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развитие2

лтЦеЖДУ Най'бе*ните п° национален доход. На 30 
души един работник. Само 9 
път. Субрайонът —

22 Законът за слаборазвитите краища в СР Сърбия, 
километра модерен който бе приет неотдавна от Скупщината на СРС, разби

окончателно надеждите на Бабушнишката комуна за уле-, 
онено и бързо развитие на стопанството. Подобно на Ди
митровград и тази комуна не е в редицата на изцяло .сла
боразвитите комуни. Това значи, че не ще ползва облаги
те за цялостно развитие, но само за пътища, образование, 
здравеопазване и др.

222 само пречка.

30 ОКТОМВРИ 1970 ♦ БРОЙ 470 * ГОДИНА XII ♦ ДЕНА 30 ПАРИ I Именно по този въпрос — какво да се прави зана
пред — на 22 т.м. в Бабушница бе организирано съвеща
ние на ръководствата от обществено-политическите орга
низации и на представители от общинската и републикан
ската скупщина, на което подробно бе разгледана създа
дената обстановка и възможностите за по-нататъшен ход.

Уводно изложение направи секретарят на ОК на 
СКС Буди мир Величкович, а председателят на община
та Светомир Николич изнесе кратка информация за об
становката и основните задачи, които предстоят.ЬРЯТСТШ КОМУНАТА Е НЕРАЗВИТА

• ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ *> Бабушнишката община бе инициатор за повдигане
■на въпроса за развоя на слаборазвитите комуни от Цен
трална Сърбия. Когато проектът на закона бе готов и Ба-звонпи I

Акценти

Без пари 

не може
абърдието се електрифицира 

близо едно десетилетие, а резулта
тът е много сиромашии — само Ра 
дейна и Петърлаш се радват на то
ка.

Даже е позаглъхнал гласът и на 
ония, които бяха най-големи раде
тели за електрифицирането на за-
бърдските села.

сега се явява нова възможност
ток.забърдските села да доведат 

Строителното предприятие „Град- 
ия' е решило да кредитира елек
трифицирането на Заоърдие. >1ма 
се пред вид строенето на електро
провода от Радеила до моинци, на 
страничните електропроводи до се
лата, както и на трасропостовете.

Изчислено е, че за тази цел са 
необходими около 50 милиона. Об
щинската скупщина в този срок си 
гурно ще има възможност да по
могне с десетина милиона д.хчара, 
а това значи, че кредитът ще въз
лезе на 40 милиона стари динара.

Решението на ,,1'радня ' може са
мо да се похвали, зарад съдеистви 
ето. Но кой ще поеме споразумя
ването с ^Градия" за връщането 
на кредита. Съществува централен 
режиен комитет за електрифици
ране на Забърдие и комитети 
селата. С тях редом са и местните 
общности и събранията на избира
телите, които също имат думата по

2 буштшшката комуна не бе сложена в неразвитите бе да- : 
^ депо предложение за съответно изменение на някои раз- : 
2 поредби. Но тези изменения не бяха внесени, а с това е 
2 отнета възможността комуната да ползва обществена по-: 
й мощ за цялостно развитие.

2 Бабушнишко са фатални, защото оубрайон Пирот, където 
2 е и тази комуна, по всички показатели за развитост се 
2 намира над (Приетия процент.
2 (Следва на 3 стр.)
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Сурдулиц*този въпрос.
Би трябвало тези органи да се по 

съберат, да пообмислят и да ре-
токът е необ-шат окончателно, че

ССРН И ОБЩОНАРОДНАТАходим.
А възможност за лесно 

щане на този кредит има. Забър- 
дието е с близо 160 милиона ст. ди 
нара доход по кадастърски пока
затели. Ако само Ю на сто от тази 
основа се дава като парично са
мооблагане — кредитът може да 
бъде платен за три години.

Досегашният опит 
чс другояче не може, 
скъпо. Значи нужно е благоразу
мие у хората да поемат подадена
та от „Градня" ръка за помощ.

