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ЕДИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЮК

Първото заседание на Председателството на 
СЮК тази есен се проведе «а 18 септември в 
Загреб. На заседанието, на което присъствува 
и другаря Тито бяха на дневен ред между дру
гото и два въпроса: Идейно-политически пробле
ми .на реформата във висшите училшца и кадро
вата политика в органите на федерацията.

Встъпително слово по тези въпроси изне
соха Гюро Кладарин и Мика Трипало.

На снимката: От единадесетото заседание

народност а сфр ЮГОСЛАВИЯ •

акценти

Равенство
Конституцията на нашата страна, 

покрай другите права, гаран
тира на нашит* граждани и 
равенство пред закона. Равен
ство в правата — и отговорно- 
стоте.

Правото и отговорността, всъщност, 
вървят ръка под ръка. Пра
вото, същевременно е и отго
ворност и — обратно. За вси- 

' чки. Значи, без оглед на това 
дали се касае за работник, се
лянин, учител, директор, ле
кар, и тн.

Животът обаче, това конституцион
но право, често тълкува дру
гояче. А живота уреждат хо
рата.

Ахо, да речем, някой си, без позво
лително построи някакъв о- 
бехт, компетентният орган 
при общинската скупщина 
трябва да постъпи по зако
на, без оглед за кого се касае 
— и на какъв пост е той.. 
Но, има случаи, когато така 
не се постъпва. Тези откло
нения, са най-чести, особено 
към по-видните хора. Обикно 
веният селянин да речем, най 
бързо ще почувствува после 
дсгвията на закона.

Или, друг, по-иаивен пример. Селя- 
нин-бракониер, ако бъде зало 
вен в реката да лови риба, бъ 
рзо ще се намери на подсъ
димата скамейка пред съдия
та за нарушения. Служащ- 
брахониер, няма да 
пред съдията, защото, 
няма да му състави акт.

Данъчният изпълнител по-строго 
ще постъпи към по-бедния, 
отколхото към по-заможния: 
Бедният ще каже: „нямам па 
ри", по-заможния — „утре ще 
внеса парите"... И данъчния 
Ще състави акт на по-бедния- 
А данъка няма да платят и 
Двамата.

Избирането на председател на Общинския съд в ^ 
Димитровград раздели отборниците на заседанието на 
ОС миналата седмица и показа, че кадровата полити
ка в общината трябва коренно да се мени. Но, да

' Коментар
Босилеград

тръгнем от началото.
На. обявения конкурс за председател на Общин

ския съд се бяха явили двама кандидати — единият 
с непълна документация, а другият изпълнява усло
вията на кошсурса. Кадровата комисия след като раз
гледа молбите констатира, че един кандидат не дава 
възможност за по-добър подбор за тази твърде отго
ворна функция и предложи на Общинската скупщина 
да се обяви нов конкурс. Болшинството отборшщи от 
хвърлиха това предложение. Председателят на 
предложи второ решение — да се отложи избирането 
на председател па съда за следващото заседание па 
ОС И това предложение бе отхвърлено. Отборпнкът 
Драгомир Гещамов от името на 12 отборшщи (не е 

постигнат договор) предлага да се гласува

Кадрови 

маши 

нации
СТИТЕ ПО 

ПРОБИЕШЕ 

0 И0НУНШ

ОС

излезе
никой

ясно кога е 
за единствения кандидат Иван Тошев.

Имайки предвид всички отрицателни явления из 
пъкиали по време на обявяването на кошсурса и 
време на заседанието на кадровата комисия, върху 

членове е извършван натиск. Общинският ко
па СКС излиза пред отборниците с предложение

по

чиито 
митет
да ое отложи избирането. От протокола сс вижда, че

• Схр. 4
в 80лницаТа, по-напред ще се наме- 

> Ри легло за по-виден болен, 
ЯЛИ член на семейството му, 

~ отколхото за някой си от за
тънтените села.

** така нататък и така нататък.
*СовСп*туцията не ни е делила по 

. Тя казва, 
пРед вея и законите всички 
яие равни.

Ту* говорим за явления. Касае 
• °е за отделни случаи, които, 

тамън работа, когато биха ста 
иал** явления. Но, е то, въпре
ки ** некояжретпо, слагаме ак 
Ч«вт върху равенството пред 
закопа, което гарантира Кон- 
5™туЩ|ята, Друг път, може 
'о*' Ще посочим и конкретни 
ПРимери. Л.

УСЛЕДВА НА 2. (ОТР.

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУП
ЩИНА В ДИМИТРОВГРАД

Югославската делегация
НЮ ЙОРКзамина за

такъв начин че Разисквания по проекта 

на средносрочния план
НА ЗАСЕДАНИЕТО НА 

ГЕНЕРАЛНАТА СКУП
ЩИНА НА ООН

Схр. 5/ Схр. 2



Откри* мострения гмнашрв Пловдщ,Югославската- делегация замина за НЮ ЙОРК
Тодор Живков повети 

югославския щандНа заседанието на Генерал 

ната скупщина на ООН
председател разгледа изложе
ните произведения като поже 
ла на нашите производите за
напред успех в работата.

|На 20 .септември тази годи- 
лтан1икл,ър-1председателят на 

Нагюдна република България 
Тодор Живков откри двадесет 
и шестия по ред мострен па
наир в Пловдив, на който из
лагат 40 страни между конто 
:и Социалистическа федератив 

република Югославия-

на

Иа Пловдиския мострен па
наир излагат 54 югославски 
стопански организации, меж
ду които най-много са застъ
пени производителите на сто
ки за широко потребление _
текстил и текстилна конфек
ция, електро-еъоръжения в 
домакинството, мебели.

\
иаст а плява извор и повод за по

ви Кризи, СТЪЛ1ШОВе1ШЯ и тру
що така е още един принос 

в работата към настоянията Обединени
те нации иа това заседание да 
направят крачка папред в ра-

Югославоката делегация» ко Тодор Живков посети юго- 
Предруженято ще участвува 

на 25-то редовно заседание иа дности.
Надявам се, че това заседа

очакванията.
еллвомия щаявд. 
от югославския поел аз пик 
Н'Р -България (Кирил Ммльов- 
оки и директора на югослав
ския оцанд Вицк-о Ар андже ло- 
пич, българският министър—

в
»онв=»
Запх КРлгоад заминаха съюз- ония - тежки проблеми, чисто
».иат представител и член на неразрешаваио можо да пред 
ният лц д федерацияха вида

съветника на дър- 
на външни 

Лончар.

пропие ще изпълпи 
които се полагат в него — по 

секретар
изведения от пласт-маса, обув 
ки и тн.д черта държавния 

иа външните работи. (Тааюг)

Съвета 
Томшич и 
жавния секретар 
те работи Будимир ПРИНОСЪТ м НЕОБВЪРЗАНИТЕСПОРТНА СРЕЩА

самоОт Загреб, със същия
Ню Йорк замина и шс 

юго-славската делега- 
заседание ВРАНЯ - ПЕРНИК Държавниците в света отново ще се съберат в пала

тата на Обединените нации. Между 118 топки па дневния 
ред и този път ще се намерят множество от ония, на чието 
разрешаване се чака вече с години: натрапваното на оп
ределена политика от позицията на силата и натиска, ико
номическо злепоставяне, което зле се отразява поне върху 
две трети от страните в света, проблемите по разоръжава
нето ...

лет за 
фът на
ция на редовното 
на Генералната скупщина на 
ООН държавния секретар за 

работи Мирко Тепа- д-иционн-и. (Но, сто, тази тради 
ция продължава -след осем го 
дими.

Сегашните срещи и а спо-Г* 
тиото поле, в сряда, се прове
доха по футбол, тенис на ма
са, стрелба и шахмат.

.Срещите минаха в друже- 
ока атмосфера, ©ранените сло 
ртисти се показаха като твър 
де гостоприемни и сърдечни 
домакини.

След осем години-. спорти
стите от ©раня и Перник (НР 
България) пак ,ое -срещна-ха на 
23 септември.

външпи
вац.

юбилейна тържественото 
но заседание на Генералната 
скупщина на Обединените на 
ции, което ще се проведе от 
19 до 24 октомври, югослав
ската делегация ще предвож-. 
да председателят на Съюзния 
изпълнителен съвет Митя Ри-

Част от това заседание ще бъде посветена на. двадесет 
и петгодишния юбилей, който световната организация тък
мо празнува. Ще бъдат съживени много идеи от дните, ко- 
гато така да ое каже още траеше военно положение и което 
изискваше създаване на такива отношения и предприемане 
на такива усилия, с които светът да се спаси от нови .разо
рения. Тогава, както и сега, беше живо осъждането на по
литика, която води към война, или израз на насилие, дик-

Последната им среща се -съ 
стоя от 22 до 24 септември 
1962 година. Тогава спортните 
и културни представители на 
Перник гостуваха на Враня- 
По това време бе изразено же 
лание срещите да станат тра-бнчич. тузане и нера-вноправие между държавите.

Юбилейното заседание ще бъде долгоочакваи1111111111111111111111111111111111111111111111111!11111111111111111111111111111111111Н,111111111111111111111!111111111111111111Н11заседазше слу
чай да се раздвижат, в по-широк мащаб, и някои общи теми 
от международното сътрудничество. Вярваме, че решенията 
на тъкмо завършената Трета конференция на необвърза
ните ще имат и свое непосредствено отражение и върху хо
да на разискванията в Ню Йорх. ,

В Лусака бе направен реален анализ на съвременните 
отношения, -както и проблеми, които измъчват света, а осо
бено оная негова част, която в мира и равноправното меж
дународно свързване има единствен истински шаис за раз
решаване на своите проблеми. Но цоно е, че в акцията лежи 
тяхната сила, необвързаните страни се договориха да поло
жат усилия и в Обединените нации зарад по-ефикасна по
мощ на икономическото развитие на занемарените страни. 
Ще се търси спешно и неотложно изтегляне на чужди вой
ски от Виетнам и Индокитай, както и разрешаването на кри
зата на Близкия изток, ще осъдят политическата практика 
•на великите сили сами да разрешават въпроси, • които се 
отнасят до трети -страни, ще изтъкват схващането.

„Предстоящото 
на Генералната скупщина, ко 

е и юбилейно, защото съ 
впада с празнуването на 
годишнината на нейното 
ществуване, ще бъде твърде 

— изтъкна Мирко Те-

I
1Iето 25

КАДРОВИ
МАШИНАЦИИ

съ-

важно,
павац непосредствено пред за 
минаването си от Загреб. Ко- 

значението 1 Iгато говорим за 
на това заседание, продължи 
той, аз не мисля, преди вси
чко, че значението му е в це
ремонията. Значението на то
ва заседание е тъкмо в това,

жи-

=

че 25 години следвоенен 
вот поставиха на дневен ред 
пред международната общ
ност редица въпроси, 
търсят решение, които тряб
ва да бъдат разрешеш!, в уни 
сон с исканията на най-голя-, 
мата част на страни и събу
дената международна демо
кратична общественост.

ОТ 1 СТР.които че мирът
в света може успешно да ое консолидира само върху ос
новните на равноправието на активната 
всички страни.

Накратко, първите инициативи след Лусака ще дой
дат до пълна изя-за .в Ню Йорк, на двадесет и петото засе
дание на Обединените нации. Затуй 
до известни, макар и начални 
бъдат от значение

коетзистенция ча
отделни отборници, не само, че са се противопостави- § 
ли да се прочете предложението на Общинския коми- = 
тет, но се опитали да хвърлят сянка върху избиране- = 
те* на секретаря на Общинския комитет и целия ко- = 
митет. Опитите да не се позволи на Общинския ко- 
митет да излезе със свое предложение с обоснование, 
че Общинският комитет няма право да се намесва в Щ 
работата на ОС и че това е опит да се извърши на- |||цШ „
тиск върху отборниците е чиста демагогия и нераз- ,.,,,,,,,,,м,,,,,,,,,,мпп?"|,|,1т“,»1МП!!:Ц|1Ц|Ц|!тяиц|Пт1!!!1!НМ11!11И11|11|||1||Ц|||Ц!1Ш11НН1!1|ГИ11» 
биране ролята на СК. На Съюза иа комунистите не 
може и не смее да бъде все едно кой ще е носител 
на обществени функции в комуната и каква ще бъде 
кадровата политика. Съюзът на комунистите не реша
ва, но насочва всички акции. А именно тези основни 
ностулати отборниците, болшинството от които са ко
мунисти, напълно занемариха.

