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КОНКУРСИ
В момента в Босилеград 24 

младежи с полувмсше и 
виеше и 45 със средно 
образование търсят ра
бота. Сигурно е, че още 
толкова ИЗГЛЕД ОТ БОСИЛЕГРАДмла-дупот
ди специалисти, които 
по една и друга причи
на не са евидентирани в 
Бюрото за заемане на 
работна ръка също ча
кат и търсят работа.

За конкТези данни говорят за един 
парадокс. Структурата 
на заетите в стопански
те организации е по-ло 
ша от онази на неза
етите !

И при такова положение, ко- 
гато на стопанските и 
другите трудови органи 
зации в комуната са не 
обходими специалисти 
— правници, агрономи, 
икономисти и др. 
с години наред чакат 
за работа.

Конкурсите, както и преизби
рането, ротирането идр. 
не са променили съще 
ствеио кадровото поло
жение.

гкриемат становищата и ггред-Миналата седмица в Боси- като се повиши прякото влия
ложонмята на СОЕН.ние на производителите итрулеград ое проведе заседание 

Изпълнителния отбор на Ще ое търси по-гол цмо съдовия човек в политиката нана трудничество между предста
вителите отборн1Иците и изби

те решаването и разнределение-ОО на ОСЕН, на което ое на
правиха подготовки за про
веждане на общинска конфе-

то. Същевременно,рателите.
ОСРН ще ша сериозни за- СОВН ще настои това сътруд-ренция на ССРН, което ще се дачи в средносрочното разви- пичесгтоо да бъде по-уопешно.състои в началото на октом- тие на комуната, а по-опециал 

но в развитието и подобрява-
коиференцияО|йщин!0ката

ври.
Изпълнителният отбор прие ще разисква и за отношения

та на останалите общвствено-нето на селското стопанство.
и проектопрограма за работата 

Общинската организация Ще ое обсъди и обществен о- политичвоки организации към
Вратата пред младите специа

листи се затварят и по 
Игнорира

положениена иканомич еарзто 
на земеделските кооперации

изборните програми.
■Не' по-малко внимание ССРНСОРН в предстоящия пека

рисд. В нея предимно се го
вори за гго-иататъшното раз-

и тяхното по-нататъшно раз-друг начин, 
се закона като с конху

ще задешм и на младите и
витие, отношенията в остана- техмите настоялия Да реали-навитие и осъществяването 

обществената роля на ССРН. 
За тази цел СОРН ще се анга

лите стопански отрасли, в корейте не се дава преди 
мство на лица с по-ви
соко образование. В ста 
тутите пък на 
стопански организации 
повечето ръководни ме 
ста се провъзгласяват 
за обикновени. Като та 
кива те повече не са 

на преизби-

спо-зират своите творчески
муната дейността на местните собности, за дейността на ко-
общности, просветното дело му шистите в организациите нажира в разрешаването на вси 

политически въпроси, кои
някои СОРН, за общественото поло-и Др.

жение на жените в комунатачки ■Като задача за изучаване иот интерес за цялатато са актуални въпроси.и другирешаване ще е кадровата по
литика в комуната. ООРН ще 

повишена обществена
комуна.

В проектопрограма се пред
лага Общинската организация

Отделно място ще се даде на
осъществяването на коатцегьтърои

отговорност от носителите на цотитс на общонародната от-
СОРН да ое заеме за осъ- брана.напод удара 

рането. Така заварени
те кадри формално гу
бят ръководните си ти- 

но запазват ръ-

общретвеми функции, а отделществяването на самоуправи- 
телната политическа система в 

Касае ое за укреп-

Тази .проектопрограма щено от представителните орга- 
н,и. С обсъждането, дейността обсъжданепубличнобъде

комуната, 
ването на демократическите и през септември.на Общинската скупщина ще В. в.тли

ково дните си 
Такъв е случая със сче 
товод отвените, комерци 
алните и други служби.

как и колко сссс установи:отношениясамоупрадаителгаипостове.

Ето защо младежи е полуви
сшо и виеше образова
ние в много случаи из
пълняват такава работа, 

е необхо-.
П11Н111№1иШШШШШШШШ1ШиШШНН1Н|^

за която не 
димо такова образова
ние. Или пък не успя
ват да .си намерят ра
бота.

1
I

-ЕНа 15 август по. слу-
2чай деня на граничаря 1Кадровата структура яе е зна 

чително подобрена и с 
приемането на стажан- 

Наистииа няколко 
такива с виеше образо
вание са приети. Но то
ва не са сторили всич
ки стопански и трудови 
организации в комуна-

работниците от предпри Е
1ятието „Свобода" в Дими

тровград и младежите ЕТИ.
от Долна Невля напра
виха посещение па една
гранична застава.

бяхаНа граничаритета. върчени скромни награТези млади специалисти от-
със Ди.давя а са завършили 

стажирането, но според 
квалификациите ой —

(На 2 стр.)
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■: ^ЩИа ССРН: Все по-съвременно и по-ре

мократично допитване
.
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ШрЯЗ®3тГ ’ ‘У 
К. -:?■ * му представлява следния стре 

м-ож: в различните интереси 
и на отделните хора и на об
ществените организации да 
надделее общия, прогресивен 
интерес, -интереса на работни
ческата класа. Ето, от тези 
позиции именно настъпват и 
комунистите във всички поли
тически акции на Социалисти 
чослоия съюз. Истина, в разис 
кваиията във връзка с по-на- 
татъшното развитие на Соци
алистическия съюз се изтък
на, между другото, че ще бъ
де -необходимо да се направят 
още много усилия за да се 
махнат някои стари начини 
на работа в Съюза на комуни 
стите, които вече са надмина
ти. При това, преди всичко се 
мисли на това, че 
членове на Съюза на кому
нистите и ден-днешен считат, 
че активността на Социалисти 
чсския съюз е „оектор“ н% 
действие или „трижа“ на за
дължени лица. Значи, тук-та- 
ме все още не се схваща те- 
жището на идейната и поли
тическа борба и извън орга
низациите на Съюза на кому
нистите и така нататък.

да се валоризират като по 
тоаи начин ое упражнява вли
яние върху формирането на 
политиката на обществото.

-33 ■В 'Имк
но(В ПУ-БЛ ИЧ'1-ГИТЕ разисква

лия тъкмо ос водят във връз 
1ка с по-нататъшното развитие 
па Ооц|иа'ЛИЮТ1ичсокия съюз сс 

тази наша най-.

■л шшл л>
.1.1 изтъква, ■че

мтроша 1полмтичеока орган иза 
цип, която наброява пад 8 ми 
лиша членове,
!по-нии|ро1ко да отвори вратата 
па всички ишициатнви и пред 
ЛОЖСП1ИЯ на отделни лица и, щапня,
техните асоциации. С други добиви, ос констатира, е 
думи почсъвроменпото дейст- циалистичоакият съюз всс още 
тупане ат тази организация бавно сс проявява като фак
ири 'която, наистина; много е тор па обединяване и сдружа 
постигнато, особено от Шес- ваис на организираните струк 
тия конгрес на СОВИ насам, тури -в обществото. Счита ос, 
поставя ас като първостепенна че за това има повече нричи- 
за-дача. Естествено, в тези ра- пи, между които пай-сважната 
зиокпаппия ос подчертава, че с, че становищата, които че- 
Социалистичоокият съюз тря- сто се изграждат, нямат съог 
бпа да ос превърне в повити- петно влияние върху поли
нееха опора па демократично тиката на обществото. А това 
то допитваше на тези органи- нещо влияе, твърдят миози- 
зации. Често пъти, ако това аха, отделни лица а и техните 
с необходимо, тази оргаииза- асоциации не доживяват Со- 
ция действува и по посока на ци а листим еокия съюз като до 

и координиране статъчно ефикасен инстру- 
разни мепт за осъществяване на об

ществените и политически до-

ОБЩ ИНТЕРЕСи :
Шв
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.Но въпреки хубаЕИТС зами

сли и от едната и от другата 
страна, и на посочените съве- 

както и на друтн по

стае-31 трябва още
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яинтепрация 
на * отделни акции, 
дружества, съюзи и така на
татък, не изпуокайки при то
ва. от предвид основните нача
ла на демократичното допит
ване. По тези въпроси, т. е., 

сътрудничеството на Со
циалистическия съюз с дру
гите обществени организации 
и гражданите ,се състоя не от 
даана и едно югославско съ- 

’ сещаиие в Нови Сад. Подобни 
съвещания с-е проведоха ал-ед 
тева и по републиките и по- 

(Фото-Ташог) крайммките. Едно от заключе?
отлята на тези съвещания е

НОВ КИТАЙСКИ ПОСЛАНИК В ЮГОСЛАВИЯ говори.
От какво фактически изхож 

да Социалистическия съюз в 
политическото ои действува
ше? Без съмнение, основата

Новият посланик, на НР Китай в Югоелвия ТСЕН1 
ТАО пристигна на 17 август в Белград за да поеме 

Последните 12 години Югославия идължността си.
Китай не са имали в овоите дипломатически миоии в 
Белград и Пекин свои посланици. Богдан Орешчании

за (Следва на 5 стр.)

посланик в Китай ое -намира на тазиюгославския 
.дължност вече няколко месеца.