Има хора, те „стоят на село, а 
гледат към синовата къща в гра
да", които казват, че не билр нуж
но ток. Тях би трябвало Да наре
чем с истинското име — разколпик 
или саботьори — и да не даваме у- 
хо на бъбренията им. Те ще си оти
дат в града, а там тая „лъслия я 
има. А за тия що са на село — не 
е ли „лъснията"?

отпла-

ОТБРАНА
Но 20 октомври се състоя щонародната отбрана. Встъ- 

заседание на междуобщинс- пително слово изнесе МИ- 
ката конференция на ССРН ЛОРАД ТАСИЧ, председател 

Влаюикоко езеро за В раси- на ОК на ССРН в Оурдули- 
репиан. Покрай члено- ца. Констатира се, че органи- 

вете ма МК на ССРН присъ зациите на ССРН са пред- 
ствуваха и председателите на „приели ;воичюи мерки отно- 
общимските окупщини ца со,- сно общонародната отбрана, 
демте общини от региона, се Тава са сторили и местните 

.на ОК на, <ЗК и ^конференции и а ССРН и мес 
началниците на поените отде тшите общности на територи

е показал
и е много на

ския

кретарите

ята на тези общини.ли при ОС. От Републикан
ската (конференция па ССРН На края се подчерта че и

заседанието присъствуаа занапред ССРН с голяма отца
КРЪСТА ФИЛИПОВИЧ, ,пре говориост <ще се отнася към 
дседател на Комисията за на. задачите-в цародната отбра- 
родна отбрана при РК на на.
ССРН. Беше разгледана роляМ. II. Н. Милан К. Величковта и задачите на ОСРН в об‘



ПО СВЕТА И Коментар
По повод 100-годи- Нов принос към 

споразумяването
шнингг» от рожде
нието на Ленин

ВРЪЧЕНИ 74 

ОТЛИЧИЯ НА 

ПРЕЗИДИУМА НА 

ВЪРХОВНИЯ 

СЪВЕТ НА СССР

СЛЕД БЕЛГИЯ, Люксембург и Западна Герма- 
навсякъде намери топъл приятелски 

президент посети Холандия и Фран- 
с които ни свързва традиционно 

сътрудничим в много Обла-

НИЯ, КЪДСТО 
прием нашият
ция, две страни, 
приятелство и с които 
сти в международния живот.

Посещението па Холандия потвърди убеждение 
то и опита от предходния път по Белгия и Люксем
бург, че се касае за страна, която както и Югосла
вия, еднакво е загрижела за настоящето положение 
на Близкия изток и която е твърде заинтересована

положителните процеси в

На снимката: президентът Тито и 
кралица Юлиана при посрещането на 
гостите от Югославия. (Фото-Танюг).

В Председателството на 
СЮ(К завчера съветският по 
оланик в Белград Иван Бе- 
недижто® връчи на Отбора за 
чествуване ЮО-годишнината 
от рождението на Ленин ор
дени, с «които, по повод юби
лея на Ленин, Првзидидумът 
на Върховния съв'ет на СССР 
отличи «известен брой изтъче 
нати обществени работници 
от нашата страна. С тези ор 
дени са наградени 74 югосла
ВЯН31.

На тържеството ордените,

за продължаването па 
Европа. Държавниците на тази страна, също така, 

по-малък интерес за необвър- 
активност на Югославия, но иПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО НА ПАНАИРА 

НА КНИГАТА
; Считам, че панаирът има огромно 

културно значение

показаха не 
залата политика и 
голямо разбирателство за ролята на необвързаните 
и неутрални страни в по-нататъшпото изграждане 
на мирна и сигурна Европа. Изхождайки от оттук, 
не беше трудно да се намери общ език или голяма 
близост п становищата по всички жизнени въпроси
в международните отношения.