§

това може да доведе 
резултати, които трябва да 

за световната организация изцяло.
5Тепавац, след това, изтък

на, че неотдавнашното събра
ние шефовете на държави и 
правителства в Лусака, което 
означи и становищата на по
ловината страни и една тре
та от човечеството по редица 
най-жизнени въпроси в на
шия исторически момент, съ-

I
§

=
§ Тошев са използвани именно такива 

ства. В стремежа си за осъществяване 
ТЙЙ се -ползвал С

непозволени сред 
на еззнта цел 

демагогия и изнасяне на неистини 
за другия кандидат за председател на съда. ТОшев и- 
неговите съмишленици са извършвали непозволени ин 
1 ервенщш, агитация и надумване на отделни членове 
па кадровата комисия и отборниците на ОС да се зг.: 
стъпват за неговото предложение. Той предварително 
твърдел, че болшинството отборници са на негова 
страна, твърдел, че ще бъде поставен иск за тайно 
гласуване и искал от председателя на Общинската 
скупщина да позволи тайно гласуване. Неговите . съ
мишленици говорили за всичко, а никак за морални
те качества на Тошев".

§

IБРАТСТВО §
=

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ

§
I Ето каква е същността на предложението на ОК
§ на СКС:I

„На разширеното си заседание от 16§Излиза всеки петък септември
1970 година Общинският комитет е разглеждал някои 
явления в кадровата политика на общината и е кон
статирал някои явления иа недемократически и анти- 
самоуправителни постъпки и действия извън основни

Урежда редакционна колегия 
Директор,

главен и отговорен редактор 
АСЕН ЛАЗАРОВ

= те носители на самоуправителни отношения-

1 В предложението на Общинския комитет 
ква също така, че против лошите постъпки на Тошев 
са се жалили мнозина граждани. Тези жалби и сега се 
намира тпред Съвета на трудовата общност на Об
щинския съд, но зарад лошите отношения в съда не 
са разглеждани. Изтъква се също така, че Тошев на
насял побой на невинни 
достойнство итн.

се изтъ-Общинокият комитет констатира, че в стремежа 
си за завладяване на позиции, особено в общинската 
структура, отделни лица са започнали да се служат 
със средства и методи неприемливи и противоположни 
на Съюза на комунистите. Безпринципнатата борба в 
която се използуват методи на натиск и демагогия и 
иска помощ от чаршията и еснафщилата, ясно 
чава всички белези на груповщина. Според оценката 
на Комитет това не значи нищо друго, освен 
на стихия и свободно проявяване на антиса-моуправи- 
телни тенденции. Тези явления особено намериха 
раз по време на обявяването и провеждането на 
курса за избиране на председател на Общинския 
В безпринципната борба да се избере другарят Иван

I
с-

I
Издава „Братство" — Ниш 
От. Пауновкч 72, телефон 

25-444 И 25-480. 
Годатаеа абонамент 15 а по

лугодишен 7,5 н. динара 
Те*, смета 625-3-78 Служба 

друшгаено книговодство 
Ниш

Печалнмца „Вук Караджич" 
Ст. Пауновича 72 Ниш

Ш граждани, убиждал т|хяотополу-

С болшинство 
предложението 
Иван Тошев

явления гласове отборниците отхвърлиха 
на ОС. Цри гласуването за кандидата 

гла суваха 22 отборници, за предложение - 
то на кадровата комисия да се обяви нов конкурс И 
от орници и трима се въздържаха. По този начин за 
председател на Общинския съд бе избран Иван То
шев.

Нар. б

из
коп-
съд.
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Семинар за учителите 

от неразвитите райони КАКВО НОВО ИМА В ПРОМИШЛЕНОСТТА?
В яачалато ода този месец гогичоаки т>абст™пти тт

и». враиска бани бе органи- Милан Не е ЗНаЧеНИв размера ВЯ ПРОИЗВОДСТВОТО, НО ВСИЧКИТО
рирая семинар за учители, ко Юхцс, Дарка Марин, Мига Ми

качествени промени в отделни нейни отрасли
Клисура, Владигаин хан и Бо- димир Томич, Мирюо Богиче-

вич, Браиимир Боич и много През първите осем месеца 
ггааи
производство в Югославия се 
увеличи с около 9 на сю, кое 
то, сигурно, е резултат, който

силепрад.
Оеминарът бе организиран други. 

<уг страна Републиканския за

ч лШШгодина промишленото
■Организирания семинар

вод за основно образование и пълно отговори на поставе н а -
двама преподаватели от всич- та си цел, а между другото с
хи специалности, от основно- голямо ветимание ое изслуша
но училище „Мота Пияде“ в ха в отделните групи диску- оаолужаша внимание. Ако се
Димитрошпрад. На оеминара оии-те за |Встъпителната акция запази посоченият размер на
се работеше според съответ- и програма в отношение на
вата специалност: учителите предложената нова учебна
от долните класове бяха орга- програма за основните учили-
низирани съответни подлотов- Ща която дискусия трябва да 'Даношта в Реоолкяцвгаа на Съ - ||
пои за ясичпси учители от три бъде завършена до края на тозната скупщина во основни- \|
до шест дни и-то-за химия, таз:и година. С голямо внима- те поставки „
физика биология, математи- ще бъде последно' предло икономическата политика
ка, сърбохърватски, език, фре жеиието и задачите, които
коки или руаки, история, гео- учебната програма за сърбо-
графия, хакто и семинар за трябва да бъдат, свързани с
директорите на основните учи сърбохърватски и български

език (в средатата на българ
ската народност.

Шршпв
Щ : ШШ, лги

на-
Шъ-~

ШШрастежа до края иа годината, 
оце бъдат изпълнени предвиж

V
Иа

■5

ш'с щ
щШшшШ.1970 година.

|Посташя се оега въпрос —' 
дали високият размер на раз- 
стежа в промжшгеиоотта е — 
резултат на моменталната ко- 
нюктура на пазара или пък е 
резултат на качествени проме 
ни в цялата промишленост? 
На този въпрос най-добър от 
говор дава анализа на заво
да за стопанско планиране, ко 
йто говори за процеса и раз
витието на този стоиш шки от
расъл.

1 ' V
•;ч

м V.[»Л
лища.

Лектори на семинара бяха 
между и наши известни леда

Л'.

Кирил Трайков

ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО” — НИШ

Въз основа на чл. 73 на Статута на трудо
вата организация ,и решението ,на еъвета от 18 
септември 1970 година, обявява

Конкурс
ПО ВКУСА НА ПАЗАРА

за вакантно място — журналист, дописник в Ди 
\ митровград.
, Условия:
* Т Виеше образование, (юридически, фило-
| софски, филологически, икономически факултет, 
► факултет по политически науки);

2. Полувисше образование на съответните 
горепосочени учебни .заведения;

3. Съвършено Да владее български език.
За. въпросното вакантно място е задължи

телна пробна ,работа в продължение от три ме
сеца. .

■Целта на анализа е да се п о 
лучи представа за последните 
пеачшест години, от действи
ето на реформата. Цроадишле 
мото прозмводство в този пе~ 
'риод успя да ое приспособи 
към иоиагсваниягаа вп пазаря.

«Констатирано е, каириме.р, 
че в света съществуват изве
стни стопански и промишлени 
области, които „теглят“ разви
тието на цялото общество. 
Вижда се, че в днешната фа
за на развитие и изменения 
на структурата на промишле
ното производство по посока 
на ®се по-бързо подтикване, 
на промишлените комплекси, 
кадовито са машиностроенето

Трябват повече специалисти

сили производството на нефт, 
пеметали и метали. ^ 

.Погледне ли се развитието 
«по отрасли, ще се забележи, 
че ка-й-голоми промени има в 
химическа га

расли са една част от произ
веденията напълно занемаре
ни, докато други напредваха. 
Според сведения на анкетата 
на Завода за изследване на па 
зара, с която бяха обхванати 

предпри ятия, 
брой на произведенията се у- 
величм с 4 на сто, а и в съ
щото врече бяха приети 20 на 
сто нови и изоставени със 17 
на сто стари артикули. Така 
миналата година на нови про
изведения ос падаше 18 
сто, а на стари —. 82 на сто 
от всички артикули. ОДед то
ва бе констатирано, че 26 на 
сто от- произведенията са по
добрили качеството си, а 1в 
на сто са усъвършенствувалк 
вида оа«

Издателството не поема задължението за 
обезпечаване на квартира.

Молби с диплома за образователния ценз 
и кратка биография се .приемат 15 след публи
куването на конкурса.

цром ишл еност.
Докато от 1966 до 1969 годи
на промишленото, производ
ство изцяло растеше със сре- 

и индустрията на мотори, еле ден: ра3мер от 6 на сто, хими- 
ктрониката или химичечеката растеше със 17,7 на сто>
промишленост. Особено бър- а вътре изкуствените маси и 
зо напредваше производство-

■ши«|||цц^ц|1Ш1иии1111Ц|1И>НН11П111Н1Шат11ШНИ111111ИЯИ1Н1иПН1И111111Н1111111Н1Ш1И111111П Т0 на разши изкуствени мате-
Ц риада, каквито са пластмаси- лекарст|вата със 17 на сто и 
= те и др., които в по-значител- базисна химия с 9,7 на сто. 
Щ на степен субституират сурови следователно, и в Югославия

общият652

Съветът на трудовата общност

с 27,4 на сто, прерабствлакна
вателната химия с 17,2 на сто.

Як
Трябва да се подчертае, че никак, не може ДА бъ

де случайно присъствието на неколцина порултаджии, 
които не са отборници, което само потвърждава до
водите на Общинския комитет.

Струва ни ое, че ако съществуваха изградени кри-
Общинския съд ня-

Щ ни те в текстилната «и другите ,се развива, гъродес, подобен на 
Щ «промишлености. Такива и по- оветовиия. Именно, химичес- 

евета на ос-= добаш процеси
— таи ах а без следи и, в домаш- предимелгво.

ната промишленост, която в 
§ последно «време все повече

ката промишленост получава.в

вййШизбиране и разрешаване ог. длъжност пгЬрги(>налии 
щияския съд. Покрай общоприетите професионални 
квалификации кандидатите за съдии тря „
зват с обществен престиж в среда в която живеят 1
работят, да са прогресивни ш^чностг^ които се застт
нват за развитието на самоупранителнитс 
отношения и законност. Необходимо е
да са обществено-политически ангажирани и Д 
тежаватра звит смисъл за следене и проучванена^ 

втаошения и дале™я. в к^т.ряите 
длъжността съдя,

престижа на съде- 
©т. длъжността си.

= КАКВО ИОВО ИМА В ПРО- 
М ИХЩГСН О СТТА

За, ,да ое задоволи вкуса на 
пазара.

на
= ,влиза в битката на междуна- 
= роди пит пазар. (Продължава в следващия
= много промишлени от брой)И в Югославия във връзкаШ
= «с тооаа ое вършат значителни 
Ц промени в промишлената стру 

От 1964 ДО 1869 ГОДИ-| «пура.
= на й още повече в настояша- 
= та година; в сравнение с пре- 
= дишния петгодишен план, ня- 

отраюли растяха по-бъо- 
= «зо, а някои по-баино в рамки 
Ш те на пазара. Най-интензивен 
1 ръст е забележел в корабост- 
1 ростгето и цветната металур/ 

химическата промишлет

ВАШАТА БАНКА Г.
ОБЕДННГНА КРЕДИТНА БАНКА В ЛЕСКОВР.Ц 
С КЛОНОВЕ В 

БУЯНОВЕЦ, СУРДУЛИЦА.
ЛЕБАНЕ, ВЛАСОТННЦИ. ВЛАДИШКИ ХАН и БОСИ
ЛЕГРАД

* За редовни влогове се плаша 6“ » лихва
* За осрочени влогове — 7,5“/«
Всеки спестовник с вло< от най-малко юоо нови динара 
е зстраховап от евентуална злополука.
Банковите клонове в Босилеград и Сурдулиць работят 
от ь зо до м.зо часа всеки ден освен събота и неделн

'*\►

ВУЧИЕ, ГЪРДЕЛИЦА,►

(КОИ ►

*
►зрешаване от 

в точка 4 между другото, се казва, 
побоя нарушава

►

* ►яиянствуване кли 
бната служба ще бъде разрешен >

I=критерий и фактите, 
иа Общинския коми

на новоизбра- 
че Об-

= гия. >Имайки предвид посочените 
които съдържа предложението

с
щинският комитет е постъ™^ заЧеотшШте наоосле- 
отгита си навременно да осуети „ЛТгитшса.
Дък отрицателни явления в кадр

в ин-§ ноот, електроенергията,
Ш дустрията на., кожи и обувки, 
1 докато. производството на въг 
1 лища и тютюн е в известен 
В упадък. В 1970 година ое за-

»
►

►

►

• • Л1
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От Общинската конференция на СК в Босилеград

ЗАСИЛЕНАТА ДЕЙНОСТ НА КОМУНИСТИТЕ-УСЛОВИЕ ЗА
П0УСК0РЕН0 РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ

/~\тг гг* гг-по- не е С21МО в нзшатз комунз
нишана идеологическа борба Помади шо Зас€,да- изтъкна той, а и във всички
и пълен стремеж за осъщсст- ведс Л г^поните отга- други планински краища,
яшвамсто на позата роля на ние. Ооа'°в1^д пабо- Евиденгаа слабост в досега-
СК в новите ухания. Ангелов «овации вае още ««се раоо ^ “ м
изтъкна, че някои комунисти ти 'пьрху проек _заетите ста настоявалия да се измени то-

ооце иго схващат реформи на. Пъа1^ ^ в боси- па положение, са-показали зе-«ат сега. .а™***аа*^^. ®а^фи моделск»™ кооперация. И по 
’ка!/йонната структура на'зае- Ради субективни причини зе- 
титс не задоволява - изтьк- меделския производител оста- 

Антелов. Към 40 на сто от ва изолиран и безпомощен, 
тях намиращи се на ръково- При такива условия интензи- 
вочни поетото, -имат пиеше об вирането на производството и 
разование. Ето защо в поли- преустройството не могат да 
тикат.а на заемането следва да си пробият път. 
ос дала предимство на опециа Напоследък, според инж. Я- 
листите - и квалифицираните иимс® зее повече на село ос

тават старчески семейства, ко 
ито остават без работоспосо
бна ръка. Тота повишава йко 
номич еските и социални проб

ФШЩЩШШ
за реализация на решенията па Деветия конгрес па СЮ 
и за най-важните характеристики на документ ;ите, които се 
готвят за Първата конференция на СКИК.