На снимката: Тоенг Тао на Сур чииската аерогара. КАДРИ И КОНКУРСИ
да ое -развива непооредствеахо- 
то сътрз^дюичестшо, да се обе
диняват 
листическия съюз и останали 
те организации и сдружения 
на гражданите. За последните, 
такова обединяване е от мно
гократно значение. Между дру 
гото, обществените организа
ции. ще могат в контекста на 
п-о-широките обществени про 
цоси на намерят себе аи и сво 
ите проблееш, както и нужди
те и възможностите на цяло
то общество.

(От 1 стр.) на общината от страна 
на инженера — стажант

Това е късогледа политика 
към кадрите, с което се 
навредява на общия 
прогрес.

Затова, именно, много се о- 
чаква от лримането на 
републиканския закон 
през есента тази годи
на, с който ще се уста? 
повят задължителните 
Професионални квалифи 
кадии за определени ръ 
ководни места предим
но в стопанските орга
низации.

акциите на Социа- не са разпределени на 
съответни работни мес
та. В транспортнотоВатикан поздравява акци

ите на необвързаните
предприятие например, 
икономист стажант 
е разпределен за завеж 
дащ съобщенията. То
ва всъщност е измисле 
но работно място. А в 
счетоводството и комер- 

циалната служба работят 
неквалифицирани лица. 

защо младите специали
сти отиват в онези ко

стното, което проявява Вати
кан към акцията па необвър
заните страни.

(По време на размяната на 
мнения са заоегнати и някои

Държавният секретар за 
.външни работи Ммрко Тепа- 
вац прие секретаря за обще
ствени работи на Светата сто
лица във Ватикан 
Казароли на 25 август тл\ в 
Белград и води с него поли
тически разговори.

Двамата държавнищи поз
дравяват усилията, които пра 
вят необвързаните страни за 
подобрение на мира и между 
народното сътрудничество. От 
югославска страна е изразено 
задоволство зарад разбират-ел

Ето
Агостино

■Най-сетне, това е също та-д-руги актуални въпроси:
Близкия метеж, подписването ка становището на отделни 
на договора между ГФ.Р и обществени ■организации в на 
СООР и други.

лективи, в които вла
дее по-приятна атмосфе 
ра. Все още е пресен 
случая с напусканетошата общественост по-ад екват В. в.

УУУЧ^УУЧ^УУУУУМЛ^УУУУУУУУУУУУУ^

Подполковник М. Янкович някаква друга необходима първа помощ. Същността на 
цивилната защита се състои предимно в това да оспособи 
всеки гражданин колективите на всяка трудова организа
ция, предприятия, учреждения и жилищни сгради да зна
ят най-необходимите неща за самозащита, а заедно с това 
да бъдат здрава и масова организация за защита и спася
ване.

Концепцията на всенарод
ната отбрана на практика За да действува по-успешно през време на война, ци

вилната отбрана през време на мира формира части за 
защита и спасяване на населешгето и техните имущества. 
Според задачите и предназначението си частите на цивил
ната отбрана могат да бъдат най-различни:

— за потухцаване на пожари;
за защита от радиация — от биологически или 

химически средства;
за потушаване на пожари;

за саниране на терените, индентификация на загиналите и пр.
Макар че по предназначение 

части на цивилната отбрана имат общата 
нат населението и имуществата от 
те действия.

Е частите на цивилната защита трябва да се включат 
задължително всички граждани на нашата страна от 16 
до 65 годишна възраст. Това задължение се състои в това 
всеки гражданин да взреме участие за защита и спасяване 
г1,НаС^ЛеШ,еТС' И ^УЩествата през време на военни дей
ствия. От участие в тези части изключение се прави за бре- 
менни жии, майки с деца изпод седем години, слжащи в

ДаИМ' к(жто при случай на война бъдат моби- 
. р , 'частите на териториалната отбрана, както и оне- 

_ ' ^)МТО се Рззпределят на работа по трудовите органи 
' УчРежДания и заведения и милиционери. Разпреде-

организаций вършат о^тате™ 3314,1X3 “ труДОВИТе И «руГИ

БРАТСТВО
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА^ 
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ
9.

Цивилната отбрана е организация на народната от
брана, която има за щел да спрени,
последствията от военните действия. Необходимостта за от
делна организация за цивилна отбрана условлява отликите 
на съвременните военни средства и съвременни начин на 
воюване. Всяка страна се подготвя и организира, не само 
за военна отбрана, но и за самозащита. Понеже предвари
телно не може да се знае кога, (къде и с какви средства 
неприятелят може да нападне, защитата, преди всичко, тряб
ва да бъде постоянна и всеобхващаща. (С други думи, цяло
то общество, жителите, трябва да познават системата 
щитата и да бъдат способни да \се защищават от най-раз
лични военни опасности.

Организацията на цивилната отбрана обхваща частите 
за защита и спасяване на населението и тяхното имуще
ство. Задачата на всеки гразкдан, преди всичко е, да бъде 
готов да помогне преди всичко на себе си, на своето- се
мейство и на съгражданите си, защото през време , на война 
се случва спасителните служби и други екипи от специа
листи да не могат благовременно да пристигнат й да дадат 
помощ на пострадалия. Голяма трагедия би било ако се 
изгуби един. човешки живот само заради това, че никой от 
домашните не знае как да спре кръвоизлияние или да даде

Излита всеки петък
отклони или залечи

Урежда редакционна колегия 
Директор,

главен и отговорен редактор 
АСЕН ЛАЗАРОВ са различни, всечките 

задача, да спася- 
последствията на военни

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

25-444 и 25-480. 
Годишен абонамент 15 а по

лугодишен 7,5 н. динара 
Тек. сметка 625-3-78 Служба 

друштвено книговодство 
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Заседание на работническия съвет в АТП в БосилеградСПАСЕНИ ОТ СИГУРНА СМЪРТ

РЕШИТЕЛНО СРЕЩУ
СЛАБОСТИТЕ

Ежедневните гърмотеиици създават тревога 
сред населението в Борилеградскю. Това е и 
разбираемо, защото все повече има жертви на 
мълнии..

През последната седмица от мълния са 
тежко повредени и двама души от Долна Ли
стена. Това са петдеоетюодишният Боян Младенов 
и двадесетгодишният Любен Стоичков. I 

'Когато започнало да вали те се подслонили 
под виооко и осамотено дършо. Мълнията уда
рила и тежко ги повредила. За щастие, Боян Вил 
по-леко повреден и бързо се осъзнал. Така ус
пял да ое притече на помощ на Любен, който 
>се намирал в критично положение.

Лекарска помощ е оказана и двамата.

За директор отново избран Иван Стойнев
Работническият съвет вз$ 

решение да ое направи нова 
систематизация на работните 
места като се доведат квали
фицирани кадри. Между дру
гото ремонтния цех ще се об 
зашеде по-добре, за да може 
да прави по-качествени услу
ги. Работническият съвет таър 
до зае становище занапред да 
се веди непримирима борб^ 
срещу отрицателните явления, 
за да може да се върви на
пред.

На последното заседание на шешията на 
работнияоокия съвет в авто-

р аботииче оки я 
съвет. Това нещо довело пред 
приятието в затруднено полотранспортното

„■Босна кобила“ в Босилеград 
се взе решение за директор 
на предприятието отново да ните резултати показват иззе 
бъде избран Иван Стойнев, стка тенденция към подобря- 
дипшехмиран икономист. Също ,ваие дичшоте доходи на зае- 
така бяха обсъдени и полуго 
дишните резултати в работа
та на предприятието, а бяха година, а фондовете са почти 
взети решения и във връзка изчерпани. ,
с препоръките на общинската 
скупщина за оздравяване на 
положението в тази, най-голя

предприятие
жение, макар че полугодиш-

ЧАСТНОТО СТРОИТЕЛСТВО В ЗАСТОЙ

тите са почнизки от миналата

За разлика от миналата година сега част
ното жилищно 'строителство в Босилеградско е 
в застой. Причината е в недостига на строителен 
материал. Най-трудно се получават бетонно 
желязо и цимент. Ето защо някои заинтересо
вани лица и за килограм такова желязо плащат 
и по 5 динара, макар че неговата официална 
продажна цена е 2,5 динара.

Затова в Босилеград тази година няма да 
бъдат построени навреме над 20 жилищни сгра
ди.

И отговорните лица в пред
приятието някак започнали
да се държат толерантно къмма в комуната стопанска ор-

Работгаическият сомействеността и прупошци- 
обстоятелст- ната, но това води към фалит.

гаммзация. 
съвет разгледа 
вата, които спъват предприя
тието и му пречат в успешна 
та работа.

в. в.

I

Разходите по-големи от 
реализацията:

Изтъкна ое, че няколко рей 
са и товарни камиони правят 
по-гол "ми разходи от прихо
дите. Но и при наличието ка 
такава реализация 

тези

ПОДАРЪК НА ПЕНСИОНИРАН СЛУЖЕЩ
водачите 

м отспа пи превозни 
средства си получавали пътни 
и днлучи по 200.000 ст. динара 
на месеца. Съвсем естестве

на

ТОДОР РУСИМОВ от Босилеград с четири
десет години трудов статаж тези дни отива в 

Дълго време бид началник на сбщинс- 
служба за финансии и стопанство, а напое

но, тоша нещо предизвикало
пенсия. реакции сред хората в холек 

тива. Поставен бе и въпроса 
защо службата по счетоводен- 
тото навреме не е аитягаотизи- 
рала за такива и подобни яв
ления, за да се вземат навре 
метни мерки.