Успешното посещение на Франция води към по 
добни заключения и потвърждава, още повече, че 
онова, което от «дълго време се знаеше, но зарад не
що трудно се признаваше — че нашите две страни 
са твърде близки по възгледите си не само по пар
ливите международни проблеми, но и за техните 
причини и пътища за разрешаване. Тук, преди вси
чко, имаме предвид съгласието за надминатата роля 
на лагерите и политиката от позициите на военни 
съюзи, употребата на сила и ненамесата във вът
решни работи на други страни.

Всичко това ни говори, че Титовата европейска 
мисия е направена в правия час и на право място. 
Днес Европа най-сетне се намери в оная историче
ска междинна линия която дели студеновоенното

• Президентът Т«ито «със «съ
пругата ат Йаванка посети 

з името на отличените, прие във вторник Международния 
А-вдо Хумо, секретар на ко- панир на книгата в Белград, 
митета за чествуване на 100- След разглеждането президе

нтът Тито изнесе своите впо 
чателния за тазгодишния па 
нир на книгата.

гата, «много повече да я «купу 
ват. Миоля ,,че хората в «на
шата страна малко «се зани
мават с талигата, 1ма«л«ко че
тат и повече време изразход 
ват за «някои работи, които 
са много по-малко «важни за 
развитието на човека. Би тря 
бвало оообено нашето младо 
поколение повече да се ин-. 
тересува за (книги, не само 
за ония, които служат за раз 
влечение, но «особено за «нау 
чно-техничеоки, исторически 
и други издания.

Иокам да вярвам, че наше 
то младо поколение в кое 
то то «имам (голямо доверие 
— ще умее да използва вре
мето за четене, което по-ста 
рото (поколение не винаги и- 
маше. Препоръчвам на мла
дите да четат и да следят, 
преди «всичко, днешното раз 
витие на научната мисъл. 
Защото и в това отношение 
днес в «овета «се върви е кру 
пни крачки напред и ние в 
никакъв случай не смеем да 
изостанем.

Желая на организаторите 
на Панаира и в бъдеще мно
го «уапехи“.

годишнината от рождението 
на Ленин.

(На президента на Реггубли — Мога да кажа, че днес 
ката Йосип Броз Тито. орде- получих твърде добри «впеча

тления за Панаира на «кни
гата. Преди всичко организа
цията е отлична, особено до
бре !са «изложили експонати
те си нашите издатели. Мо«и-

нът бе връчен на 16 октом
ври, когато прие делегация
та на Върховния «съвет на 
СССР.

На присъствуващите и на те впечатления, значи, са
твърде «добри, не само зарад 
големия брой наши и чужде 
странни участници, но и за
рад (качеството и оформле- 

пех в по-нататъшната работа нието на нашите издания. То
ва «оформление е действител

народи, «а социализма, мира. ^ « °Ра
* «внява «с «наи-доорите оформ- приятелсивото и «братското съ

минало, разделението и затварянето пред утрешния 
ден, в който европейските народи очакват по-добри 
отношения, в който преди всичко, ще се зачитат 
независимостта на всяка страна, а в който свобод
но ще циркулират и стоките и хората и идеите, ко
ето

всички, които са получили 
този юбилеен орден послани 
кът Бенедиктов пожела ус-

е основата за всеобщия прогрес.
Тази историческа линия, не ще, разбира се, ав

томатично да бъде надделяла. За това ще са необ
ходими изключителни усилия на всяка европейска 
страна, още повече, когато все още не е осигурено 
безболезнено излизане от

за блатото на югославските

ления .на книги от страна на 
издателски 

предприятия. Това ме радва.
Мисля, че този панаир е 

от огромно значение «като «кул 
турна манифестация и «като

грудничество между Югосла чуждестранните
вия и Съветския съюз. последната фаза с мно- 

гото нейни предизвикателства и заплахи.
Пътя на Тито

благодарностИзказвайки
на Върховния съвет на СССР 
Авдо Хумо изтъкна значе
нието на Лениновата мисъл нашите «читатели много пове

в страните на Западна Европа, си
гурно, представлява, «което и историята ще покаже, 
огромен принос към такова прекрачване на истори
ческите межди в Европа. Във всеки случай това е 
нов принос към споразумяването 
разрешаването на проблемите на сигурността.