Според договора на междуобщинската партийна коя- 
«Ьеоенция във Враня, на заседанието бяха изорани драма делегати за Непостоянния състав на Първата конференция 
2а СНЖ. Това са СТОЯН МИЛОСАВЛЕВИЧ, агроном от 
Враня И ШЕФКЕТ АХМЕД, агроном от Прешево, За едно ва
кантно място на член в междуобщинската конференция 
ВрГзд бе избран СТЕФАН АНГЕЛОВ, работник от Бранков-

и ограничени

1В0С
раната роля,

ЛЗъв втория Дял на ипфор

на

във

ци.
лоддържка в лицето на непри 

новите момента намира
В работата на общинската 

конференция взе- участие и 
Видойко Величкович, предсе
дател на комисията по меж- 
дунационални отношения при 
ЦК на СК.

В информацията за полита 
ката и общината секретаря на 
ческото положение в Вепубли 
ОК на СКС Стоичко Ангелов
изтъкна, че съществува опас- 
сност от действуването на бив на комуната 
шата информбировщина, коя-

кадри.
Ангелов каза, че въпроса с 

незаетите съдействува все по 
вече работници от Босилеград 
ско да отиват на работата вън леми на село 
от страната ни По-нататъшнот-о развитие на

Това не трябва никого да земеделието е обусловено от 
тревожи — каза то>й, — защо производството и потреблени- 
то нашето станозише тук е ето — се изтъква в ияформа- 
съвсем ясно. Обаче касае се 
и за такива случаи, пои кои
то заминаването 
получава вид на политически 
проблеми. . . . _

то в
ятелоки настроените елемеа-гга 
извън страната. Това 
по-поляма бдителност и анга-

налага

жиране на всички комунисти 
и в нашата комуна — изтък
на той.

Поради редица важни въп- 
стопанокото развитие 

* -' от комунистите 
мобигаизиракост, по

цията.
В рамките на това пазара, 

чужбина износа и дохода
като могъщи и важни факто
ри. Обаче търговията се пос
тавя като сила над земедел
ското производство. Тя смуче

действуватроси в в

се търси Стоичко Ангелов
Накрая Ангелов изтъкна на 

стояванията на висшите пар
тийни органи в републиката - печалбата от земеделието и с 
да се стигне до по-равномер- тоиа намляна негозата възпро 
но развитие на изостаналите изЕОдстзена способност, 
региони, един от които .е . и, .. ^ в разискванията домини- 
Босилеградаката община. '- ‘ Раха ела81*0 въпроои,.

С решаването на доминира- бяха изтъкнати в информапи 
щите тук въпооси, и то с по- ите- ® тях с9 засегнаха слож- 
моща на Републиката, ще се ките и трудни задачи, които 
стигне до пълна стопанска ста стоят пред комунистите отдел 
билизация в комуната.

■мацията се говори за стопан
ските проблеми в комуната, 
въпроса на незаетите и роля 
та на комунистите в изработ
ването на средкосрочния план 
за развитие.

В разработването, на концеп 
. циите на оредаоорочния план 
'за развитие на комуната се 
закъснява

1 ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СКС

които
.Проблемите на студетоката младеж бяха 

главна тема на обсъждане на последното засе
дание на Общинския комитет на СК в Босиле
град. Във връзка с това се разгледа и положе
нието на .онези студенти, от комуната, следващи 
вън от нашата страна.

С голямо внимание се обсъди и дейността 
на родния студентски клуб. За него се каза, чс 
всесще не изпълнява задачите си във възли- 

образсванието на младите.
На заседанието- по-обстойно се разисква за

!’ в Съюза на мла-

ко много в самоуправителни- 
те и демократически отноше
ния в комуната. Защото по
отделим субективни. фактори 
се стремят тези отношения да 
кзплозват за свои цели.

С нагласено внимание бяха 
изтъкнати трудностите не. са
мо на земеделските произво
дители, но и на стопанските 
организаии в комуната. В пое 
ле дните няколко години е поч 
ти невъзможно да се изкупи 
което и да било от земедел
ското произведение. Защото 
няма осигурен пазар. Някои 
изтъкнаха нуждата от прераз 
пределдаето на националния 
доход в полза на земеделието, 
заради неговата изостаналост 
в сравнение с другите стопан
ски отрасли.

Известни възможности за 
откриване на производствени 
цехове в комуната са остана
ли неизползвани. Така може 
да се облекчи въпроса с не
заетите, чи)йто брой се посто
янно повишава. Това е и пра 
ктиката на съседните неразви 
ти комуни — изтъкнаха ня
кои.

каза Ангелов.

ПРОТИВ НАМЕСАТА В САМОУПРА- 

ВИТЕЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯтанието и

действуването на комунистите 
дежта- Оовен това .членовете на Комитета на
правиха подготоеки за превеждане на Общин
ска конференция на Съюза на комунистите.

И в информацията на Си- мунистите във всички области 
меон Захариев във връзка с 

на. решенията
на живота в комуната.

В информацията на инж. 
СЮК Минко Якимов стана дума за

!
провеждането 
на Деветия конгрес на 
бяха засегнати трудностите, 
които срещат стопанските ор
ганизации в комуната поради 
н епоалодо® ате лно то 
дане, на изискванията на сто
панската реформа.

С увеличение обема на про
въз-

ОЩЕ 3 НОВИ АВТОБУСА

провеж-
Неотдакна транспортното предприятие в Бо

силеград набави три нови автобуса на стойност 
от 75.000 динара. Те вече са пуснати в движе
ние. Единият е ,,градски“ тип и се ползва на ло
калната релация Сурдулица — Дикава.

В предприятието съобщиха, че ще набедят 
още един автобус, кОлто да ое движи на кратки 
локални релации в комуната. По такъв начин 
той ще попълва празнините между редовните ли 
нии и ще бъде на разполагане на пътниците 
във всички направления в комуната:

кзводството и услугите, 
п роизводствен ата 
и. друпите делови 
не са ое подобрили съществе-

способност
резултати

но.
Във връзка с това, в инфор 

мацията ое говори и за фун
кционирането н.а самоуправи- 
телните отношения в комуна 

’ та.
За тях ое каза, че в отделни 

случаи се спъват от оемействе 
кост, привилегии и очебиещ 
натиоц при взимане на реше 
ния, преследване на частни 
интереси ■ и групоищина.

Комунистите не достатъчно 
са се изборили в обществено- 
политическия живот в комуна 
та и в другите самоупрашител- 

.ии асоциации — достойно мя 
сто да заемат способните мла

РЕКОРДНО ПОСЕЩЕНИЕ НА „НЕРЕТВА“

Отделно място в разисква
нията доминираше иска за по 
-голяма явност на работа и 
моуправителни органи, а от- 
ооведомителност на всички са 
делно на Общинската скупщи

Прославеният филм на Велко Булаич „Не- 
ретва,, предизвика незапомнен интерес в Боси
леград. По такъв начин той стана и абсолютен 
рекордьор по броя на посетителите. Именно гле
дали са го над 3.000 зрители, което ще рече — 
всеки шести жител от комуната.

Ако се има предвид, че и най-добрите до
сега прожектирани в босилеградското кино фил
ми са гледали най-много до 500 зрители, ре
кордът на „Неретва“ няма да бъде скоро над
минат.

Симеон Захариев

аграрната 
листическото

политика и социа- 
пр еу стр ойство 

на земеделието и селото, кое 
то ще е и централен въпрос 
на предстоящата Първа 
ференция на СЮК.

на.кон-

По този повод инж. Якимов 
положе

ние на земеделието в комуна
та. Според него, това налага 
сериозни разисквания и ббми 
слян е за изнамиране на 
ния. Впрочее, това

На заседанието на конфере 
нцията се взе извод въз осно 
ва на разискванията и възтъ- 
пителните информации Пред
седателството и Общинския 
комитет, да изработят реше
ния. които да бъдат доставе
ни на всички партийни орга
низации в комуната.

дежи.
Без оглед на опущенията, в 

информацията ое подчертава, 
че след Деветия конгрес ое е

говори за сложното
Трябва да се изтъкне, че тоя филм колек

тивно са посетили всички ученици от основните 
училища и гимназията. стигнало до качествени изме

нения в действуването на ко реше 
положение< В, В., <%
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Димитровградска
хроника
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Сесия на общинската скудщиаа в Димитровград Традиционна среща 

в ДимитровградРАЗИСКВАНИЯ ПО ПРОЕКТА 

СРЕДНОСРОЧНИЯ ПЛАН
Към 20 000 жители от крайграничните селп- 

българска страна, не взимайкища от нашата и 
под внимание 
наха в неделя, на

граничен събор в Димитровград.
Съборът бе открит от 6 до 18 часа. През то- 

имаше пет пъти повече

гражданите—домакини, се срещ- 
20 септември, на традицион

ния

ялия ,,-Сточар“. Има предло
жение Търгавюкият цех в „Сто

На 17 септември в Димитров наюско-полипнческмя актив, в 
ое състоя четирияадесе- -стапанаюия съвет и в съвета

за обществен план и финан.си. чар“ да ое отщелм от коопера
- цията и да ое формира отделсамо-управителни^ 4 А

ва време Димитровград
траД
ча по ред сесия на общинска 
да скупщина- В дневния ред 
ва сесията бяха 
въпроси, които ще изискват 
пълно ангажиране не само на 
©тборотщите, но и на общест-

население. хиляди пътнически ятомоОще при зори с 
били, стотици автобуси и с десетина влакови 
композиции, пристигнаха от едната и от друга-

Многохилядна маса

Отделните 
фактори вече дадоха на об-

но търговско предприятие, 
юс-зто да .бъде в състояние да 

щинската скупщина предло- организира сна-бдяването^на

множество

та страна в Димитровград.
димитровградските улици и пло 

града. Само за няколко
завидна висота.жение програмата да се до- народ задръсти 

щада и околността на 
часа след отварянето на границата, Димитров-

В средно срочния план напълни с някои въпроси катовеночлолиши-че-оките организа
ции в комуната. !беше пълен като кошница.

Обшото оживление обогатяваше и културно
-забавната програма,

Оро" в Ниш. Два часа изпълнителите при 
няколнохилядната пуб- 

забава в Ди-

град

изнесена от таило пия съ-
Всеки гражда
нин активно да 
участвува в при 
мането на ср|Д- 
цосрочния плаш 
1971 — 1972

став „
коваваха вниманието на

пред Центъра за култура илика
митровград.

Общинската комисия за оргглизиране на съ 
паправи всичко, щотоборите в Димитровград

най-голям ред- в то»3 напъл- 
бе по-добре

срещата да мине в 
но успя. Ако и гостилничарството

— съборът щеше да бъде още 
на всички хора от

Изнеоекигге 
документи 
страна на съот 
ветните общин 
«ки служби във 
връзка с раз
витието на сто 
яашството и ко 
муналната дей 
пост в предсго 
ящите пет го
дини бяха на- 
оочвапги моме 
и ти за предсго

от организиране
по-хубав и приятен спомен 
двете страни на границата,

прекараха в Димитровград.
които този неделен

деи
НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕН-ЗАСЕДАНИЕ 

НИЯ НА СКС
Вчера в Димитровград се проведе заседание 
Общинската конференция на СКС на което

икономическо-политическото
общината, граничното сътрудничес- 

заклю1Iени ята на Междуобщинската
СКС и ССРН за ангажирането на 

и подобряването 
отношения на територн-

по-бе разгледано 
ложепие в 
тво> и
феретщия на 
СК и
па междунациопалните
ята на МК на СКС.

_ Конференциятг избра и делегат за Първата 
конференция на СЮК.

Материали от 
следващия брой.

кон

на ССРН й развитието

: Нови димитровградски хоризонти

връзка -с развитието 
залесяването и

заседанието ще поместим вси във- - -•=-“= : — -«ттгите размеквания-
допринесат да ое даде 

какво от за--

Д-
ва да
точна преценка 
плануваното е реално, 

в средно-срочния
на комуната.