Това е една от причините 
за дефицита и изгубеното же 
ламие за работа. В разисква
нията ое изтъкна, че занапред 
се налага да се намери начин 
за стимулиране на успехите, 
както и за сатасциоагиране на 
неуспехите. Ако имаше сти
мул в работата, тогава няма
ше да ос случи, изтъкнаха ия 
кои членове на работничес
кия съвет, работниците от ре
монтния цех ноотполорно да 
се отнасят към работата си.

ката
ледък завеждащ общинската правно-имуществе
на служба.

По този случай профорганизацията при об- 
скушцияа устроила малко тържество, 

н?. което на 'Русимов бил връчен подарък 
за костюм и ръчен часовник.

Това е скромно- признание на тоя дългого
дишен работник в общината.

инската

плат

Когато снабдяването 

е лошо
,в. в.

Винаги пред зарзаватчийниците в Босилеград, ко- 
тях има каквото и да .било качество зарзават 

И по която и да било цена се среща една и съща 
картина: тълпят се домакините с надежда, че ще 
успеят да стигнат на ред и да купят нещо.

Тези неприятни сцени още един път напомнят, 
че търговските организации трябва по-сериозйо да 
сс наемат и да решат въпроса със снабдяването на 
града зелечук.

от общински предпи-рбщноеги и. селищата се определят 
сания.

гато в

«»3=а»
месните общности и общините. Целоку птбпана
се обидинява в единствена организация за цивилна отбрат
на територията на общината. Заради това

цивилната защитф
общината са но- 
която обхваща Да сс премахнат семействе- 

нитс отношениясители на система на 
Цялата страна.

ОсмейсгЕеността в колекти-ЗАЩИТА В СЕМЕЙСТВОТО ва, както подчертаха мнозина 
разискващи, е главният източ 
ганк зш недиоциплииа и лоши 
взаимни отношения- Това е 
характерно за работниците в

•ш* чг ^ т щ Vсе казва в 5Всеки гражданин и всяко да предприеме
Закона за народната отбрана е! Д * удължение датааг-ж гк я-~ « яепомощ, средства за пречистване, Ф** 
и пр

ВАШАТА БАНКА Е
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА В ЛЕСКОВЕЦ 
С КЛОНОВЕ В 

БУЯНОВЕЦ, СУРДУЛИЦА,
ЛЕБАНЕ, ВЛАСОТИНЦИ, ВЛАДИШКИ ХАН и БОСИ
ЛЕГРАД

пътническия тран1опо|рт, къде 
то има минато примери на нес 

зга ря(зни)санията и 
отношение към пътни-

ВУЧИЕ, ГЪРДЕЛИЦА,

' пааваню 
лошо

скривалище, да набавят нсобходимия^^^^ до,моа>ете 
яа рушевини и гасепе на пожари, „„мзпи сродства, а
*4>ез време на война, за скриване па оаязяят да се при- 
аадължението на всички граждани е да мв1ЖИ от стра- 
Държават и спровеисдат всички предяр®*
ЯД иа цивилната защита.

, е За редовни влоюве сс плаша 6“ * лихва 
* За «срочени влогове — 7,5|,/о 0
Всеки спестовник с влот от най-малко 1000 нови динара 
е зстраховаи от евентуална злополука.
Банковите рлоиове • Босилеград и Сурдулица работят 
от 0.30 до н.зо часа всеки ден освен събота и неделя

ците. Именно затова предп.ри 
я пие то не е било в състояние 
да се опрани с мното отрица
телни явления. Не са премаз? 
нати кражбите и други маши 
няшгш. Семе^йствеността в от-» 

пречи дори и виошеяиягга 
пре-пворяюатето на дело па ре

а■Л.
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книги
ПОДАРЪЦИ

1*-4

НА 31 АВГУСТ ЗАСЕДАНИЕ 

НА ОС В СУРДУЛИЦА
НА ТАЗГОДИШНИЯ Ву*о»

събор В ТърШИЧ, КОЙТО всяк^ 
година се организира през сем 
итември, ще се появят и *^т- 
надесетина най-известни югос 
лански гусла ри. Те ще изнъл- 
няват гусларски епични и дру 
ги песни от Хърватско, Босна 
и Херцеговина, Македония и 
Черна гора.

почивки ОС в Сурдулгица гпродължа- 
На 31. август т.г. ще ое състоиСлед годишните 

ват вече започнатите акции, 
редовно заседание на ОС.

централно място в размекването ще заемат,!инфор, 
мамия за работата на стопанските организации през «ърдате 
к мр-сеиа на тх информация за наплашане на данъците и допротгосите и п^лжение на принудителното управле- 

във ФАЕОС.

I

Гусларстките вечери обаче 
па Буковия съобр имат своя 
традиция, защо то те се уреж
дат по време на тези велика 
тържества още от септември 
1933 година. Така например 
на Петия Буков събор, със
тоял се през 1937 година е за 
бележено, че са се състояли 
„надпревари по гуслане". То- 

гусларите били иаграде- 
екземпляри на Букови

ние
Покрай това на дневен ред са и някои проектореше

ния и наименования. М. Величков

ПРИЕМАНЕ В СЮК И ПРИ
ЛАГАНЕ НА ВЪЗПИТАТЕЛНО- 

ДИСЦИПЛИНИРАНИ МЕРКИ

гава
ни с ____
пе спи, а всеки селянин, при- 
съствувал на събора, получи» 
по една книга.

Този хубав обичай — те 
дарявано на книги на у ♦">'ву- 
взпците в събора продължил 
и по-късно.

стта на някои членове на СК 
отстъпва от курса на реорга
низацията в СЮК.

През първото полугодие на 
СЮК в Сурду-1970 година в 

лица са приети 50 нови чле- (Прес-еервис)нове. М, Величков
На територияа на Общинс

ката конференция на СК има 
45 организации на СК. В те
чение на 1 полугодие нови 
членове са приемали 13 орга
низации (7 селски, в които са 
приети 13 членове, две в учи
лищата, които са приели 26 
членове, 3 в предприятията 
които са приели 6 членове и 
1 в учрежденията, където са 

5 членове). Оттук се 
по-гол ямата ча-ст от

ПАСЕННЕ ЗА „ФАЕОС ?НН
ТЬР СТОЙКОВИ Ч. доетл. ма-Казсто е известно Фабриката тота. и материална помощ. Тя от фонда общи резерви на сто 

за автоелеястрически снаряжс- е изплащала личните доходи панамите организации в Сър- шилен инженер, иначе техни-
в Сурдулица (ФАЕОС) на някои специалисти и ор- бия. чеаки ръководител във ФАЕОС

Очите на ръководителите е завършено положително с
от Сурдулипжата комуна и 66 милиона от. дин. печалба
гражданите са вече по-дълго след приспадане на разноски

те във връзка с изплащането 
на минималните лични дохо- 

Сурдулица ди, които както видяхме са
били изплащани от Републи
ката и общинската скупщина. 

ПЕ- Очакват се още около 30 ми
лиона ст. дин. печалба за спо 
менатото шесломеоечие, каза 
Стойкошич, когато „ЗАСТАВА“ 
от Крагуевац, за която произ 
вежщаме, на изплати обеща
ното увеличение на цените 
на автомобилните бърсани. По 
такъв начин фабриката. По

приети 
вижда че 
организациите на СК на тери
торията на Сурдулишката об
щина не са вършили прием 

членове в СЮК в шо

нил ..
вследствие на голямата загу- гакизатсри на производството 
ба от 640.000.000 ст. дин. в ра- в предприятието. За един ме- 
ботата си, е под протяудител- сец е изплатила и минимал
но управление от 17. II 1369 киае лични доходи на всички време във ФАЕОС, защото 

в общината може да се чуе 
че ФАЕОС е за 
както и ЕИ за Нищ,

Първото шестомесечие от 
тх. по изявлението на

на нови 
менатия срок. година. Помощ в кадрово от- заети. Получена е помощ и 

ношеиие са дали: Оредяотех. от С.Р. Сърбия и за първото 
училище „М. Пияде“ и ВЕЦ шестооиеоечие личните доходи 
„Власина“, а общината покрай яа трудещите ое са изплатени

Националният състав на но 
воприетите е: 43 сърби и 7 
българи, което отговаря '/ 
националната структура на на 
селението в общината.

През същия период от 6 
меоеци на т.г. са изключени 
6 членове на СКХК, от които 
една жена. Един от изключе
ните е ръководно лице. Само 
отлъчили са ое 2 члена (1 ра
ботник и 1 служащ), а махна
ти от евиденция 10, от които 
една жена.

Проблемите в СК в общи
ната са вече били на дневен 
ред на Общинската конферсн 
ция на СК и задачите във 
връзка с това са изкристали
зиращи. Разрешаваното на кон 
кретай проблеми в СК и очак 
ва ое численото увеличение 
ва членството в организациите 
на СК през II полугодие на 
т г. Също така очаква ое уве
личение и брой на изключе
ните, самоволно напустаалитс 
СК и на махнатите от евиден- 
цията на СК, защото дейно-

време на принудителното уп
равление ое разисквало оериоз 
но ФАЕОС да ре интегрира е 
„ЕИ“ от Ниш, или „ИСКРА“ 
от Края. Опасението, обаче; 

,.не идва и решенце за инте
грация а със собствени сили 
ФАЕОС не ще може да вър
ви напред.

На Общинската скупщина 
не остава друго освен да чака 
и да ое надява. Заради туй 
на предстоящето заседание на 
ОС от 31. 8. тх. се очаква про 
дължение на принудителното 
управление още за известно 
време.