подтик «на нашите хора, на

и дела. Той изрази «желание 
отношенията «между Югосла 

Съветския «съюз все

че да се (Интересуват «за тани-
и важна крачка в

вия и
ст,ранно да се развиват в ду 
ха на ленинските схващания

У НАС в. т.
■ ■ ■

— на ония принципи, КОИТО ^"ГУ*'"УУУУГУУ*УУУУУГУУУГУУУУУУЖ'Л1*1Ц1хжюу**г*лггАгжгугуугугу*гуууууугУ/глилггтниуи1гш1 
Ленин постави и разработи 
в много «свои трудове и на 
които придаваше голямо зна ^ 
чение.

"■"У'УУУУУУУУУ'УУУУУУУУУУУУУУУ*УУ*ЖЮМЖ,,„„,,„,,„т,лг„м:,„мгм2
ина реалност и ефикасен принос към прогреса. Обаче, за
дно (стигнахме до съзнанието, «че именно «заради това ара- 

гъ на агира и свободата ттредгцриема акции против ония, 
които всъщност «се жертауват за целите на прогреса. На

методи за да осуетят нашите настояващия. Въпреки вси- 
^^еТ0КСТО1 <г?итаме- че агресията .против нас е лока
ния р^,3а стойността и величието на нашите постиже- 

^ тази основа приемаме предизвикателството. 
«Ца'ЗИ^°(Ва 1Хр‘ИШ1аме отговорността за съпортива- 

та и >оме готови да заплатим пълна цена за победата“.

\ Гамал Абдел Насър

I
БРАТСТВО

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ

2 ЧОВЕК НА БОРБАТА, 

ЧОВЕК НА МИРА
I2

Изляза

Урежда редакционна колели 
Директор,

■ отговорен редлжтор 
АСЕН ЛАЗАРОВ

петък
(Асуан, 24' февруари 1970 
слово по време на

година — Приветствено 
последната среща с Тито)I\

(Из речта в Каирския университет и а 25 април 
11968)

Г.

‘ ”Ажо «независимостта не «е нищо друго освен знаме, 
*»м „ място , Обединени,* нации _
налнотп /ппгя-г.г ‘Стин10ко мерило за независимост е нацио- 

« калното богатство на народа и въпроса кой го контроли-

„Вие «сте добре запознали с основите, естеството и 
^ целите на нашата борба. Вие добре знаете колко е«гипет- 
^ окият «народ е жертвувал за мира и «свободата на воички 
^ народи. Няма по-добро място от Асуан, където днес се 

«срещаме, което би могло да представи вярата на нашия 
народ в ползата от работата «за запазване на мира и сво
бодата. Тук по наше «мнение е

Издам „Братство" — Ниш 
Ст. Паужомгч 72, телефон 

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

ЧУгодашеа 7$ н. динара 
Тек. сметка 825-3-78 Служба 

друштиево кжигоиодепо 
Нар. бмвц Ниш

Печатаща „Вуж Караджич" 
От. Паужоапа 72 — »

ра.

се в 'нашия «съвременен овят е готов да
пр.и услови! пя°Я1а поли'ти'чеека доминация над страните 

Д з държи «своята икономическа «доминация.
лия •народИпг)и0кс!^п<>С,В0&0^Кгде,КИе е освобождение на це- 
към «социализъм. НИК°И НЯМа привилегии, което води
страни^^и^о^^пггпТ ВОДИ ЖеСТОКИ битки против . ония

гпмгги ■уллпкемхямлжж,'Умлпжммт

олицотворена «концепция на 
мира и свобода- Тук е осъществен «един от иа)й-големите 
планове на м«ира и свободата на развиващия се «свят. Тук 
се издига гигант, който представя «реализация на 
блян. този

Можете да |вид«ите, че дори и в условията на война 
продължава творческото усилие на нашия народ, който 
съзнава, «че само положителната акция представляваI кра-

Страяжца X
БРАТСТВО * 30, ОКТОМВРИ ШО



1М11(111||||||||М||||||||||||||||||||||||||||||||||||Ш||||||||||||||||||||д|||||||||||Ш|||