зхция период.
м някои слабости в димитров- 

търгошмя- 01С1Д ЛИК
.битието търгов рисгинешси

из-Погановоки манастир са
ключителшо привлекателни ту

обекти, но трябва 
уредят, до тях добри

лошо снабден, макар пътища и доведе електриче
ски ток. В юредносрочиия план 
се предвижда и дограждаие го 
на Спортния център, електри 

всички оеда иггр.

за да 
план градската

влезе
на развитие

Първите разисквания 
течение. Анализът на изтеклиг. 
петгодишен план вече е бил 
на публично обсъждане в сто

кодиране на и
асо предприятие „Седми юли 
градът е
че в Димитровград 
ли магазини

да се
са т

са откри- 
някюлко предпри

фикация на

„Васил §
Трудовата общност на

Ш л^Г, Камешща «ра* димитрсград

Развитието на културата ще 
зависи от средствата...Основното училище

обявя»»3
Ш §= 1= ■ Общинските отбориици да- 

•■за развитието1 КОНКУРС § доха оценка 
Ц на -мултурните дейно-сти в из- 
1 теклия период. И този път 
| се .подчерта, че средствата, ко 

за развитие

__ преподавател= мястона работноЗа попълване 
Ш по български език.
=
= V ляна- = ито се отпускат

условия- педагогическо училище — 3 организиране на културния .ш во | IX «. * »
йте знае български език. за ВЪЗнаграж- | са

2. Личен доход според Прави ллш | киша.
пуб ликувал ето |

1

необходими повече та-=

са- източниците на оре 
културен развей? От- 

= говор и на този въпрос ще 
1 трябва да ое потърри в пона- 
= татъшната разработка на пет 

план.

-Къде 
дства за

даване. 8 дни след3, Конкурсът е открит
му. горния адрес.Молби се изпращат на

Трудовата 
чу» в Каменица

•Ш11ИНШ1111111111ИШ11И1И11111111И111ИН1111111111Н1Н1111И1И1Ш11111
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ито да „дежурят” съприте 
жателите и така нататък. 

Паралелно с „нахлуване
земята, преди всичко е из
раз яа структурата иа зе-
“оТуЛГ. 1 “„д"“; до" модерната техноло- 

к 7 ГИЯ, стремежът към таки-
форми на. сдружаване 

и на нашето се-

■ «•

още не е подходяща за при 
лагане на най-модерни ма-

* ш селоот село ва
укрепват
ло, както в ония краища, 

В където общественият
селското стопанство

шини.
/кггг""'"""'"'-'""""""""""

А както се знае, че
с много по-голям

сек-
страни, тор в

е неразвит, така и там, къ
дето развитието? ' на коопе- 

със селскостопан-
Наглед — няма никакви

!ОТ рацията 
ските комбинати или с хра 
нителната промишленост 
упътва, от становището на 
рационалността, към раз
вои на различни видове на 

селските

законни пречки.група 
десетина частни селскосто 
пански производители с об 
щи средства да набави, да 

комбайн. Но, поне-речем
же такъв вид на сдружава 
йе не е регулярен, като со 
бтсвени, а след това и ка
то данъкоплатец, фигури
ра само един от' групата 
селскостопански произво
дители, а това значи — ра 
ботата с комбайна и на и-

ЗАКОНЪТ сдружаване на 
стопанства.

Имайки при това пред- 
временна работавид че на 

в чужбина са отишли 
лям брой земеделци.

го-
кои-
парито искат спестените 

да употребят за модерни
зация и рационализация 
на земеделското производ
ство на своите имоти — а 
това без сдружаване труд

мотите на останалите съ
притежатели се третира (и 
облага с данък) като из
вършване на определени 
услуги. |

С поддръжката на тези- 
сите за основния закон за 
сдружаването на селскосто 
ланските производители в 
кооперации и други трудо 
ви организации, чиято кон 
Цепция, както е казано, 
представлява голям завой 
към сегашния Закон за зе

И СЕЯЛКАТА ЧАКА.

СЕЯЛКАТА на земеделскат
псрация ..Сточар”, клон Смилови,\ 
давна е оставена и забравена 
лето.

си-но ще се осъществи — 
гурно е, 
на този въпрос със закона 
би дало подтик на по-бър-

че регулирането (

Ръждясала, обраснала с трева 
ко изглежда, оставена вече ползото приложение на модер 

ната технология и на село.ТЕХНОЛОГИЯТА
ЗА ПО-СИГУРНА ПР0ГРА1меделските кооперации, то 

ва предложение, изказано 
на съвместното заседание 
на секцията за обществе
но-икономически и полити
чески отношения в селско
то стопанство и на село в гъвкав законен третман на 
Републиканската конферен най-разновидните форми 
ция на ССРН на Хърват
ско, комитета по аграрна 
политика в Републиканско 
то вече на
та за кооперациите в Репу 
бликанската стопанска ка
мара, като условие за по- машини за обработка

В рая•в развитието яа стопанството.
Нужно е влагането на СР Сър БОРА к 
бия в стопанството на кому- на Стоп; 
ната като неразвита и възвръ ковец. 1 
щане на доверието в ообстве- Сърбия 
ьгите сили. Трябва да създа- озно уп 
дем по-мобилен и по-модерен стотанск 
СК. който ще съумее да мо- вите о 
билизира прогресивните сили, желаят, ]

На 17 септември тази годи- 
проведе редовно засе- 

Ободинюката конфе- 
Сурдулица, на кое- 

госши присъствуваха:

на се 
данше на
ренция в 
то като 
СВЕТИСЛАВ СГАНКОВИЧ от 
Междуобщииаката конферен-

бора

процент ма население, за
нимаващо се със земеде
лие, модерната технология 
предизвика същинска ек
спанзия в сдружаването 

за набавка
при набавката на модерни на машини, за изграждане

на то на модерни обори, в ко

на сдружение на село. 
Необходимостта от сдру

пия на СК във Враня, 
КРЪСТИЧ, председател на сто 

камара с Леоковец и 
МИТРОВИЧ, секретар 

комисията за село при съ

да не се примирява с ония, такива о 
които само на думи са сьглас слят и ^ 
ни с програмата на СКХК. Тря дешрвс 
бва да се поощри отговорно- на Оърб 
етта и бдителността в укреп- се обрм 
ването на отбранителната мощ земедели 
на страната ни и задушвалето черта К1 
на шовинистичвеки явления и 
тенденции, завърши секретаря 
СТОИЛ КОВИ Ч.

панската 
инж.Събора, Съве- даване на частните селско

стопански производители на средствата на
щата камара.

На заседанието бяха разгле 
дани — актуалното политиче
ско положение в Сърбия с 

към същото в Сурду- 
комуна, проблемите 

на аграрната политика и по
добрение на идеологическо-
политическата дейност на се- ната политика в комуната из-' рат по-п 
ло и избиране на делегати за неое завеждащия земеделие- низации 
Първа конференция на СЮК. до и лесовъдството при ОС ;в имат пе|

Сурдулица. Той подчерта, че и към и 
в досегашния период нмто ко ват напи 

бия и Сурдулишка комуна из операциите, нито частните зе- икономи1 
неое СТОЯДИН СГОИЛКО- меделци, ниго пък Общината грамите 
ВИЧ,. секретар на ОК на СКС са обръщали внимание на зе да базир

меделието. Пасбищата в об- индустри. 
ществена собственост са пре- ята, хи 
насягаи на зем. кооперации и скотовтдо 
останалите обществени и тру та иядус 
дови организации, обаче съ- ноорочяи

е задел® 
ние. КЗ*

Стапая 
бия, па 1 
е неразв

Встъпително олово за аграр лативно.

поглед
линжата

НОВО СРЕДСТВО ЗА БОРБА 
СЪС СИЛИКОЗАТА

Напоследък в Будапеща сре 
дно годшшго се зарегистри
рат 20—23 000 смъртни слу
чая и 23 000 раждания. Пре
смята се, че при сегашния сс 
тествеи прираст в 2000-та го
дина будапещенци ще набро 
яват към 2 300 000 души. За 
увеличение на раждаемостта 
благотворна роля изигра въве, 
дената държавна помощ 
600 форинта за всяка жепа, 
не, докато детето не може да 
постъпи в детска градила.

СТАЧКА НА 6 000 ЛЕКАРИ

С въпросите на профилак
тиката и лекуването на про
фесионалните заболявалия в 
СССР се занимават десетки на 
учноизследователски заведе
ния. В едно от тях — Цели- 
ноградския медицински инсти 
тут
ства за борба със силикозата. 
Съюзник на лекарите, както 
считат сътрудници на инсти-

Встъпително слово за поли- 
съсгоягаи1е в Сър-тическюто

от в Сурдулица. Между другото, 
той подчерта, че стопанското 

политическото .

се търсят нови сред-

ОТТУК състояние и 
положение в Сурдулишка об-тута, могат да станат микро- 

бацили, които в процеса на 
своята жизнена дейност из
ползват силициевия двуокис 

силикатните

щите не са ползвани рацио
нално. Това допринасяло и 
за намалението на добитъка, срочния

-смешка с

щина са сложни, дори и мно
го тежки след изминалия „Сур 
дулишкм случай“. Голям про
блем представлява липсата на 

отношениеОТТАМ Около 6 хиляди португал
ски лекари неотдавна са стач 
кушали в продължение на ед
на седмица. Според съобще- каМРи и
ние на Лисабон, стачката е към разрешаването на този 
била проведена в зпак на про проблем, а без тях няма про
тест против декрета на прави 
телството за мобилизираш на 
лекари от запаса над 40-годи- 
шпа възраст и изпращането си. В комуната има 2700 зае-,

ти, или 8%> от населението.

организмите 
— първопричината па си лико 
зата. Експериментите на ка
захските медици откриват ин
тересни перспективи на бор
ба с болестта, от която стра
дат милиони миньори в це
лия свят.

пзк „Властна“ и лесовъд
ната оекция в Сурдулица съ
бират пашарина, а пасбищата 
пустеят. Сътрудничеството ме каза Кръ 
жду зем. кооперации и част- еква 
ните земеделски про изводите- Трущ<даит< 
ли е почти изчезнало. И це
ните на индустриалците стоки 
не са съгласувани с тези в 
земеделието. Следствие дейст пански 
вуването на матрацази, доби листите 
тъка се унищожава. Земедел- награХЧД® 
оките кооперации са занема- черта К 
рили напълно земеделието, а идват

ги яя*13*

нето яа
лошото грами, а

са
грес, нито включване в съвре
мените производствени проце говорятт

те,ВМЕСТО ЧЕРНА — БЯЛА 
ДЪСКА им във военни подделения в 

Ангола, Мозамбик и 
(Бисад).

I
Гвинея което е половината от репуб

ликанското средно раннище. 
СК ще ое застъпва за рацио
нално заемане на работа на 
специалисти. Бе подчертано, 
че не се зачитат самоуправи-

1
В някои училища в Япония 

традиционната черна дъска е 
заменена с бяла. „Дъската" е

ства. Във връзка с осъществя 
ването на това мероприятие 
градският съвет вече разпола „ 
га със специален фонд за по а един от заливите 
ощряване на строителството ио м°Ре е започнало рззвъж 
ва дъщерни предприятия в дането на стриди. Да дъното 
периферията. Така например на. този залив има особено телгаите Договори въ® връзка 
„Тунгсрам" към края на тази благоприятни условия за ус- с интеграцията на трудовите

щ€ ИЛ!а ® Будапеща корено отглеждане на ядливи организации в някои области, само опитно-конструкторско ■ _ ядливипредприятие, а масовата про- мекотели- Разработва се про- Също така, не е развито са- 
дукция — електролампи и по ект за голяма стридна ферма. м°Упра1влението. недостатъчна

е информатишността и слабо 
В Далечния изток експери- действуването 

ментално вече се отглеждат съюзните

ФЕРМА ПОД ВОДАТА
пластмасова и на нея се пише 
не с тебешир, а със специал
ни писалки

на Чер-
са . станали търговски органи
зации, подчерта референта, терве 
Фуражните растения слабо ое фонд3

са мая**

с лесно изтрива
що ое мастило в шест разяич 
пи цвята.

ЯЗ
за

отглеждат. Изход от. .същест
вуващото положение е в раз- раЗУ*®10 
витието на преработвателната фонда- 
промишленост,. животновъдст- вените 

. овощарство и земедели Прогр 
ето. Да се развие сътрудниче- мед®® 1 
■ството с „Делишес“ от Влад. н« я3рр 
хан и с. птицевъдната ферма вада40^ 
във Бранена’ байя. сзйЛО К

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ В БУ
ДАПЕЩА

Населението на Будапеща ____
, вече достига 2 000 000. Сега лУпроводшщи ще се про- 

в;шегите в унгарската сгодила извеждат в периферния фи- 
.. се стремят да „разтоварят!' лиал. 