Излезе от печат книгата

„КЪЛЧИЩА И 

НАЙЛОН“
Разкази от Мария Младенов

— Разказите (главно любов
ни) за нашенци (овчари и Рв* 
ботници, студенти и ученици, 
доктори и селяци) от сторо * 
ново време, писани четливо * 
интересно, ще удовлетворя* 
интереса на млади и стдри, 
на образовани и необразовани 
читателя. — Поръчайте се 
книгата чрез „Братство".
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Пъстървата на Власинско 

езеро примамва
на тежина и до 0,500 кгр., а 
това е скоро единствен щж-

Откак „Власина“ преди 4 него около 12.000 риби. При 
години прие управляването на пускането в езерото тези ри- 
Влаюинхзкото езеро, ое чувству 
|ва голямо подобрение на фон
да на рибите. Всяка година тя СЛ0Д 3 * години
пуска в езерото 
150.000 малки рибки-пъстърви

ССРН: Все по-съвременно и 

по-демократично допитване
мер в страната ни.

Тези дни двамата страстни 
риболовци: Кръсто Михайдд,- 

„Кича“, от Ниш и Бого-

би имали 1—2 кгр тежина, а 
уловените

100.000 до (само експериментално, защо 
то хващаното на същите е 

дълги 5—7 см., които са спо- ощ€ Под възбрана) достигат 
ообни да живеягг. Това нещо тегло и до 8 кгр. До края на 
вое повече примамва туристи- годината „.Власина“ ще пусне

в езерото ще 300.000 риби „бе

нич,
мир Бюжич „Бели“ от Сурду-
лица за три дни уловиха 12 
пъстърви най-тежката има 4,9 

а найнмалката 2,5 кгр.

(ОТ 2 СТР.) ни. съсловия и интереси, нито 
Но трябва да ое каже, че в партия в класическия смисъл, 

последно време действуването Той е израз на трайна ориен- 
яа Съюза на комунистите в тирсшка на КЦКП и СЮК в 
Оотщалиетическия съюз става 
все по-забележмтелн а. Към то 
ва, в голяма стенен, допри
нася процеса на реорганиза
цията на Съюза на комунис
тите.

те.
кгр..ВЕЦ „Власина“ оуснапрез19б7 

г. В езерото експериментално 
и 24 риби „6'ели амур“. Кога- 
то се видяло че % добре под
нася .езерото оттогава до днес 
— за 4 години са пустнати в та „къркушка“ която достига

ли амур“ от по 300 гр.
революционното раздвижва
не на маете“.

Това е, предимно, онова ко 
ето представлява принципно 
отношение на Съюза на кому

За отбелязване е, че във 
Власинското езеро ое намират 
в големи количества и риба-

Отделни забележки отнася- 
се до работата на Съюза 

комунистите и другите оп- 
сиош в нашето об 

дали евентуално се 
паралелизъм в рабо-

щи
на
гаииоирани 
щеСТВО: 
създава
тата, което ще рече дали по
някога не се удвояват рабо
тите на Социалистическия съ
юз и другите политически ор 

Пои тоза ое из-ганизащки. 
тъква че самоупраовг.ггелното 
развитие, без съмнение, пред 
поставя насъществуването 
повече самостоятелни центро 
ве на политическа изява и т>е-

И ТО ВЪВ 'ВСИЧКИшаване
сфери и на всички равнища. 
При това не се отоича възмо 
жността и от известен пара- 
лелизъм, кс'тто, каясго се под
чертава, може да има свое
образни политически импли- На снимката: К. Михайлович 

и Б. Божия с уловената риба■кации.

НИ НАДЧРШЕНОСТ, 
НИ ПОДЧИНЕНОСТ кистите и Социалистическия 

съюз. В действителност, пре- 
окуп ацията . на гражданите и 
техните организации — обще 
стЕенонполитическа и идейна 
— приравнява ое, между дру
гото, към общите цели,- към

това найчесто са т. н. „слънчеви“кожата
или „старчески“ кератоми. Те представля- 

на опипване жълтокафеника- 
петна на кожата по откритите части 

на тялото, най-често по лицето и гърба 
на ръцете. Срещат се обикновено след 
40—50 годишна възраст у хора, прекара
ли по-голяма част от живота си на от-

На здравни темнВ досегашните разговори за 
развитието на Социалистичес
кия съюз е изтъкнато, че в 
отношенията на тази органи
зация е другите организации, 
както и със Съюза на кому
нистите, не съществува никак 
ва надчиненост и подчиненост, 
дори ни отношения на равно
правие. Подчертава ое, значи. 

Социалистическият съюз 
ве е „организация на частич-

ват грапави
ви

укрепване единството на тру- 
се и подбряшане на

крито.Рак на
кожата

Стари ръбци от изгаряне или други 
причини, както и хронически, незаздравя- 
валци рами също представляват благо-

дегщите
техните материални и общес
твени условия за живот в са- 
моуцравилелната практика. приятна почва за развитие на рак.

Съществуват различни видове рак на
своятаче

(Пре ссервис-Т ашог) кожата, които ое различават по 
христологична (тъканна) структура, зло-

на протичане. Об-канественост и начин 
що взето ракът на кожата започва като 
бавно нарастващо 
ние, непридружено от оплаквания, което

възловидно образува-

рано или късно ое разязвцва.
Заболяването лесно се диагностицира 

и лекува още в най-ранния стадий на 
ТОва има съществено

ФРАЗИ акът на кожата ое среща у хората 
но всички части на земното кълбо, 

разпространението му не е ед- 
тясна зависимост от кли- 

битошите оообе-

Р своето развитие.
по отношение прогнозата, т. е.но значение

съдбата на болния. Обикновено болните 
-сами своевременно обръщат внимание на 
появилото ое изменение и потърсват по-

Възможностите за '

наляво. То е в
матично-веопрафоките и
носни на дадена страна. Най-виоока е за- 
боляемюстта в стран.ите с интензивна и 
п.тодълиси.телиа олъичеова радиация и на^ 
оелегше със светла , кожа. Наблюденията ’* 
■статистическите данни показват, че хората 
с тъмно и черно пигментирана кожа оо- 
ледуват мл-юго по-рядко от кожен рак.

'Страданието е присъщо на по-иапред- 
и много рядко се среща 

хора. Наблюденията са 
факторите, които довеж- 

на кожата, най- 
яма системното и 

на слънце по

Табелката „Вход забранен“ често пъти имен от 
вътрешната страна на вратата.

мощта на лекаря- 
ранно откриване на страданието допри
насят в значителна степен за високия про

99°/о. Но съ-

♦

действителност се разби * цент на излечимоот — над 
щевременко трябва да кажем,

болните, които проявяват небреж

ен тамОтново
мечтите. че не са

палата вързраст 
у деца и млади 
показали, че от 
дат до раково израждане 
съществено значение 
продължително излагане 
воеме на работа и спортуване.

За появяването на рак на кожата д 
принасят оаце:

работата с радиоизотопи и рентгено
ви лъчи без защита,-

често пехвтарящи ое дразнения и н -
ранявания на кождта; ______

нелеясуванм хронични възпалителни и 
дегенеративни процеси на кожата,-

неправилно продължително лекуване 
с катрани и други дразнещи средства.

Ракът на кожата възниква обикновено 
на базата на дредшаглгвуващи болестни из- 
менения наречени „ПРЕДРАКОВИ . За

малко
исет, не намират време да се посъветват 

или пък избягват лекарската конРецензентът за нояц роман:

„Всичко е така родно, близко, като отдаяна, отда- 
прочегеао

с лекар.
султация от страх.

Особено важно е обаче лечението на 
т. н. „предраконй състояния“, тъй като а 
тази фаза на развитие болестният про
цес е много по-лесно отстраним. За това 

да бъдем малко по-наблю
дателки към себе си и близките си и при 

необичайни изменения нли ня- 
незначителни наглед оплаюва- 

със съответния 
отлагаме активното

• • •

* се иска само

от перила.нуждаИ служебната стълба поява на 
какви дори 
кця да ое посъветваме 
специалист и да не*
лекуване. Д-р Г. Буряцзавържеш ти И®-■е даръцете

Страница •
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МНЕНИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ

Антуални въпроси на N
I'.;

?селскостопанското
производство 0

•: л С1» ,П 01:

в димитровградска
комуна

Съществуват също така к 
1819 предприятия, които, саЬ 
ред заетите, не са задължени 
да избират работнически съ
вети. При тях съществуват са 

управителки отбори, с 
10.016 члена.

Съществува също така до 
ста разклонена мрежа на ор
ганите на самоуправлението 
и йзвънстопанските организа 
ции и учреждения на общест

В Ю)-осла®ия съществуват общия брой пленове на рабо вените служ&и. ^Октредуста- 
об.що 6.627 предприятия, кои- тническите съвети в югослав- «овената статистка, .приОо 
то избират сшОй работнически ските предприятия- Следващи новините и средни уяитопца 
сгувети и управии отбори. В те две категории са виоококва има 5.477 съвети с 136.354да» 
тези самоуправителни тела у- лифицираии работници, работ ши, висши^ училища и Учреж 
чаютгауват общо 145.488 души. тшци и служащи и средно-, дения с 231 съвет с 5.971 чле

Найчмалочислеяи са нозе научни учреждения с 275

Югославия в цифри

ОРГАНИ Н1 САМОУПРАВЛЕНИЕТО 

В СТОПАНСТВОТО
9ЛО

Перспективата за развоя на туризма също мвгке да 
влияние земеделският производител даима. положително 

се заинтересува да увеличава производството си.