БЛБУШНИШК& РАЗГОВОРИ ЗА ЖИЗНЕНОТО 

РАВНИЩЕ1
|

I В последно време, а особено след повишението 
на цените на някои хранителни продукти в Бабуш- 
нкца много се разисква за жизненото равнище на 
хората. Затова Общинският комитет на Съюза на 
комунистите е предвидял в плана си организациите 
на СК до края на годината да обсъдят най-обстойпо 
и този въпрос като се види дали цените на някои 
стоки са неоправдателно повишени, с което се съз-
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ЗАТРУДНЕНО РАЗВИТИЕ
, дава недоволство сред хората.

Отделно ще се търси отговорност от кому
нистите, заети в организации и предприятия, които 
се занимават с производство или продажбна на хра
нителни продукти.

(ОТ 1 СТР.)
Това е правилно разбрано

рен път има само на девет 
километра. За един киломе- 

от ръководните хора и> от по тър общинската скупщина 
-голяма част от населението трябва да участвуват с око- 
в комуната. Но има предна- ло 30 милиона ст. динара, а 
мерени, изказвания, че били общинският ‘пътен фонд 
виновни ръководните от ко
муната, които б е зд ейс тву ва
ли, че не се полагали грижи 
за комуни с национални мал 
цинства в себе си, че послед 
ствието може да бъде и зак
риване «а комуната и др. Те 
зи слухове имат ясно оцреде 
лена цел — политическа вре

ством Фонда за помагаме ра 
ЗЕитието на неразвитите; Ба 
зата е създадена и Ще се 
продължи с нейното закръ
гляне и модернизиране.

— Благоустройствените 
проблеми, които също 
тят . комуната, здравеопазва
нето и просветното дело ще 
се ползват с помощта на об
щността. Но тази помощ тря 
бва да е с известни предим
ства, за да може комуната 
едновременно да се насочи и

■Н. Ник.го
дишно наоира не повече от 
20 милиона. гне-

което не стига 
ни за един километър път.

БИБЛИОТЕКИ ПО СЕЛАТАСУБРАЙОН: МАЛКО ПО
ЛЗА — МНОГО ВРЕДА

тези райони. Задача на ко
мунистите, заети в 'просвет
ните институции е по-пълно 
да се ангажират в разпрост
ранението на ,книгата. Тяхна 
та мисия е още ,по-деликатна 
и отговорна ако се има пред 
вид, че на територията на 
Бабушнишка комуна има го 
лям брой неграмотни, преди 
мно на село, а вече има из
вестно число ученици, подле 
жащи «а обучение, които не 
отиват на училище.

На събранията на местни
те организации на СК по се
лата най-всестранно ще се 
изучи този въпрос и Ще се 
предприема и съответни мер 
ки да се подобри положени
ето.

В ПРОГРАМАТА за дей
ността на Съюза на комунис 
тите до «рая на годината вид 
но място заема’ проблема на 
образованието и 'културата. 
Изтъква се, че клоновете, ак 
тивите и местните организа
ции на СК специално внима
ние трябва да посветят на 
издигането на културното 
равнище на хората. За тази 
цел е необходимо да се раз
ширяват и попълват библио 
теките с нови книги, да се да 
де възможност книгата да 
стане достъпна на всекиго.

С откриването на библио
теки в Звокци, Любераджа, 
Стрелъц и Велико Бенинци 

условия за 
културна 

активност сред населението в

Показателите за субрайона 
са значително по-добри, за
щото тук е развитият Пирот, 
частично Димитровград, кои 
то повишават равнището на 
показателите за развитостта. 
Но тази комуна, както мно- 