града — да изведат оттук шу 
мните и димящите производ

ното
на СК и проф- 

организации в тру-ядливи водорасли, между дру девите колективи. Не същ! 
гите и морска зелка. вуват и сигурни перспективи*



На здравни теми У
V •цистит В АГА, КОЯТО РЕШАВА 

УРАВНЕНИЯчаме Н3 литавицата 113 пикочния мехур нари
ча тточвмл™*™”11 е таърда Разп1»остранено страдание 
на шшочо-половата система. От него боледуватТа^ми Установено е. че ж^Т^ледуват по-

П°раДИ апатомо-физиологичните^оеобено- 
ти къс и широк пикочен канал, намират се в близост до влагалището и аналния отвор. Щ бЛИЗОСТ

Цисхитът се предизвиква най-често от гноено дни ми 
кроорганизми, широко разпространени в природата Той мб 

е да се дължи и на комбинирана инфекция от няколко 
причинителя. Туберкулозният бактерии, лошвднал в мехХ

*> *“**— - »
Инфекцията прониква в тскочния мехур по различни 

пътища. Най-често болестотворш!те микро-оргаНизми попа
дат в мехура от пикочния канал ,ажо преди това той е бил 
възпален или е имало възпаление на простатната мелеза и 
семените мехурчета у мъжа, а у жената — възпаление на 
половите органи. Причинителите на цистата могат да по
паднат и по друг, ниеходящ път 
лена от бъбреците, 
или 
вен
в организма.

Възпаление на пикочния мехур могат да предизвикат 
и различни химически препарати и лекарствени средства. 
Цистит може да се прояви и след рентгеново и радиево 
куване на злокачествени тумори в малкия таз.

При мъжете към

както же-
|В много училища в Югославия на учениците помага 

една вата. Това е изобретението на белградския професор 
Константин Орлюсв. Ватата, както и щсяка друга вата, работи 
С тежинки.

Иначе, на тази математическа 
вят най-различни опити: 'Сравняване

вата могат да ое лра- 
и изваждане на поло

жителни числа, извеждане на всички прашила за ураянения- 
та, решаване на уравнения с едно и повече неизвестни н 

Ръководителят, следователно, 
га на блюдата тежинки
тн. според напътствията, сяа- 

и така за съвсем късо време полу
чава резултата. По мнение на специалистите, ватата «а про
фесор Орлов е от голяма полза на учениците.

Своевременно професор Орлов, за своето изобретение 
е 'получил златен медал на интернационалната изложба на 
изобретения в Брюксел и диплома на италианското сдруже
ние на изобретателите. Математическата вага е получила 
висока бележка и на Конгреса по експериментална педаго
гика ® Морланвелц, |в Белгия и на Педагопичеакия институт 
в Париж.

— заедно с урината, отде- 
ако съществува пиелит, пиелонефрит 

пиелонефроза. Понякога инфекцията се пренася по кръ 
или лимфен път от друго никое огнище на възпаление

КОГА СА ЗАКРИВАНИ ИЗВОРИТЕ 

НА ВЪРНЯЧКА БАНЯ?
Трябваше да разгърнем тре- 
да я снимим. А царевицата 

ина и чака косата, 
иномите на кооперацията и 
тора от клона, сигурно са ми- 
тук но сеялката не са „забс-

Сн.: и текст Б. Марков

ле-

цистит предразполагат заболявагш- 
ята на простатната жлеза, стесненията на пикочния канал, 
камъните в тскочния мехур. При жените той 
шш на възпалителните заболявалия на близко лежащите до 
мехура органи в таза, на бременността и на клпмахтерич- 
ния период. Понякога възпаление на гшкочпия мехур 
явява и при някои общи инфекциозни заболявалия: грип, 
ангина, малария, тиф и др.

Обикновено циститът се проявява с чести и болезне
ни позиви са уриниране и отделяне на гнойна урина. Поня
кога урината става кървава. Най-силно тя е обагрена с коъв 
в края на уринирането.

В зависимост от продължителността и характера па 
заболяването, различаваме остър и хроничен цистит.

В началния стадий на острия цистит б-олнлте урини
рат много често, понякога на 10 или 15 минути, като при 
всяко уриниране отделят малко количество урина. Те ури
нират учестено и през нощта. Позивите са толкова повели
телни, че заболелите не могат да задържат урината си, чув
ствуват болки ниско в корема или по хода на пикочния ка
нал. Болките са краткотрайни или продължителни и се явя
ват през време на уринирането или в края му.

При хроничния цистит болните също уринират често 
и болезнено. Урината е гнойна, но оплакванията са търпи
ми, защото болките са по-слаби. Под влияние обаче па най- 
различни провокиращи причини (пикантни и дразнещи хра
ни, алкохол, простуда, физическо напрежение и др.) оплак
ванията се засилват, както при острия цистит.

Лекуването на цистата не трябва да се провежда по 
една обща схема. Необходимо е предварително да се уточ
нят характерът иособеностите на заболяването, за да се 
•отстрани причината. Трябва да бъдем особено внимателни

Жителите ага отдавна изве
стната Върнячка баня някога 
нарочно затрупвали изворите 
на лековитата вода, за да из
бегнат нежеламите гости. То
ва било отдаваш, по време на 
турското владичество на Бал
каните, кога то о-омаялийските 
завоеватели, търсейки, лек в 
изворите на Върнячка баня, 
отивали ка гости по домовете 
на тогавашно Върощи.

За разлика-от днешните ту

риели, които са желани и оча 
•квани гости на хотелите или 
по частните къщи, турците не 
плащали ншцо.

Върнчани са' уили принуде
ни безплатно да ги хранят и 
да удовлетворяват немалките 
прищевки на турците. Люби
тели на доброто кулинарство. 
турците не ое задоволявали 
самю е домашни ястия, "но тъ. 
роели и своите любими и скъ
пи ориеоггални специалитета.

1ШШШПШШШШШВ1Ш

е чест гагьт-

се яо

ЩЕНИЕТО
•Трудности в областта на зеща

дател меделието ое раждат и след- 
а Лес сгаие някои системно още не

В ск

Ч «>? 11 н и-м 111 ш »1111 > м ■ ц 11 ц| >7777
а1

IОиша разрешени проблеми, 
сери- трябва да ое приемат млади 
и на хора, юоито ще носят про- 

треса, завърши КРЪСТИЧ.
т, не

а ама кига йе тъвно. Улезо у "Гациното" и питу- 
Ц йем келнератога куде йе нужникат, а он синдра- 
х кат ка ме напождипи що сам (тшъл да мурда- 
Щ рим кавенуту, та това йе за човеци койи су го- 
Ц сийс у кавенуту, та нийе селяците само за това 
Ц улазимо у кавену — триста ми наказа. Стисну ^
Щ се я па удари назад. Па излезо у чаршиюту и Ц 
Л лоче Да осечам дека вечима жълтейем па зеле- Щ 
Ц нейем. Йедва ме ногье държу ама некико докле- §
1 вуца до паркат. Гледам наседала младиня — иг- Щ 
Щ раю карте. Пита и ньи куде има нужник д

— Море дедо, клекай куде завърнеш туоа а 
= ло паркат. Можеш да идеш и у нужникат ама . щт- 
1 теквия су купове да до нъега не можеш ни да 
Щ придеш.

На края бяха приета след- 
равят ните заключения:
се та 

тен-
1плад но-икономическите отношения 
шие със оекретара на ОК на СКС, 
села докладчиците 
нод- заседание и директорите на 

земеделските трудови органи-

1. Комисията за обществе

на днешното

зации да изготви заключения 
въз сюнова на встъпителните към възпаленията, които имат склонност да се повтарят и 

следователно протичат хронично. В тези случаи се налага 
след съответни изследвания да се уточни има ли камъни 
или други заболявания на пикочния мехур, заболявалия на 
бъбреците или някое общо страдание, които предразпола
гат към цистит.

*суза
суму- слова и разискването и същи 
заже- те бъдат доставени на първи Iорга- чните организации на СК и 

стопанските организации чаВдига
азаря
®ня- публично обсъждане. При лекуването па цистата трябва да се спазва диета, 

изключваща дразнещите храни и алкохол. Препоръчват се 
повече течности. От лекарствените средства се използвг/г па 
широко различните антибиотици и дезинфектиращи пикоч
ните пътища средства. Лекуването при всички случаи тря
бва да се провежда от лекар-специалист.

а и
Пр^ 2. Съюзът на комунистите 

Рябва Да влезе в акция-
«ата Пообдзърну се натам-навам — суде човеци 

Ц се разшмидали, а я сам стар човек не иде да кле 
Ц кнем куде да йе. Колко сам се прегърбил от ста-

.................................................. ....................................................... .. ПИШИ.... . рост толко се йош прегърби от зор па вану пу-
тат къмто гарата. ТамЪн наближи гарата срете 
ме сват Гога од Желюшу, пошъл човекат на па
зар. „Куде си бре, свате, що не доодиш не може 
да си видимо толко време’ — затрачкуйе мс 
Гога па не мисли да престане. Я се стискам, опи-

Ш3. ОК на,СКС да лроаяали- 
гРия. зира причините, на които се
0Рк-

*®а- дъляаи съществуващата пасив 
#)вд но6г ** неотговорност.

14; За следващата кояферен- = 
пия да се обработят темите: §*&о-

^°ДЧ Дт<ра. -Аномалии и отрицателни по- 
: ггро. яви в рамките на комуната“

Ш
=

®ово, и I,Анализ във връзка с про- 
зсжйането на досега приетите

^ в заключения. туйем да му кажем кикъв ме йе зор припел, ама 
дава думуту. Орати ли орати — та кво«т Шот- он ми не

прайи бабата, кво прайе синовети, сви ли су жи-- 
здрави, има ли некой да се йе поминул щ 

село, уче ли се унуцити... >

— Свате, не могу вечима да деяним, голем 
зор имам. нело иди ти у „Гациното” па че се 
найдемо. Аъко йе у село куде завърнеш тамо че 
клекнеш, а тува не може човек ни нужник да 
найде.

5. Който не изпълнява зада = 
и читс, да отстъпи мястото на з

! сто. IЧ(а Друпипо1 ви и
15 въз За делегати за Първа Кон- ^ 
'йод. Фереициц на ОКЖ бяха из- = 

брани СТОЯН МИЛОСАВЛЕ- | 
1 инженер-агроном в тю- =

■* ин- Т1<игевата- индустрия във Вра Ц 
Егь» НЯ и ШЕФКЕТ МЕХМ.ЕДИ, и» Щ 

ж.<ягер-агроном 
Та кооп. в Прешсово. Освен тях Ц 

1 от хато госта от територията на § 
бивша Врансоса околия щспр4 Щ 
с-ьсгву|ва на Първата Коифс- щ 

йе, Рогци,я и один член на СЮК Ц 
^•и Влад. хан когото ще избе- Щ 
^о- Ре ОЙнрейоката конференция
‘ «е във Влад-хаи.

ЗАКАСОТИНА
к

=
Дойдо некня у град да уложим некой ди

нар у банкуту и да повършим некойе работе у 
общинуту. Излезо у чаршиюту добре ама ме при 
пе да идем по голему нужду. Мислим се я куде 
могу да найдем, да простите, кенеф, па се реши 
да питам човеци. Иедън ми казуие да идем у 
„Гациното", а йедън па бучав ко овне ми казуие

работе вади общинуту

в земеделска- я

Стовари на гарата и на върчанъе реши да 
предложим на граджанъетс да си напрайе ке
неф — че дойду човеци отстрани, айде мани 
селяците, па че станем за резил у светат.

Манча с. р.
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Милан к. Величко*



Учениците от Сурдулица 

на екскурзия
1 Vт нашитег

тор—(Цепеня—(Будаа — Тт^ 
град—Иванград—Снело Поле 

Печ—Прсгарся — Джакови- 
ц а—у рошен ац—.Пнилан е — Бу- 
яноюец—(Браня — Влад-хаи —« 
Сурдулица. Разноските възли
зат на 14.000 от. дан. за уче
ник. За учениците пък от 1 
и П клас екскурзията ще трае 
4 дай. Те ще потуват на ре- 
лацията: Сурдулица 
пие — Титов Велес — Охрид
— Струга — Мавровско еж-, 
ро — Тетово Попова шапка—- 
Прищина — Кос. Митроница
— Ушче — Раопка — Нови Па 
за/р — Прачаиица — Студени-

Осхпочане — Кралево— 
— Крагуевац — Араи- 

Буковимха баня

торитет. За пример ще посо
ча, че Драган Величкович 
от’ Бранена баня, завършил
техническо училище в Сурду-

РТБ в

Тюхшичосктого училище „М. 
Пияде“ от Сурдулица се ста
рае колкото е възможно по- 
добре да обучи и възпита кад 
рите, които са му доверени. 
През учебната 1969/70 год. да 
ло вече шест поколения тех
ници (електро и машинни) от 
основаването си до днес. По
топимата част от тях са на 
работа във вътрешигоста на 
страната и съвсем добре са 
се показали на работните си 
моста. Ползуват ос с добър ав

Умеете ли лица, е на работа в 
БОР, къдсто за залягането и 
успеха в работата си с получил 
1.300.000 от. дин. възнаграж
дение и 15 дни е бил в ЯПО
НИЯ. Ско-За да допълнят знанията 
си, учениците от споменатото 
училище всяка година в на
чалото, или към края на го
дината, отиват на екскурзия. 
И тази година училището ор
ганизира екскурзии с профе
сионално и общообразовател
но значение в две направле
ния и то: За учениците от Ш 
и IV тсл. на двата отдела (ма- 
шипен и елоктро-отдел) шес- 
тодневна екскурзия на рела- 
цията: Оурдулица—Белград— 
Загреб—Любляна—Постойна

да
Активност на лов
ното дружество

па
Жичакупувате? джеловац 
— Топола — Сурдулица. Път
ят ще струва 9000 ст. дин. й 
3000 ст. дин. 
един ученик без храна. Екску
рзиите организира Турист-бкх 
ро от Лесковец.