_ Развитието и подобряването на водното стопанство
същестуващите проблемия по-интензивио разрешаване на 

в този отрасъл също биха имали положително влияние вър
на-земеделието, специално на животновъдство . оху развоя

и овощарството. щколци.
представителите на учениците съвета и 6.095 души, кулгур-

но-нрсюветни и подобни учреж
За тази (категория самоупра 

кители статистиката говори 
със следните сведения: от об 
щия брой на членовете в ра- ■ 
ботничесмите съвети 23.391 са 
жени, а 12.061 младежи. Най- 
мнюгочислеяи са кваотифици-

от стопанството: те са само
251 във всички работнически дения ■ с 1213 съвети и 17.496 
съвети души, здравни учреждения е

В управителните отбориима
16.004 членове и банки с 81 

раните работници и с цифра- многобройшм са квалифицира (изпълнителни отбори и съде
ните работници — 13.275. ( ти с 1-240 членове.

Поставените проблеми и моментално постигнатите рс-
някои задачи в следващия п|-

имат
зултати за реализиране на

твърде положителни и затова трябва да сериод са
предвид при разработването на развоя на земеделие! \ в 
ония райони, които са близо до водвюстопански обектт^

49.145 души и между тяхнай-

чието изграждане се планира в скоро време. га от 51.466 са една трета от
:В рамките на програмата ни предстоят доста работи 

по регулиране на режима на водите на потоците и реките | 
като се
биоложко третиране (затревяване и залесяване). Това ще 
има положително влияние върху земеделското производство. 
Доказателство са работите в района на Т. Одоровци, тгъдето 
са ангажирани през последните две години 100 хектара за 
фураж и 150 хектара са залесени.

!

обхванат по-гол е ми площи в тежите сливове чрез

За вас, домакиниМагданозът ос използува в 
българската кухня предимно 
като подигравка. Малцина зяа 
ят, че той е богат на много 
витамини, минерални 'Вещест
ва, белтъци и други.

Най-важната действена съ
ставка на магданоза е етерич 
ното масото, на което ое дъл
жи характерната му миризма, 
отчасти и
вкус. Отвара от магданоз или 
неговите 1 семена се използуват 
за лекуване на спазми на глад 
ката мускулатура, възникнали 
в резултат на редица заболя
валия яа червата, 
мехур и жлъчните пътища.

Магданозът има много бо- 
■ гат 'минерален състав, 100 г 
пресни листа съдържат 880 мг 
калгЛй, 190 мг калций,- 52 мг 
магнезий, 28 мг натрий, 94 мг 
манган, '153 Мг хлор и в по- ': 
малко количество желязо, мед, 
фосфор и сяра.

ь ..
.< . )■

Магданозът 

храна и 

лечебно 

средство!

~ в рамките на тези програми трябва да се размисли 
-в тези райони вместо горски насаждения Да се употреоят) 
овотцки и плодови ягодови растения с оглед на възмож
ността от развитие на туризма в тези предели и на все по

търсения на плодове от страна на преработвател-
характерният му

големите 
ната промишленост,.'

Дребното животновъдство (овцевъдството и птицевъд
ството) също имат своя перспектива в следващия период,, 
особено ако ое стигне до по-тесии връзки между частника 
и кооперацията в областта на производството.

ЖЛЪЧНИЯ

ч.

На края трябва да се призоват заинтересованите да 
«е ангажират за мобилизиране на свои собствени средства 
и на други извори (кредити и средства на фондовете) за 
активиране на производствените мощности за повече про
дукция. - . . . р,-0

Листата и клончетата нарастително масло. Използува 
Листата на магданоза в пря се и като подправка за при- магданоза действуват антиейп 

г сно състояние са богати на' готая!Н'е н* туршии и коноер- тично на червата и на пикоч- 
. ..г1 _ ' ви. ните пътища и стимулират

различни витамини и особено Напоследък вюе повече ое - дейността на гладката муску- 
на аокоробгииова киселина или* обръща внимание на негови латура. което подобрява хра- 
вйтам'ин С. Магданозът е един те ценни лечебни свойства. В носмилането. Листа от магда

нашата народна медицина ноз могат да. ое използуват за 
магданозът ое използува ка- превръзка на рани. Сокът от 
то сигурно газогонно средст- магданоз се използува при 

От пресни магданозени възпаления на очите. А. отва
ра от магданоз — за лечение 
на жълтеницата и бъбречните 
камъни. Отвара от магданоз 
се. използува също и при рев 
магично болните.

Ахр. Йордан Маринков
г.-> с.:

г- А' : от най-богатите източници на 
витамин С. Освен това той е 
богат и на витамини от гру
пите Е, А и В.

Богатият й разнообразен 
състав на магданоза го пра

во.
листа в СССР са създадени 
лекарствени препарати, с кои 
то ое лекуват болни в виоо- ,ч 
юо кръвно налягане. Съветс-1ви ценен продукт в хранене* 

то и на болния, и на здравия ■ ки учени са установили, че Не бива да ое забравя, ч« 
засилва сърдеч- термичната обработка разРУ" 

приготвяне на салати и дру- ната дейност, увеличава мус- 1ПД(ва много от ценните 
ги продястия. Много е поле- кулната сила,на сърцето, по-. Н*рХа
зен да се оержира и самостоя- добряпва сърдечната прово- зува суров в салатите , или А» 
телно като салата, окълцан на димосг и влияе косвено вър- се добавя накрая в ястията, 
ситно и подправен с оцет, дър ху показателите на смутено- ..... 
вено масло или обикновено то коъвообюъшение.

човек. ТОй бе използува при магданозът
ве-

Д-р 8. Г. 
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Црсд новата учебна година ПРОПУСНАТОТО ТРУДНО СЕ 

НАВАКСВАМНОГО ВЪПРОСИ ЗА 

РАЗРЕШАВАНЕ
Наскоро ще започне новата учебна година. Онези 

ученици, които през миналата година са постигнали 
добри резултати, вероятно ще работят за още по-до
бри успехи, а онези които са имали слаб успех — ще 
се стараят да го поправят. Но това няма да се осъще
стви ако същестувва само воля, а тя не се реализира 
чрез системна и планова работа. Затова оптимист мо
же да бъде само оня ученик, който от първия уче
бен ден редовно следи уроците, който активно участ
вува в работата в час и който не оставя уроците си 
за „утре".

И все пак, успехът не зависи само от работата, 
но и от други обективни обстоятелства. Да ли е дос
татъчно детето да е сито, добре облечено, дали има 
свое място за работа, каква му е почивката и т. н. — 
ето това са фактори, за които трябва да се води смет
ка от страна на родителите и. учителите. Ученикът. • 
целесъобразно същество, което има своя природа, 
свое желание, наклоности, интереси__

С това не се изчерпват условията за постигане на 
успех. Напротив това зависи и от отношението на ро
дителите към детския труд. Ако родителите се отнасят 
незаинтересувано и неотгеворно към задълженията 
на своето дете и ако му оставят то само да решава 
и си прави заключения, може да се очаква лош ре
зултат. Защот-о в много случаи детето не може само 
да донася правилни решения. Значи сюгжестиите на 
възрасните са от полза. Много пък родители в стре
межа си да помогнат да детето със своята нетактич- 
ност мога да сторят обратното. Не е рядък случай де
тето още да не се е „загреяло" за учене а родителите 
му ангажират преподавател да му помага по някой 
предмет.

За трудностите, с които учебното де- 
-ло в комуната посреща новата учебна го- 
„дина беседвахме с Гоне Глигоров, секре
тар на общинската образователна общ
ност.

Касае ое за бройни и сложни въпроси, 
които наведнъж не могат да се решат. 

"Те ще намерят съответно място в оред- 
носрочния план на развитие на образова-, 
името в комуната — изтъкна Гл/.оров. 
■Обаче някои въпроси не търпят отлагане 

• и те ще бъдат решеям още преди започ
ването на новата учебна година.

КАДРИ, ИМА, НО И НЕКВАЛИФИ
ЦИРАНИ ,

\
(Кадровата структура на просветните ра

ботници в училищата постояно ое подо
брява. Дори не е трудно да ое осигурят 
и нови кадри, обаче въпрос е какво да се 
праши с неквалифицираните, които имцт 
дълъг трудов стаж и като такива „са за
дължили“ просветното дело в комуната.

В момента в училищата работят 27 не
квалифицирани просветни работници.

(Вое пак тоя въпрос не се явява в остра 
форма. Според закона, на мнозина е про- 

. дължен срока за дошколуване и преква
лифициране. Ако ое уапее в това за крат
ко време кадровата училищна структура 
ще задоволява изцяло.

ЗА УЧИЛИЩНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ И
ФИНАНСИРАНЕТО НА ГИМНАЗИЯТА

Закриват ое училищата.

: В РИБАРЦИ И '„ДВЕ РЕКИ" — ЦЪР-
НОЩИЦА

; (Изхождайки не само от нуждите на тс- 
-риториалното, но и рационалното разпре
деление на училищата, а с цел да се осъ
ществи поевтино и същевременно по-ка- 

-чествено обучение, тази учебна година в 
Босилегр адско няма да работят две под- 
'ведомствени училища:, в Бранковци и в 
Църнощичката махала „Две реки“. И в 
едното, и в другото училище тази година 
-ще има само по трима ученици. Учени
ците от тези села ще отиват в съседните 
им училища, а повишените им разходи 
ще бъдат наваксани. Също така и учи
телите от моментално закритите училища 
ще бъдат преместени в други училища.

И още при няколко други подведомс- 
ттвени училища положението е подобно, 
но те, поне в тази година, няма да пре
късват с работа, поради по-тоудните ус- 
Довия, в които ое намират. Това ще се 

'Стори, котато ое разреши въпроса с ин- 
'■терогатите при централните основни учи
лища.

С разрешаването на тоя и Още няколко 
.други въпроси, ще има възможност да се 

учат повече ученици.

Много по-належащ е въпроса с учи- ’ 
лищните помещения. Тук е необходим 1 
•по-дълготраен период за решаване и по- 
големи материални средства. (

ОП в тази учебна година най-трудно ще , 
е в Тлъминския район. Тук се касае и ( 
за оградата на бистьрсюото основно; учи- < 
лище, която е в лошо състояние. Подоб- < 
но е в Колчина Гарина, Гложие и да. <

Плигоров каза, че тези дни ще ое фор-, ( 
мира комисия която да прегледа всички 1 
училищни сгради и установи предимство * 
за изграждане. До започването на учеб- ( 
иите занятия окончателно ще бъдат за- ,

писател Джон Голсфср- 
ти казва: „Когато трябва на Джон да се помогне 
да научи латински нужно е може би, малко знание 
по латински, но най-важното е да се познава Джон".

От отношениенията между семейството и учили
щето много зависи успехът на детето. Искрели и вза
имни контакти и поне едномесечни срещи и разго
вори за успеха и поведението на ученика е също така 
пред условие за постигане на добри резултати в уче-

Англиският

вършени сградите на основните училища 
в Горна и Долна Любата. Понастоящем 
ще се строят в Дукат, Милевци и Горна 
Лиюина.

Според Глигоров главен проблем в гим
назията е финансирането. За тази цел об
щината е изчерпила всички свои възмож
ности. Очаква ое обаче финансирането на 
гимназията и на другите подобни средни 
училища в изостаналите комуни да бъде 
решено на републиканско равнище.

нето.

ДНЕВЕН РЕЖИМ-ДНЕВЕН ПЛАН ЗА РАБОТА 
Ето как трябва да изглежда плана на работата» 

за учениците от средните и основните училища ста
ване в 7 часа. Подготовка и отиване в училището » 

.(Следва на 8 стр.)
3

В. В.

14

Балкански писателиИ тримата подадоха ръка на доктора, но съвсем сдържано. 
„Интересно, какво ое е случило?“ — каза си той и леко пребледня.

Другарят от оперативната зона седна на стола до масата, 
а двамата от батальона отстрани, като се подпряха с лакти. Дру
гите двама седнаха по настрана.

Известно време всички мълчаха. След това членът на опе
ративния щаб извади от партизанхжата си чанта, която лежеше 
на масата, бележник и писалка.

— Изажахме ви, доктор Андеа, по един много важен въ
прос. — Помисли малко, после погледна другарите си. — Може 
би това за вас е съвсем неочаквано, но ще разберете, че сме има
ли основателни причини, за да постъпим така... Работата е в след
ното : когато ое премествахте с болницата, умря иЛи по-право 
самоуби ое, както знаете, раненият партизанин Каплам Мучо, за- 
щото за нето не е имало кон и когато изостанал от другарите си, 
никой не ое погрижил за нето,- така, от една страна, от болки, от 
друга, от студа и от страх да не попадне в ръцете на врата, той 
■извадил бомба и се самоубил. Затова рошихме да разследваме 
случая. Тук при нас има и другари от батальона на Каплап Му- 

— И тс*й пооочи онези, които стояха встрани. — Вие разои-
възмутени другарите от бата-

?1
■.:

■

■: !
IГ

Далам Шапло
•0& •_г

е (Албания)
40.ь 0рате колко са били покъртеяи и 
льона, когато са разбрали за това. — Той го погледна право в 
очите и бавно, като наблягаше на всяка дума, продължи: — 
Става въпрос за човешки жигоот, за грижата към бойния другар... 
Вие отговаряхте за болницата. Вие носите пряката отговорност и 
за самоубийството на Каплан - Мучо. Затова разкажете ни сам как 

смятате ли се за виновен?

1
.4 Проза започва да пише презРоден в Гирокасгьр през 

1928 г. Произхожда от градс- 1957 година. Предимно разка- 
кото семейство. Баща му е зи. В 1959 година излиза сбор 
бил учител. . г викът разкази „Обновление

който получава националната 
награда на конкурса по слу
чай петнадесетгодишния ата от 
освобождението на Албания.

;; стана всичко и

трябва даосотоказваш слаб!

Съвсем малък взема учас
тие в националноосвободител- 
ната борба в Пирокастърска 
област.

1,

Писал е доста разкази на те- 
социалистическите преоб

разования, съвременния
рал и националноосвободител 
ната борба:

ват те и ти не
След теша отговори: ,
— Струва ми ос, че съм изправен пред съд.

Средно образование завър
тала в Тирана и от 1951 до 
1956 год. следва филологиче
ския факултет в университета 
„Ломонооов“ в Москва.

; ма
МО-

с праниля ч протокол. Както и да е, той беше председател.
— Е как стана всичко? — попита председатеят, тъй като

ч Освен проза пише критиче- 
статим и рецензии. Заии- 

с някои проблеми 
свързани с ал-

Работил е и работи в Съюза 
на албанските писатели. Гла
вен албанските е на литератур на естетиката.

ски 
мава ос и

I

банското изкуство.пия вестник „Дрита“.отговорът аакъспя.

Продължава в следващия брой
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изкупуването, търговията, нк 
оперирането и сътрудничества 
то със земеделците и др. то
ва нещо не ушихме макар и 
неофициално, да узнаем и от 
други, защото мнозина са и 
свада * другарите от коопе
рацията и нещата представят 
в най-лоша светлина, а дру
гите — прятелите в най-хуба-

НАШ РЕПОРТАЖ
това хубаво босилвградено се 
ло, пръснато по хълмовете и 
долищата, обраснали с бука
ци и пъстри зелени ливади.

Селският мегдан е затрупал 
с камъни от последните вале
жи. Така новите частни жи
лища. губят от своята красо
та. Изглежда като че ли са по 
ннкпали в загрубяло от пре
живяли наводнения място.

ва!

Остана ни още да забеле
жим, че тази година, както»

ГОРНОЛИСИНСКО НЕСГОДНО лято
казват горнолисинските земе
делци е „останала назад". За
късняла е коситбата, а сега & 
жътвата. Това ще им попречи, 
навреме да заминат на „пе
чалба", която все още си оста
ва техен главен източник на 
доходи.

мнщериите. Тук е и земедел
ската
се твърди, че 
ни условия за работа в кому
ната.

Но както и много пъти по- 
рано от директора на коопе
рацията и сега пе получихме 
никакви даипи. Интересуваха 
ни полугодишните резултати.

до ПРЕДИ пякояко ГОД...П. По сродато тече ».»™>а н о^™ “"„се
Д.П. та е «ага- ™ <^ ^^0 ?а- 

тук без определена цел, но пъ жирала вниманието поне на I ' може да бъде нс-
тииците от Лисишлшя край я онези 3^ШВ из^^ на ^абот
"”^1™ ”е,е°Га»“ма. Раз- 2^Т™шо №- аа рт.ка а аарич.™ средстаа.
рушепа е. Така кората оста- надпте ар,казват за аоследни -В село™ има много

без подслон. Сега. кога- ге а.ща, а .«а™ оауегоа,а- Х0“™о»а!к^,о ”т.р“т
то вали, те „танцуват на шо- вали реката.

кооперация, за която 
има най-изгод-I

В. Велинов -

Някои казваха, че са уло
вили и по 70 пастръви. Пос
тавя се въпрос: как?

сето и чакат...
Не е било трудно поне ед

на обикновена колибка да по
никне тук. Това са можалида взрива, с който е разполагала

местната общност отново не 
е отингьл в реката?

В Горна Лисина поникват 
безброй нови и хубави частни 
жилища, обаче изграясдапето

(От 7 стр.)
8 часа. Оставане в училището 3—6. Завръщане от учи- - 
лището до 14 часа. Обед и почивка от 14—15,30 часа.. 
За децата от основните училища от 15,30—18,30 писа- 

домашните упражнения. След всеки 
час работа детето трябва да прави почивка десет ми-

от 15,30:

Дали

сторят и салш хората, но до
веждат се под въпрос и гри
жите на транспортното. Нали 
то живее от пътниците.

Горнолисинчани казват, че 
нямало да бъде така ако тран на обществените още отдавна 
спортното имало конкурен- е в застой. Новата училищна 
ция. Както преди, например, сграда на основното училище 
Тогава автобусите отивали в се „строи" толкова дълго вре 
центъра на Горна Лисина, ма ме, че и най-големите опти- 
кар че пътят бил по-лош. мисти не виждат кога ще бъ- 
Впрочем той и сега не е много де готова, 
хубав. Там където е поправян, 
проличава нехайност. Едрите време да се построи една об- 
камъни стоят разхвърляни и ществена сграда, в която да

се поместят пощата и местна
И така, още веднага прави та канцелария. Тази инидиа- 

впечатлепие, че от грижите и тива повдигна общината и по- 
безгрижието не е имунно и щегаското предприятие. Това

Пропуснатото 

трудно се 

наваксва

половинаме на

нути. За учениците от средните училища — 
до 19,30 часа решаване на домашните упражнения, 
повтаряне на уроците и подготовка на уроците. Уче
ниците от основните училища трябва да лягат най- 
късно до 20 часа, а по-старите до 22 часа.