нощуване по-Лопмгото дружество „Слобо- 
дам Пепгезич-Кърцун" от Сур
дулица полага грижи да у ве
лили дивеча. Вече 14 години _ ПЛ|И.рнИ!це _ задар— Шибе- 
иарод пуска фазани в ловора- 
звъднмте терени в комуната.
През т.г. от фазанерията в 
Светозарево то е ку|Пило 100 
фазана за 200.000 ст. дин, ко
ито са пуснати над Върла I и 
Върла П 30. в боровата гора 
край Влааинското езеро 20, в 
Божии а 20 и в борова гора 
„Рраовица“ в с. Клисура 30 
бройки.

Една част на комуната е бо 
гата с фазани, за които проя 
вя-ва интерес и повятото друже 
ство от Влад. хан, което до се 
га не е пустогало в природата 
иито един фазан.

До тази година не е вър
шен одстрел на фазани и се
га през ловния сезон ловците 
за пзръ® път се готвяват да 
бият само петли.

Голямо главоболие на

Преди да купувате хранителни продукти, дрехи 
■и вещо за в къщи, добре помиолетб. Така няма да 
нарушавате паричния си бюджет, а ще пестите и вре 
мето си.

Милан Величко»пик—Сплит—Дубровник —Ко-

Не купувайте повече продукти, отколкото са ви 
къщи всякога трябва да има брашно.нужни, но в

грис, захар, макарони, чай, поне по една рибна кон
серва, буркан с конфитюр, яйца, за да може да при- 

ядене, ако по някакви причини не можете даготвите 
излезете от къщи.

Сухи продукти се препоръчва да се купуват на
веднъж и в по-големи количества.

У нас обикновено работниците и служителите по- 
месенното си възнаграждение на два пъти.лучават

Естествено е с получаването на парите да се съчетае
в по-голямото пазаруване.

Най-често се купуват продукти за ядене и поддър 
бита. Добрата домакиня знае приблизителножане на

колко захар, ориз, брашно, варива, олио, сирене, те
стени изделия, грис консумира за месец и в зависи
мост от нуждите на семейството добре е да купува на 
един или на два път имесечно тези продукти.

Наглед дебрната подробност да се купува навед
нъж има много предимства. Пести се време и второ, 
дава се възможност на домакините да следят консу
мацията на продуктите, да забелязват известни откло 
пения в обичайните разходи и при нужда да ги кери-

■дружестшото създават и ня
кои туристи, които на Власитг 
окото езеоо с моторни лодки
— глиоери гонят и лесно из
биват дивите патици. коетег
ако се продължи може да до
веде до пълно изтребление.м. в.Iперат.

Същото важи за перилните препарати, сапуна, па 
спете за зъби, препарати за подържане на паркета и 
Т.и. Съвсем неоправдано е преди влизане в домашно- 
та баня да се търчи за сапун или да се заспива с некз 

зъби поради това, че къщата не разполага с

Инте ресно~по лезно
мити
необходимия запас.

През есента, зимата и пролетта може да купува
те сирене, масло и месо за цяла седмица, ио през ля
тото целесъобразно е това да правите на 2—3 дни, о- 
собено ако нямате хладилник или северен килер.

Когато купувате дрехи .обувки, първо помислете 
подхождат ли те по цвят. назначение и фасон на дру
гото ви облекло.

Например пякои си купуват плат за рокля или 
обувки само защото са им харесали в момента, без 
да помислят ще вървят ли те на мантото, което имат. 
Жена, която претендира за стл в облеклото си, тря
бва обмислено да съчетава в него отделните неща. 
Например обувките с чантата или колана, роклята с 
мантото или палтото. Не, разбира се, само по цвят, 
но и по фасон. Грешка нрави тази жена, която носи 
чанта в спортна форма, а обувки модел „фантазе". 
Когато купуваме прибързано и необмислено, рискува
ме да сгрешим и след това да съжаляваме. Защото 
може .да стане така, че за копчетата да трябва да ку
пуваме плат за палто, за гердана — рокля, или да се 
чудим на кого да подарим това, което сме купили ей 
така, защото ни е харесало само по себе си.

(Изследованията на доктора титс показват, че никакъв фи рия Хфоф през минатото ля~ 
по физиология Хардан Джоне лтър не е в състояние да за- то е събрала над един 
от САЩ показват, че пушене- държи полония. Неговата ра чай от чаените плантации на 
нето (довежда до преждевреме диоактивност може да преди- местния колхоз Физическият 
ниа старост. Продължително- звика (развитие на ракови кле 
стта на живота на човек, юо тми в тъканите, в които се ло 
йто на ден изпушва по една кализира -- при пушачите 
кутия цигари, ое намалява най-често в (бронхите и гър

лото.

тоа

труд не я изтощава. Пя лее а 
хора на дълзх)летниците.

Някои 'считат, че раждания
та „износват“ организма на 
жената. 'При една анкета, на
правена в (Съветския съюз, от- 
400 разпитани дълголетни же 

„ ни само 12 са били бездетни,
реди известно дреме в Азг- 214 са имали по той и пове-

съдържа полоний - радиоак кара е починала най-стаоата че »
ч*ГХЖТ' ЛЪ' ™ в “ - 169-годишна- дещаГи 28 -”ю д^ 86-

ите алфа. та Хаджер .Иосек (Нине. После голитшятя тт колпянтгитги е
Д-р -Радфорд и д-р Вилма дните й думи ,били: „Недоста 82-

Хонт от Харварския универси тъчно поживях на този свят“ а 'Двадесет (деца, а
тет са установили, че у чове- Историята ни >еочи 
ка, който пуши по две кутии факти за необичайно дълго- 
цигари на ден, полоният ое на летие и работоспособност на 
слоява и дава седем пъти по- жени, -Римската 'актриса Гале 
голямо излъчване, отколкото рия Оюпиала ое появила отне 
при непушач, изложен само ®о на «цената 90 години слеп 
на ествотвените му радиации. овоя дебют, за да удиви и пои 
Голяма част от полония 'ое вет-ствува ОПюмлеЙ р
пренася чрез белите кръвни 
телца в тъканите на гърлото.

със оедем години.

Тютюнът съдържа полоний ЖЕНИ-СТОЛЕТНИЧКИ
У(отановено е, че тютюнът

Когато купувате мебели, преценете мястото, къде 
то е ги сложите, ще хармонират ли те на другите ме
бели, които имате, е пердетата, с килима. Не купувай
те неща, които няма да ви служат, а само ще «кра
сят". Ръководете се от принципа «вещите трябва да 
едужат на човека, а не той на тях".

Човек има нужда от много неща. А когато той е 
създал дом, семейство, нуждите са още по-големи и 
непрестанни. За да не изпадате В паника, степенувай
те нуждите си, обмисляйте покупките си, като преце
нявате тяхната практичност и улесненията, който ще 
ви дадат. За да' имате ред в покупките си, закачете1 
някъде в къщи един домашен календар. В него си за 
писвайте това, което трябва да купите, пяхон поръч-

- годишната А. Адмян — на се 
демнадеюет.много

А друга дрешноримеха актри 
са — Лющим, до 112-та си го- 

Ако сравним урината на е- дина излизала на юцената, 
дан непушач с урината 
стар пушач, ще ое види, че у ще Чанкурби живее и работи 
втория концентрацията на по 150-годишната Ашура Телме- 
лонмй е 6 пъти лоашгна Опи

Сега в дагеетамежотона сели-ки.

кова. А 42-8-годишната Ласу-

Страняца 8



култура * просвета + изкуство » култура » просвета ★ изкуство
*

На радиовълните на радио Наш )

От нова година 

на български език
мисия

Постъпвайки по съвместно Дава по радао Ниш по време, сират тази емисия, макар че
авкт™* п °ПреД€ли чрсз нейн«то значение е твърде го анкетиране. По въпроса за фи лямо.

_._ . „ ШЩЩвеликанската конференция Сее бъ^а^Г на^однСт На еМИСИЯТа
ва ССРН за междунациоцални- не са в ^гоСе Да^Га": Н<>ВаТа 1971 
■отношения и междурепуб- ~
ликанско сътрудничество, 
хакто и провеждайки заклю
ченията на Между общинска
та конференция на СКС и 
ССРН по този въпрос, въз ос
нова исковете от общините, в 
които живее българска народ 
ност. Секретариатът на МК 
на СКС в Ниш проведе на 23

Приетите заключения, от стра 
на на Комисията на ДК на 
СК на Сърбия за развитие на 
взаимните отношения между 
републиките, народите и наро

от

*

Семинар за 

директорисептември съвещание с пред
ставители на обществено-поли 
тическите организации в този 
район и представители на ко 
Млетентните републикански

На 18 септември за 40 дм- съству валците бяха ггротир
ректора на основните учили- преобемното планираниране, 

институции за организиране Ша от Бранения регион бе ор което уж отнемали много вре- 
На емисия за българската на- ганизираи семинар по прос- ме. Вое пак повечето ое про- 
родност при радио Ниш. ветно-педагоопически въпроси, изнеооха в полза на планира

Въз осноза на доставения Семинарът организира прос- - нето, защото само добрите 
за обсъждане материал се ветно-педагопичеокия завод планове обезпечават плодвита 
проведе разискване върху кон *'във Враня. и полезна работа,
цепцията на емисията, време- Встъпително слово изнесе По проблемите в работата 
траенето и Финансирането й. Яникие Велкович, директор в началото в учебната 1970/71. 
Очаква се, от 1 яиузри 1971 . т*а осно!вното училилце на Вла г. говор]иха Кръсто Й-осано- 
година българската народност сина Рид. Той говори за ра- бич, директор на Просветно 
На майчин език да има пре- ботата в своето училилце,- Сво педагогическия завод и Алск 
даване и да бъде осведомява бодните ученически активнос- санщър Попович, просветен 
за обществено-политягческия ти добре организирани, как съветник в същия завод. 
Живот в своята среда и общ- гето и сътрудничеството с ро- Директорите останаха до- 
ността, за международните съ дителите. волни от семинара, а какао
_ __ Момчишо Джорджевич, зам. ще кажат просветните работ- ■
бития, културно - просветния, директора на основното учи-) ни-ци по училищата понеже

лище „Йован Йованович Змаи“
. от Враня пък изнесе доклад 

на тема „Изготвянето на го-

Музикален и творчески живот 
На народността.

Прието е емисията -да има 
времетраене от петнадесет ми дшините 
Иути и всеки ден да се пре-

ги очаква договореното да 
проведат в дело — ще видим 
и чуем.

планове за работа 
гю училищата. Някои От при- Милаа Велпгшо-з

•20- 17'
БАЛКАНСКИ ПИСАТЕЛИ БАЛКАНСКИ ПИСАТЕЛИ

— Сега знаете, че някога съм вървял из друг път. Бих уду
шил Алмаоека, задето ви изпрати при мене... Бих дал хиляда ду- 
роса да не попаднеше тази репродукция в ръцете ви.

— Защо? — попитах смутен.
— Защото сега ще трябва да ви говоря за себе си.
— Не е необходимо — казах с известно съчувствие, което 

художникът не забеляза.
Той гледаше втренчено папката с репродукциите и сякаш 

още проклинаше Алмасека. Мисълта ми очерта бързо конфликта 
в живота му — баналната драма на артистите от един свят, в кой
то парите и законът за печалбата управляваха воичко. Съжаля
вах иокрено, задето случайността ме бе накарала да засегна, без 
да искам, така дълбоко раната му,

— Свършено е!... — тъжно изхриптя той — Ако някои 
ваш сънародник види репродукцията, кажете му, че маестро Кин
тана е обикновен каналия....

— Славата на Гоя не намалява от пасторалните сюжети, ко
ито украсяват Ескуриал — казах тихо и веднага съзнах колко не
сполучливо бе утешението ми.

о, .Гоя!... — произнесе той. — Но Гоя храчеше в монар
хията. дори когато рисуваше кралското семейство.

Не намерих какво да отговоря и слсд всичко, което знаех 
за славата и успехите на маестро Кинтана, почувствувах ое потре

официално любезен:

ДИМИТЪР ДИМОВ

Задушна нощ в севиля
Знаех предварително, че маестро Кинтана беше прочут, по 

неприветлив и жлъчен художник от Севиля и че имаше проша
рена коса, благороден профил и гъвкави, котешки движения ча 
тореро. Професор Алмаоека от Мадрид, който ми даде писмо до 
него, ме предупреди, че художникът може да ме изпъди 
приеме много добре, според настроението, в което го заваря. Ко
гато се представих на маестро Кинтана, той прочете небрежно пи
смото от Алмаоека, а после ме'измери С'досада от глава до пети.

— Ще еи потърся след три дни — каза той'сухо. /•—■ Сега

или

г
съм зает.

Не бях удостоен дори с .вниманието да бъда задържан по
вече от пет минути ® къщата му и да се полюбувам на вълшеб
ния рабо пйспог с пълзящи намини по стените, с няколко-палми 
и с баоейн, в който шуртеше вода от една колона, покрита с дра- 
бески. Художникът ме прие с такава досада, сякаш бях смутил 
най-окъпоцените часове на творчеството му.

Воичко това беше равносилно на изпъждане и аз си отидох 
напълно уверен, че няма да ме потърси. Бях- горчиво разочаро
ван от ггрехвалената испанска учтивост. Прекарах два- дци в раз
глеждане на Севиля, ръководейки ое от моя 8Щбс Ъ1еи.Така из
бягнах баналността да бъда развеждан .от-място на място като 
невеж американски турист и се любувах на всичко, което ми ха
ресваше, без да се дразня от нетърпението на някой платен во
дач: Беше горещо и задушно, но над града ое носеше благоуха
нието на палмите и цветята от градините на Делисиас. Никога в 
живота си не бях в-иждпл толкова слънце и цветове, толкова, про
низващ контраст между светлините и сенките. В катедралата има
ше тонове от злато и сребро, безценни: и гтроизведенйда-ютофп0- 
нова кост, одежди от разкошни платове и хиляди диаманти, Изу
мруди и рубини, които замрежваха погледа, а около нея гъмже- 
ха сакати инвалиди от гражданската война и гадни, въшливи про
сяци. Сутрин жизнерадостни жени, забулени в тъмни воали, оти
ваха на литургия .в Катедралата, а вечер тъжни кокотки смучеха 
цитронада.в отсрещния бар. Така добивах парадоксалното впечат
ление, че кокотките бяха богомолки, а богомолките —. уличници. 
Но това впечатление се дължеше очевидно дщ умората ,от тропи
ческата горещина;

" На третия ден, когато се црмбрах в хотела, заварих в хола 
маестро Кинтана.

! -

ссн. След къса пауза чух гласа му, сух и
— Значи, моля за удоволствието да вечерята с мене в 

далусиа-иалас“, а после ипс идем в „Лае Каденас .
Помислих дали не би било по-добре, ако не се видехме пов

торно, но вече бях приел поканата и отказът ми можеше да го 
обиди. Обещах с любезен поклон да бюда олед .един час в „лида- 
лусиа-палас“.

Той си отиде.
Обръснах се и почнах да „ -мм

правех това, мислех за чудното, но трагично противоречие: в жи 
вота му Алмасека ми го препоръча като прогресивон човск, !! 
художникът от двадесет години рисуваше само сладникави анда 
лузки сюжети, които се търсеха много на богатия, 10^^ер 0 
кански пазар. Той притежаваше добра техника, ала вър> 
стъпките на Ромеро де Торес и изкуството му беше™^убе- 
Упадъчиб кухо Драматичният блясък на Андалузия -е У— 

» матаиераюст" и малодушно бягото ог не-
бях виждал по-банални стилизирани циганки и т0|РС Д р 
гоните. Но все пак той ми бе симпатичен, доколкото не само 
л ьгваше себе ой — най-иехлямото падение за всеки артист. 

Продължава в следващия брой

„А-*-

обличам друг костюм, а докато

Не

г
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В село Рабарци ■

ДВОЙНО ТЪРЖЕСТВО НА 

АРМЕЙЦИТЕ И НАРОДА
г Зи. ■ ■ г !.

По повод изграждането на Младежите, които щс дохаж- 
далоковода и пускането на дат тук да изпълняват овоя 
«лектричеюки ток в новоиост- най-оветъл дълг— продължи 
роената ограда на заставата Шциротч — няма да почувст- 
н в сградата на митницата в вуват онези трудности, както 

| Рибарцж Босцлеградско тяхнитс предшественици в та 
роведе толлмо тържество, зи на моменти негостолюби- 
рделно внимание и радост ва клисура.

Чканего се озоваха представите (Всеки младеж ще бъде ра- 
лите на обществено-политиче дундо приет тук, като в свой 
«ките организации в комуна- дом. За това искаме срещите 
та, десетица младежи и девой на младите — тези в граничар младежта, и началника на слу 
ки и мнозина от местното на- ското о&лвкшр и на тези, кон- жбата за вътрешни работи 
«ед&нме. то може би утре ден ще го връчиха свои скромни пода-

Тух, в пространната скалист облекът да бъдат пое по-части ръади. 
та клисура» на места обрасна и по-съдържателни.... 
ла е буйни акации и дъбове, (Оловото на полковник Шпи 
в гоя топъл и приятен есенен рич бе прието от присъства- дечност посрещнаха младежи 
ден тържеството беше оообе- щите с тситли аплодиамадгги. те и останалите посетители, 
«о хубаво. Везпътието и гра- (й председателя на Общин- Те чувствуваха особена радост 
всадните стени към Босилеград ската скупщина в Босилеград кога то своите гости развежда 
вече не изглеждаха така су- Владимир Стоичков взе дума, ха по Уютно обзаведените по- 
-ролб горди. Сега те бяха в сян
ката на една нова трудова мание слодохме ■изграждане- 
победа, ръководена от човеш то и на двата обекта. Там къ- 
ка ръка и волята му да твори дето биваме в състояние — 
и създава нов, по-добър, жи- в която между другото каза:
■от. Блестящите жици на да- оказвахме и помощ.
;лековода пресичат клисурата сигурно е, че без помощта на 
и свързват единния с другия ю|НА за дълго време далеко- 
край. Над тях проблясва къс вода не би бил докаран до 
•инър небе, оградено със сте- Вибарци За това нашата бла- 
ии, гъсталаци и трева. годарносг е голяма.

Тук е и новият дом на гра- Й тези акции —
-жичаггхите — сградата на зае- Стоичков се стилна до широ- ___ . _
тавата с цялата си великолеп- ко сътрудничество и разбира- „ ^ ”а ов<жте трудови ре

ние. Ще настоим това сьтру- ^ултати. А те са големи и за
дничество с Ю(НА и занапред

се
!с

Граничарите с голяма сър-

мещеягия на новопостроената— С голяма радост и шги-
сграда. В помещението за от
дих, къде то вече с внесен и 
телевизор, й библиотека с бо
гата литература, ята гостите бе

Обаче предложена закуска.
Това бе приятна атмосфе

ра, в която ое сключваха и по
ва приятелства с нашия воин
—: граничар, способен по. най-
самоотвержен начин да пазиизтъкна границата. И да твори, и да

ност и приют. Тя е дело на 
предприятие

„Градня“ от Димитровград, в да продължава с ненамален 
което е вплетено и всестранно темп. Защото така на по-лек 
то залагане на директора му начин ще се уоп-ее с решава- 
Трифун Димитров- него на благородната акция.

Тържеството откри Марко какаото е електрификацията. 
Шпидич, полковник на К}НА.
Той, в; вложил най-големи гри давам условия — каза пред- 
жи да, се. успее с прокарване- седателя на ОС да се стигне 
то на далоковода и електри- и до поюбемвго и качествено 
фикапията. сътрудничество между младе-

— Поеди тук беше безпът- жите и граничарите на хул- 
юо. и пусто — каза той. Само турнозабашното й спортно но 
по някоя козия пътека. В та- ле.

■ Зи осамотена клисура грани-

Само в изгражданетопочит.строителното на далекопровода и она заста
вата те са 'вложили работа, чи 
ято стойност надминава десет 
милиона стари динара.

цирам заставите „ Кадиняча“ 
и „Джево“ на • .Тлъминския 
район.

Ние мо-жем да добавим а 
това е мнението и на нашия 
събеседник, че това ще е още 
един голям шанс оелата в 
Тлъминския район да ое елек 
трифицират. Защото далеко
провода ще минава край тях- 
яите домове. А това чце е вед 
но и една безмерна помощ 
сторена от Ю!НА.

По същото време пионерите 
с въодушевление разглежда
ха съвременното 
което разполагат граничарите. 
Граничарите им поясняваха 
как се ръкува с него.

оръжие, с
С чувство на отговорност и 

решителност те са решили и 
въпроса с водоснабдяването.

кул-

Ще ое заложим и ще съз-

■ Използвахме един свободен 
момент и попитахме полков
ник Штгирич ще се продъл
жи ли с електрификацията и 

останалите няколко за-

Тържеството достигна 
мадгация, котата започна „ло
зарското“ хоро. И в него се
чувствуваше пулсиращата мла на 

Подир това председателя дост на граничарите, девойки 
чарите живееха напълно пус- на общината връчи на грани- те и МЛС|,леж1ите Сетне м 
тинкжи живот. Обаче със сън- чарите от заставата като по- ' ■.. ■ сте им Отговорът беше положите-
тмесгни напрежения оега се дарък радв-го с грамофон. Съ- сс прзпдружиха и по-старите лен _ още в идващата годи- 
еъздава нов и удобен живот, що така и председателя на гости.

стави.

на, — каза той, ще електрифи В. Велинов

18Т ~
19

БАЛКАНСКИ ПИСАТЕЛИ БАЛКАНСКИ ПИСАТЕЛИ
— Къде ое губите по цял ден? — попита той сърдито. — 

Тази сутрин ви търсих да ши покани на обед у дома, а сйОщк гог 
ворих по телефона за вас с Алмасека. Той ми каза, че не сте от 
най-глупавите чужденци, които посещават Испания,

Тонът му ’ беше рязък' и Жлъчен, но в думите му долових 
иеап|01 подобно на комплимент. и отчасти на извинение, задето ме 
бе ивпъдлил през първия ден. Отговорих сдържано-, че не. бих же 
лал да злоупотребявам ю приятелските му чувства към сеньор Ал-

— Оставете това!... — рече художникът, като махна с ръ- 
ка, оявсаш искаше да. разкъса, мрежата на досадната испанска офи- 
■ЦЧ&Щхл?. —. Ще, вечеряме някъде заедно, а после ще идем в .„Лас 
КаденаС; ... Там- ще-ви представя, на една знаменитост. Мисля, че 

(Това, е най-едолучливото, което, мога да предложа на. едовн чужде
нец, отегчен от безобразната скука на шетии, паметници и кате- 
.Щ&лк- ‘Чували сте нещо за -Канделита?... О, не ое тревожете!... 

^ е кокотка от. .„Лас Каденас?, а. почтена жена, с която имам 
®. това заведение ... Дори, самият Алмасека би изоставил 

лабораторията и книгите юи заради нея, ако не изпитваше такъв 
паничеаки страх от, грозната даоня 1Инос ...

Очаквах да ми. предложат, всичко друго, но не и това. Кан- 
■делИта беше агнДашузка -звезда, която танцуваше из ЮЬкна Амери- 
ка, а, сега гастролираше в. мадридското, вариете. ,,-Фонггалба.“ Гра- 

;аиадн1и. афиши .съобщаваха ва. .спектаклите й, наред е позивите за 
.поклонение пред. мощите на някакъв, кастилски светия.

Изпитах, н-еприягшото. впечатление; че маестро КиИгана ое 
(иодиграваяпе е мене. Обиди ме мисълта, че той. искаше, да зама- 

|0?р2Та иеучтивежгг към мене, като ме запознае с (Канделита. 
:1Мрже би очакваше да глътна, езика си от възторг, «е бях пред
взет, но ме. исках да мина и за глупак, който ое възхищава от ва- 
риететаи звезди. >'

Олед Катедралата и Мурильо. това, ще бъде приятно раз
влечение за мене, — казах с. безразлична усмивка, с която иаках 

. да шмъстя, за лошия, прием, през първиц ден,
Лицето на художника внезапно, стана сърдито.

1 „ —г.Нязяа нужда, да.ое преструвате на. сноб. — сприхаво рече
•трй — Севиля не е само..Катедралата, Мурильо. или глупавата ле
генда за, дон, Мигел -де Маняра.Г Тук. ое раждат, живеят и умират 
хора, а, драмата на техния-живот е много по-съществена от инвен-' 
тара на^вашия Бедекер!.- ЕДин час, прекаран, в Триана или „-Лас 
Каден ас -; мрмое да щт научи за. -Испания повече от мухлясалото 
величие на Бакуриаш, от настроението на Моклер. в. джамията на 
Кордона или рт 1с!ДО(в<зашгге упражнения на някои есеист.за полу
мрака- на Катедралата в Толедо. А Канделита е., част- от Триана

: « от живота, Канделита продаде тялото, сърцето и таланта си в 
..лас Каден ас .... Това е същинско канте хрндо, млади човече .,' 
!ВълнуЕаща човешка драма, истинска трагедия, много по-страшна

почтени севилски жени, а после намери начин да из
мами рога,, като се разкая и построи болница!... Така ли е? 