Рсдит елите в къщи трябва да държат сметка за 
създаването на трудови навици у детето. Когато сег 
касае за ученето, детето трябва редовно да препов
таря новите уроци, защото процеса на забравяне то
гава е най-силен. И не е случайна латинска мисъл: 
КереНоо ез1 та1ег Цшйогит. (Повторението е майка:

. на знанието).

Сега се говори, че е крайно

ееудребнени.

Слободан Василев;

2 3

ОСЪЖДАНЕТО НА ПАРТИЗАНИНА Единият беше по-висок, руоокос, а другият — слаб, сгушен, ся
каш ое мъчеше да ое скрие от погледите на хората. Високият ума
лително гледаше наобиколилите го и насила се усмихваше.

— Аз не съм немец, аз съм австриец — повтаряше той. — 
Аз не съм убивал партизани (превеждаше един партизанин, който 
знаеше няколко думи немски). Другият мълчеше авит в шинела 
с вдигната яка.

— Абе, знаем ви ние взе... сега австриец стана — обади 
ое някой.

I
: .

|При януарската акция през 1944 година партизанската бол
ница се премести в едно село отвъд план,ината Лунджария- Там ое 
намираше и окръжният национллнооовобздителен съвет, където 
често при преминаване на партизански групи се събираха много

■\

партизани.
Селото беше голямо, разположено в подножието на пла- — Загцо, може наистина да е австриец — обади ое друг.

Докторът спря поглед на двамата пленника. Откъде бяха 
дошли тези хора и как бяха попаднали тук? ,Кой знае, може би 
сега те мислеха за децата си за своите близки и преклиняха вой
ната, докагоала ги тук, в това забутано оело на Южна Албания, 
което някога едва ли е било отбелязвано на географската карта. 
А може би, ако ое върнеха при своите другари, пак щяха да' бъ
дат онези жестоки хора, които палят и убиват всичко, изпречило 
се пред очите им.

— Как сте, докторе? Какво има към вас? Как е Шаме? 
Заздравява ли раната му? — попита един партизанин.

Докторе — обърна ое неочаквано към него друг парти
занин от щаба, който току-що ое бе приближил. — Викат те в съ
вета.

нината срещу един проход, откъдето духаше пронизващ вятър.
Болницата бе настанена в училището до селската църква, 

пред която се простираше широка поляна със стар чинар.
В едно ранно февруарско утро, след като прегледа болните, 

лекарят излезе на главната оелска улица. Денят беше хубав, слън
цето огряваше посивялата земя, а оголените дървета и покритите 
със сняг планини блестяха; сякаш всичко беше потънало във ве
чен поаоой. Това беше един кът, временно затихнал след битките, 
след трудното, уморително и изпълнено с опасности изтегляне на 
болните.

!:

:

■г

По селската улица и по поляната пред църквата ое дви
жеха партизани. Една група беше подхванала песни от Лабърия. 
Със своите песни, закачиш, шепи и смях партизаните 'създаваха в 
селото весела и доста спокойна атмосфера.

■Наблизо вряха казаните е обеда. От оградата, в която ое 
помещаваше .съветът, ое чуваха глаоове, говореше се високо по 
телефон, защото телефоните обикновено не работеха добре: и 
'за да ое разбере, човек трябваше да шика. Облечен във военен 
-шинел, с бяло партизанско кепе с червена звезда, докторът вър; 
•веше замислен и смукваше от цигарата си. Беше на около двадесет 
и пет години. Учил бе няколко години медицина /в 'Италия, но не 
успя да завърши. Още там бе започнал да аимпатизира на ко- 

■ мунистичеежите идеи и щом ое върна в Албания, веднага ое свърза 
с движението. Стана партизанин. Беше в батальона, но когато се 
•създадоха -партизанските болинищи, които бяха настанени в осво
бодените зони, изпратиха то лекар и завеждащ на една от тези 
болници. Нуждата от лекари бе голяма и макар че не бе завър-1 
шил, натовариха то с много отговорна задача. Всички му викаха 
„докторе *. Отначало Той ое чувствуваше неудобно, но постепенно 
свикна с това име.

— Здравей, докторе!
— Какво ново има? Как си?
Така го поздравиха и сега и той отмина с цигара в уста. 

Спря 'ое при група партизани и селяни с двама немски пленника.

*
Добре, другарю. Ей сега ще дойда.

Погледна още веднаж двамата пленника, сбогува се с тези, 
с които разговаряше, и се отправи към сградата на съвета.

В стаята стояха двама души от селския щаб.
— Здравейте! поздравиха го те, без да му подадат ръка. 
Стори му ое, че поздравът бе студен, дори не го погледнаха 

в очите.

■1;

>
/•
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с .
— Кой ме вика? — попита той.

Сега ще дойдат и другите другари.
Докторът застана в един ъгъл и запали цигара „Защо ли 

ме викат? Какво е това държание?“ — мислеше той’ и поглеж
даше от време на време двамата другари, които разговаряха по
между си. От прозореца на стаята ое виждаха покривите на близ- 
ките къщц, обляната в слънце земи, а по-нататък оелхжият по
ток. „Хубав деА! — каза си докторът. — Добре ще е болните, 
които стават, да излязат малко на слънце.“

След малко влязоха един другар от щаба на оперативната 
зона, един член на съвета, една другарка, която работете в се
лото, и двама партизани с пушки; те затвориха вратата- и заста
наха пред нея.
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награден конкурс * награден конкурс * НАГРАДЕН КОНКУРСнаграден конкурс *

о ■;г.'Г47 ..... •■‘«шщ. V
сь *:X
X Някои читатели 

да събират купончетата 
това да ги изпратят до редак
цията след обявяването 
курса или пък всяко купонче да 
изпращат отделно.

Въпреки че тегленето 
няма да стане до обявява
нето на последното купон
че, по-добре е всяко купонче 
да се изпраща веднага. Това е 
нужно да се направи защото но 
е задължително всеки участник 
в конкурса да събере всички ку- 
пончета. Отговаря само на ония 
въпроси, които със сигурност 
знае и още повече защото бро
евете се губят и след това е тру
дно да се съберат всички купон- 
чета.

Препоръчваме и на ония чи
татели, които все още не савклю

започнат

О аспитат дали 
и следX >

' 1X ТЗ
>1Д

на кон-
< гп

Xа

Въпрос N° 3< Я
ОX Xя
<<* тзи оСи *>>

X На 8 септември т.г. започва Тре
тата конференция на необвързаните 
страни в Лусака. Първата конфе
ренция на необвързаните се състоя 
в Белград, а втората в Кайро.

X Xо
>X
тзI >КУПОН № 3 3*т< На предстоящата конференция на необвързани

те страни, която започва на 8 септември в Лусака глав
ния град на Замбия, домакин ще бъде председателя

XСи Не е случайно, че третата конфе
ренция ще се състои в Лусака, глав
ния град на приятелска Замбия. 
Нашата страна и Замбия имат при
ятелски връзки. На снимката: Пре
зидентът Тито в едно посещение на 
Замбия.

[—С

< ОX X. (На сним-на Замбия Я(име) '<* ТЗ
ката: другаря Тито в разговор председателя на Зам
бия)

П
*оа в конкурса, да

веднага. Днес обявяваме купон
че № 3. Купончетата попълнете 
прилепете на пощенска картич-

чили
>> (Име, фамилно име)X XX Отговорете на въпроса: КАК СЕ 

КАЗВА ПРЕСЕДАТЕЛЯ НА ЗАМБИЯ, 
КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ДОМАКИН НА 
КОНФЕРЕНЦИЯТА НА НЕОБВЪР
ЗАНИТЕ СТРАНИ?

>О -1
X ТЗ(село, град)

>ка и веднага изпратете, на ад-
Ниш, Ст. 3^рее: „Братство” 

Паунович 72.
ГПШ (поща)

(Купончето прилепете на пощенска картичка и 
веднага изпратете на адрес: „Братство" — Ниш. Ст. 
Паунович 72)

X
< ' яа О
< X
X я

тзНАГРАДЕН КОНКУРС пНАГРАДЕН КОНКУРС *НАГРАДЕН. КОНКУРС *НАГРАДЕН КОНКУРС ** *

понашшо започнал дада тъгува. Кариера все 
чувствуваПрез 1933 година Примо Кариера станал 

абсолютен първенец по бокса. Бил славен, 
не бил находчив. Неговите менанджери го из4 
бяпвали, а огромните пари от около 30 мача, 
които имал, сложили в своя джоб. Убеждавали 
го, че тези пари уж внасяли в петролни компа
нии.

поел единните от несигурния живот, 
разочарования и обрати. Между ДРУ-но пълен с

гото заболял от захарна болест. Единственото 
било отново да ое върне в Италия, 

недалече от Удин. ТамЗвездит 

не падат
му желание 
1В своето радно село,

да прекара последните дни от живота си.иокал
През лятото 1967 година на аерогарата го, 

изпратила делегация от официални лица, стари 
приятели и 
тръпнал да
,слаб, блед и покрусен старец на количка. Вече 
не бил способен с никого и с нищо да ое бори. 
Когато поискали да го посетят журналисти гос
пожа Кариера не ги приела.

_ Оставете Прямо да умре на спокойствие,
— казала
доста му е и от приятели и от неприятели.