Кииддх с глава й сто погледнах внимателно.
• ~ л^№аго Добре!. . . — Маестро (Кинтана също ме погледнаМ€ иродупРе«и' че сте^^озен човед..

разтвори безцеремонно и неочаквано папката с репро-
ЛГ“ п‘*ии ™к“ »тИ ,с^га?1а тъкмо това, което можеше да завърши 

маестро Кинтана за личността и й дагоижаже 
за повторните референции, които .бе июкал от Алмасека за мене:

коитг» пг» я»’ РРъгне из пътя на (Сладникавото изкуство)^^6 1П5>адсгг™аше

'тъпелите «м КО<^я раак!р1И1?а1Ха безсрамната усмивка на за-
■ха в душата °™Штатето' които се. тдяг
нен и да <ж представя по-годям бунт, по-ог-

Лицето на художника 
ударили /С камшик.
' " —А!...

}

;
I

!

I

| • ■

!' * Р{ ' Т .. I

изопна болезнено, ояцаш опо бяхаое

рече той гузно.*— Къде намерихте тая рецро,-•дукщия?! .
— У един букинист.
— Пя е отдавна изчерпана..

; !
!. • Трябва да ,са ши оскубали здраI вата:

I

I

ШРРйа 10____
врАтсиШ'
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ВЪПРОС № 7
%

15-тш септември 1916 година
ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА Е СЪЗ

ДАДЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
АОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИПОЯВАТА НА ПЪРВИТЕ

„СУХОЗЕМНИ
БРОНЕНОСЦИ“

Битката на река Сома, която започна на първи 
юли 1916 година, след като започна да получава вид 
на битка в окопи, коменданта на великобритаиските 
експедиционни сили на Западния фронт генерал Хейг 
взе решение да хвърли в борбата последното сред
ство: танк. На 15 септември 1916 година в първия бой 
търгнаха 32 танка „М-1" с тежина 28 тона, дълги 8, 
широки 4 и високи 2,2 метра с мотор от 105 конски 
сили. Бързината на първите танкови е 5,6 километра 
на чачс с въоръжение на два топа калибър 57 мили
метра и четири картечници.

За това събитие писателят Дрожхш в книгата „Су
хоземни броненосци'' е написал:

КУПОНЧЕ № 7

ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИ
ТЕ НАЦИИ Е СЪЗДАДЕНА ПРЕЗ„Внезапната поява на стопанените страшилища 

смути германците, които откриха ураганен огън. Но 
зърната от картечницата се отбълсквали от дебелата 
броня като зърна на грах от стена. Тогава танковете 
започнаха да стрелят в неприятеля от своите топове 
и картечници. Това увеличи смущението на неприя
теля. А когато танковете преминаха през телените мре 
жи и започнаха да унищожават немските войници ка
то трева, войниците обхвана паника. Много души пре
минаха в паническо бягство, а други се скриваха по 
окопите вярвайки, че машината до тях няма да стиг
не. Танковете минаха през окопите, а един застана 
на самия окоп и откри огън и унищожи няколко сто- 
тин войника. Живите се предадоха ..

До десет часа нападението било завършено. От 
32 танка в базата се завърнали 18. Другите останали 
на полесражението. Генерал Хейг още същия ден 
искал от Лондон хиляда нови танкове.

ГОДИНА.

(Име, фамилно име)
;•

(Поща)

(Купончето прилепете на пощенска
картичка и испратете на адрес: „Братство"
— Ст. Паунович 72 Ниш.по- Може би и вас очаква една от иагра-

ред акцията.)дите на

На Соня принадлежат голям ранч в Ка
лифорния, или в Осло, Ню Йорк или Холивуд. 
Нейните вили украсяват 160 художествени кар-( 
тини, между които и Вая Гог и Реноар, Пшсасо 
и др. • - ■ -Звездите 

не падат
И бързо си отиде. Богата, усамотена, вече 

остаряла жена.
— Наистина й завиждам — каза Марика.

какво неговата партньор- 
славата на Соня?Боймлер не знае 

ка настина мисли — дали за 
Или за нейното богатство? Мощ? Или на всичко 
общо?

Соня е акционер на американска компания, 
която произвежда модерни уреди за разхлаж- 
дайе. Соня е съпритежател на множество жи
лищни блокове в Чикаго, има големи площи яе- 
изградено землище на Флорида.

Все пак, най-голям източник на приходи на 
Соня Хени е нейното ревю на лед. с което лич 
но ръководила.- То й донесе прякора „Женският 
Брацум". За разлика от Барнум, в „цирка" на 
Соия всичко се върти тъкмо около нея.

Няколко месеца по-късно, в Хамбург бе у- 
редена една изложба. Появи се и Соня Хени. 
Цялата изглеждаше много гиздава. Големи о и- 

бисери, брилянти. Гривна от 144 брилянта. 
Един репортьор неприлично попита;
ци,

госпожа Хени, че винаги но— Истина ли е, 
сите накит на стойност от около един милион ОТдолара? Обичала да жкве твърде луксозно. Когато е 

дошла в Париж, взела за себе си, своята майка 
и своя брат дванадесет апартамента в най-скъ
пия хотел „Крал Джордже Пети".

го> пресече с леденияРусокосата норвегиня 
си поглед:

— Нямам ни най-малко желание да говоря 
за парите! Не зная защо хората постоянно с 
интересуват за мене. Па не съм аз единствена 
жена на света, която има сметка в банката. небето Освен това, със себе си водела една шатра, 

която поместила в единия ъгъл на спортната 
палата.

През 1930 годила настъпила пърщта криза 
вжквота на Соия Хени, която била голяма лю

бите яка на публиката. Филмовия тдоговор 
Соня не бил възобновен. Освен това, развела се 
от съпругата си Тошшг.

Обаче Соня не се предавала! Наб-уюо до
шла до „дъх", омъжила се за милионер, опи
тния пилот Вннтро Гардинер и живяла още,по- 
добре отколкото преди. Отново образувала соб
ствено ревю па лед.

Заработвала отново толкова много, че кра
хът на втория й брак яе почувствувала. Омъ
жила се и по трети път — за богатия норвеж
ки корабостроител Миддс и накушувала най-скъ- 
поценпи картини па известни майстори. Между
народните кръгове па изкуството считат колек
цията на Соня за една от най-скъпоценните на 
света.

Бившата кралица на ледените поля се 
между най-богатите жени па света. Парите тя 
заработила със собствен труд. Обаче във всичк 
това големи заслуги има и баща й Хени.

на

Като аматьор, Соня могла да наплаща само 
пътните разноски, което не задоволяваше о тд* 
й- В деня когато Соня трябваше да настъпи, оа 
Щата извикал организаторите да одиграят една 
партия покер. Влоговете били много високи.

8.
Когато бащата на Соня Хепи загубил, катс

може да настъпи.^-г='е ™ЙЯ»Г»»гд„ да промит 
Решението му. Понеже билетите предварително 
били раздадени, на организаторите не оставал 
нищо друго освен на бащата да допуснат да 
спечели на карти. Трудили се да изпълнят же
ланието му, колкото било по финансовите и 
«или. В джобовете на дяволския баща, след вся 

излизане на неговата дъщеря, постъпвали 
лози начин по няколко хиляди долара.

Това, разбира се, не е бил иденстпепкят на- 
наплати изкуството иа Соня- Ко-чин как да се ____

Сока трябвало да отиде на турне в пове- 
америкаиски градове, баща й наплащал 

разноски за всеки град отделно — вина, 
Осло до въпросния град. От Осло в Ню 

Йорк, от Осло в Чикаго, от Осло в Детройт.

гато
чето
пътни 
ги от — КРАЙ —
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Карикатурен екран
ция прането е било ве
че навик. За това гово
рят • произведенията на 
изкуството от онова вре 
ме. Във фреските лепе- 
нито облекла на фарао 
пито блестят от ослепи
телна белота.
Сапунът най-напред се 

сретца у келтите, които 
живее™ в Галил (днеш 
ла Франция). За сапуна 
се споменала в съчине
ния от П век. Промиш 
леното му производство 
започнало през IX век. 
Дъската за пране и бу
халката са се появили 
едва в XIV век. Според 
едно предание, ако пе 
била бухалката, съвсем 
друга щяла да бъде съ 
дбата
Ница, обсадени в 1543 
г. от турците. 
започнало нападението, 
перачката Катерина Се- 
гурат с бухалка в ръ
ка се хвърлила в боя, 
сразила турския знаме
носец и му изтръгнала 
знамето.

ОТКАЗВАТ СЕ ОТ 
ПУШЕНОТО

През 1968 година в 
Съединените щати са 
продадени 526 милиар
да и 500 милиона цига
ри срещу 527 милиарда 
и 800 милиона през 1967 
година. Това е първият 
случай на намаляване 
броя на консумираните 
цигари от 1944 година 
насам. Според някои съ 
общения, провежданата 
в продължение на вече 
пет години кампания от 
медицинското, управле
ние в САЩ против тю
тюнопушенето започ

нала да дава резултати. 
Ако в началото на кам
панията ежегодно се от 
казвали от пушене око
ло ед1ш милион души, 
сега броят на еставите- 
лнте тютюна е достиг
нал 21 милиона. Между 
тях са и 100,000 лекари.

Посещение
ИНТЕРЕСНИ

А

па жителите на

Когато Vлюбопитство, 
полезно, казват учени
те, да се знае как ки
товете се броят с тези 
болести, за да може да 
се помогне на хората.

Много е

КИТОВЕ И ХОРА
1,ПРАНЕТО ПРЕЗ 

ВЕКОВЕТЕУчени твърдят, че ки
товете боледуват от мно 

болести, от които 
страдат и хората. Така 
например някои видове 
китове (зъбати) често 
страдат от зъбобол, до- 
като други видове 
хроническа ангина. Ка
ша лотите пък доста стра 
Дат от камъни в бъбре
ците. Това проучване не 
е извършено само от

*ТРП ПЪТП ПО-РЯД
КО ЗАБОЛЯВАТ ОТ РАК 
хората, които редовно 
спортуват, в сравнение с 
хората, които не се за
нимават с физическа 
култура.

ГО Когато човекът хвър
лил кожата и облякъл 
тъканата дреха, тон се 
сблъскал с проблемата 
за прането. Трудно е да 
се каже кога и къде е 
било изпрано за пръв 
път бельо. Обаче е из
вестно. че и в древния 
Египет, и в древна Гър-

— от
— Драги, аз чувствувам, че нещо ни свързва...

ОТ ВСИЧКИ МУСКУ
ЛИ в човешкото тяло 
сърдечният мускул е 
най-силен.

Съвремеии мненияВ един вестник в Тексас са 
обявени наградите от едно съ

**
— Значи вие искате да 

разведете с жена си, само за- 
щото пуши в леглото?

Той:
нуждаеш от пари, си мила и 
любезна с мен.

Тя: — Но аз съм винаги 
любезна с теб.

Той: — Именно!

Винаги, когато се стезанме: първа награда — и- 
ндивидуално пътуване до Па
риж, втора награда — индиви 
дуално пътуване до Лондоп, 
и трета награда — утешител,- 

пътуване със съпруга

се

— Но, уважаеми съдии, ра
ботата е там, че 
з?, пепелник ухото ми.

на тя ползува
до Париж. игтг ЛИ»* * * Ш Г г ТГодениците Икге и Рудолф 

се виждат след едноседмична 
раздяла, защото Рудолф е 
бил в командировка. Инге го 
пита:

— Беше ли ми верен?
Рудолф отвръща:

— Неговата годеница поддъ Й 
►жа връзка с всички големци Ц 
I?. града. а

•< — Не може да бъде! I

<" — Може. Тя работи 
*-фонна централа.

Г Г гIII

Ев теле-
— Толкова, колко то и ти на . -4

В магазин за обувки клиен
тка с голям крак не може да 
намери подходящи обувки.;

— Тази обувка не ме стяга 
— зарадвана казва клиентка-

мен. ★ УОГ~— Така ли? Втори път ня
ма да пътуваш сам. /

Между приятелки:

/— Снощи един от гостите 
започна да разказва неприли
чна история и аз го помолих 
да напусне.

— Много добре си направи-

♦ та.
/

Ф
— Да, но вие, госпожо, сте 

за стъпили в кутията.Възрастна дама вкусва 
първи път в живота си уиски.

— Чудесно е — възкликва 
тя, — има същия вкус, както 
лекарството, което моят муж 
взема всяка вечер вече 20 го
дини.

! <
*

— А аз съм за „макси" отпуска..— Преди една година лека
рят ми каза, че ако ие преста 
на да пия, ще стана идиот.

— Трябваше да го

ла!

— Да, но и всички остана
ли си отидоска, за да чуят 
края на историята.

Аз съм за „мини" военна повинност!послу-* I: шаш.
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