минал с голямата си дове.р- 
Полека, но горчиво, узнал 

на своите приятели.

Кариера лошо 
чивост към хората, 
истинската „цена“

Звездите на филмовото платно често се из 
бирали между спортните асове.

обожатели. Вместо гордия великан.
завладее света, у дома ое върнал

покана за филмоваТака и Кариера получил 
роля, която хРЯ/бвало да играе боксьор. 
Кариера му харесала поканата и сумата на хо
норара. Впрочем, той никога не избягнал нищо,

на неговата популяр- 
„■Боксьорът и дамата , 

Макс

ОТНа

та. Много прекара през живота си.

което могло да допринесе 
ност. Филмът се казвал Няколко седмици след това Кариера почи- 

По.край Макс Шмелинг той е единственият 
спечелил титлата абоолютея световеннебето нал.

ов.ролеоц, 
първенец по бокс.

а партньор на Кариера бил известният
иначе весел човек.Бер, истински великан, но 

който нямал много общо с бокса. .ГРОЗНИЯТ БЕБЕЛ
това еочаквал, чеКариера изобщо и не 

само част от плана на Бер. Когато трябвало 
Да се срещнат в Ню Йорк на 14 юни 1934 го 
Дина, той узнал кой е истинският ^амс ер- 
Бер изобщо не приличал на себе си, на опя 
духовит момък, от когото е трябвало да о 
ши. по време на снемането иа Филма ь-ъ 
подробности проучил стила на Кариера 
тавите реакции и когато Кариера р Р ' 
неговия противник е опасен — вече би

обичат. ХаресваМилиони хора на света го 
отпуснатата му и ела1стична крачка, неговата 
особено пропорционална, но все пак спортна 

фигура? И лицето му не ое отличава с някоя 
особена красота. Той дори е грозен. Има голе- 

малки очи, широка уста с изкривени 
всичкото отгоре сплеснат боксьср- 

това и грозотата има

4. (И!М
ме

отново да ое занимава с „бизнис“
да донесе на друпи големи парични

той все ми уши, 
устни и над
ски нос. Но при всичко 
своя шарм. Никои грозни хора успяват да ех.

огледалото или пред филмовата

още могъл 
суми.

И великият Примо Кариера оега започнал 
бързо да се анамира. Отново ое появили на срил 
ма, играел предимно отрицателни роли, 
Херкулес, дивак и хулиган.

докарат пред 
камера — така, че изглеждат съвсем другояче. 
Естествено, това е само маока.бил

Започнала трагедията.
Жан Пол Белмоидо не настоява благодаре

ние на маски да станс популярен, но с помощта 
на живо и природно лице на млад човек, които 
чете криминални романи, който на 17 години 
е изхвърлен от гимназията, затова че бил дръ- 
зък и за когото баща му (но потекло францу
зин от Алжир) твърди, че е много недисципли
ниран, за да може да стане окулнтор като него.

та клфн и Кариера бил напълно смутен. 
Дията в ринга не обръщал внимание 
и накрая броил на Кариера,

Кариера бил добре платен за ролите си на 
филма, а като боксьор, на върха на славата си, 
получавал по 1500 долара седмично. Купил лук
созна вила в Лос Аиджелос и собствен самолет.

Примо Кариера все повече се отлъчвал от 
обществения живот. Посветил ое на семейство
то да,- Обожавал децата си, ксхито виждал в 

отечество, по което никога не престанал
война,Когато завършила втората аветокн_а 

американците отново си опомнили _ я&вМО 
и то убедили да мине отвъд океана. Тр

ЕЕАТСГВО * 28 АВГУСТ 1970 ————
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Хумореска■ЛЛАЛ/

Другарят Кума го заболя плава.
— Ще ви дам една таблетка и хцс ви мине! — 

каза другарката Крогшвяипцка. — Моля, глътнете я! 
Д ругарят Куча взе таблетката и я загледа замис

лено.
— Опело! — каза другарката Крони/шищка. — 

Няма да ви навреди. Аз съм башдаъза на лекар I...
— Какъв е този специалитет? — понита другар

ката Глобудака.
— Не ои спомням как се казва! — отго(вО|ри Кро- 

пишицка. — Но какво значение има то1ва?
— Бях сгодена е гинеколог! — обясни Шобулска.
Другарката Крони1вниц|ка само сви рамене.
— Деверът мм е интернист!...
Другарят Куча продължаваше да гледа таблет

ката. Някой му иашя чаша вода.
—Нито ще помогне, пито ще навреди! — каза 

председател кт Шч авяица.

От ондядън идо нещо у Босилеград. 
Искао брате, да видим и тия народ и да се 

бай Вене. Едва га найдо под едну

=Г

I
Е за упознаем е 

крушу. Придегъл си човекът, да му мине вре- 
А рече ми да чека пощаратога, да 

човек чък горе до куйчуту.
— Защо чекаш пощаратога,

| IМЕГАН
(ПОЛША)

2 не скитаме.ШСамовнушение, нищо 1I Iдруго! ка не си пен-— Разбирате ли от тия неща? — понита другар-
ЕI зионер — реко му я.

— Чекам писмо от децата — рече ми Вене, 
па тегай му се одвърза езикат.

ката Крогаидаидка.
—'Случайно! — отвърна председателят. — 

братов оше аоОйто държа изгьит по психология.
— Ние изобщо употребяваме много лекарства! — 

обади се другарят Заноша. — Това е обществена язва, 
проблем от световен мащаб.

— Не ми се струва, че е така! — заяви Пролив-

Имам
§
В

1Е Нели учи деца да се не муче по овия наши 
чукаре. Децата учия и изучия. Я мислеше дека

по-арне године. Жена ми ум-I със това че дочека 
ре, бог да ю прости, прежали я надве-натри, па 
си реко, изучи деца, па куде она — там чу и я! 
Ка оно :— бай Манчо не било тека.. . Най-ста-

— поведе ми при нега. Сре-

ницка. 1— Аз съм вуйчо на социолог! — съобщи другарят IЗаноша.
ЕДругарят Куча отпи глътка вода и продължа

ваше да ое забавлява с таблетката.
— Един германски княз ое отровил с таблетки! — 

намеси се магистър Конколчииоки. — Годеникът на 
дъщеря ми е историк!

— Законът наказва този, който лекува, без да 
има лекарски права! — обади се Паташснаки. — Ние 
живеем в съседство е адвокат и понякога разговаря
ме с него по разни дела. Способен човек, тогата му е 
е .виолетови кантове.

— С виолетови кантове са топите на прокурорите! 
— каза госпожица Зоша иззад бюфета.

— Адвокатите! — възрази Паташонски.
-— Годеникът ми е мъжки шивач! — каза госпо

жица Зоша.
Другарят Куча стана от стола.
— Е, какво? — попита той. — Да я взема ли или 

да не я вземам?
— Щом ви боли главата, вземете я! — каза Зоша.

Е рият, он е инжинер 
дил дом, па господска работа.

Сее си има.
Ама, я седо едну неделю, па побего. Не 

знам що е, ама ме нещо тегли овдева, у овия 
чукаре. А и жена му, ме некико гледаше кико 
мечку. А и друге работе видо, са да не казуем, 
па реко, айде Вене, бегай си дома!

I

ТАБ =

Iа
ЕЛЕТВА При по-младия идо лани.

И там седе седъм-осЪм дъна, па си побего. 
Не могу бре, брате, я да лежим по цел дън. А 
видо дека смитам и на децата. Знаеш, дооде им 
нини тамошни другаре, а они ми тегай викаю да 
идем да си легам.

И, ете, сега се мислим, кикво да праим. А 
тую крушу посади баща ми. Раджа сваку другу 
годину. Ка не роди, я си прилегнем поди нея, 
знам дека некоя круша нема да ми строши гла- 
ву. Знаеш, това су твърдице круше. . .

Е

1
В=

I 5

=
Другарят Куча глътка таблетката и отпи от во

дата. Помогна му.
От ПОЛСКИ: В. Б-ва

И, ете, затече ме дека чекам писмо оди де
цата. А она редко пишу, белким не знаю дека 
я със ни само тека могу да си продумам думу. 
Не знаю, оти не су сами кико я .. .

— А ти бай Манчо, кико ,си?... И ти ли 
си сам?

§

5В сряда, на 2 септември 1370 годила, навършват 
две годиш! от смъртта на нашата мила, яеизмерно обичана 
майчица, дъщеря и сестра

1

I
I

§■
ЛИЛЯНА КАМЕНОВА ДИМИТРОВАш Погледа га — ка ме пита това, па му реко: 

кико съм бай. Вене, видиш ц сам. Да не съм сам, 
не би се надърндил чЪк при тебе, да

Ш Съобщаваме на всички роднини, приятели, другарки 
и другари яа милата ни покойница, че в (неделя, на 30 ав
густ 1970 година, в 10 часа, ще даваме двегодишен помен 
И ще оставим цветя на нейния винаги окичен гроб в Дими
тровград.

,.
= си поорати-
щ мо кико стари човеци. И — оратимо си ^цадъл-Ш

I
' -V" ■

„Ч / го и нашироко...
Това, ви ете, писуем за моят рабуш. Да 

знае и бай Вене, дека съм га турил на рабушат...

Нейният прекрасен, незабравим, светъл и винаги 
засмян лик ще живее вечно в нашите сърца.

;'Л Вечно опечалени и неутешими:
Манча, с.р.дъщеря Биляна, майка Евгения, ба

ща Рашко, сестра Любинка и брат 
Божо. 2
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