щинските показатели за раз зина изтъкнаха има малко 
витостта на комуната това полза от субрайона. Малко 
личи мното ясно. Само осем са заетите св промишлеността 
общини ,в СР Сърбия (без Ко на субрайона, в стопанското 
сово) имат по-малък нацио- училище няма място за деца 
нален доход, а от 30-те, кои от Бабушнишко, а интересът 
то са приети за неразвити, за съвместни мероприятия е 
само пет. На глава от населе съвсем незначителен. Даже 
нието тук се падат 151.000 ст. бе казано, че машини за бои 
динара годишно национален и лакове, които трябвало да 
доход, което е само 34% от вземе „Лужяица“ били зами 
средното републиканско рав- нали за Суково и пр. 
нище. На тридесет жители 
само един е зает в обществе
ния сектор, а на 8 хиляди ду 
ши се'пада един лекар. Мно
го села се нуждаят От нови ния анализ на обстановката

е наясно със следните неща:
Стопанското развитие 

на комуната не бива спре, 
ако е отнета една възмож
ност за по-интензивно съдеи 

на общността посред-

към стопанското развитие в 
областта нада. 'промишленото 
дело и селското стопанство.

— Проблемите ,на неразви
тите са налични и в тази ко 
муна, защото обективно е не 
развита и Ще е необходимо 
по-голямо разбирателство от 
понвисшестоящите органи в 
републиката за оказване на 
необходимата помощ, въпре
ки че 
факт.

— Ще е необходимо ново 
съвещание, на което да при- 
съствуват и ръководни лица 
от републиката, за да се по-

, Иначе комуната е действи
телно неразвита. Като се из 
ключат показателите за суб- 
район Пирот и се вземат об-

Законът е свършен

търсят съвместно нови въз- се създават 
можности за развоя на кому разгръщането наКАКВО НАТАТЪК? Н. Николовната.

— Иначе, ако комуната бъ 
де оставена на себе си само, 
много от проблемите по раз
витието ще останат дългосро 
чна задача, която трудно ще 
се реализира.

Съвещанието след иаправе

училища, гимназията в гра
да има нужда от здание и о- 
борудване. Пътищата също 
са в окаяно положение от 
общо 260 км пътища от вто
ри до четвърти разряд моде

ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ НЕДОВОЛНИ 

ОТ КООПЕРАЦИИТЕм. н. н.ствие

На състоялото се на 9 ок- ция и тя Си гледа сметката, 
томврм разширено заседание И тук интереоите на коопе- 
на Общинския комитет на рацията и на производители 
СК в Бабушница се разисква те се разминават! 
за обсега на задачите и про
блемите, които Съюзът на кц ПЪТИЩАТА И КОМУНАЛ- 
мунистити трябва да обсъди НИТЕ ОБЕКТИ СА НА РЕД 
до края на настоящата годи
на.

Разисквания по концепциите н 

средносрочния план С оглед на това, че от 53 
Клановете, активите и мес селища, колкото има в Бабу 

таите организации на СК ще шнишка община, има още са 
разискват по проблемите в мс пет са неелектрифицира- 
с-елекото стопанство, комунал ни Богадановац, Щърбовац. 
ните акции, общонародната Ясенов дел, Врело и Зави- 
отбрана,на комунаплан на развитие 

та. Ръководителите на сто
панските организации и об
ществените дейности се до
говориха по материалите за ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ ВСЕ ОЩЕ 
сродносрочиото развитие да НЕ СА ДОВОЛНИ ОТ 
разискват и органите на са- КООПЕРАЦИИТЕ 
моуправлението, като подро 
бпо се изнесат, по организа
ции, къде какви капитало-

динци (то активността на ко 
мунистите и'членовете на Со 
циалистичеокия съюз трябва 
да се насочи към електрифи 
цирането. изграждането и мо 
дернизирането на пътищата, 
водопроводите и другите ко
мунални обекти. В това отно 

Макар че деловитостта на щение, според думите на се 
земеделските кооперация в кретаря «а Общинския ко- 

вложеиии са нужни и какви Ва1бушнмшка обшила значи- митет на СКС в Бабушница 
са възможностите за тях. телн0 се подобри, земеделски Будшиир Величкович, за из- 
Прието бе заключение про- т0 ггр0изводнтели все още не граждането и модернизиране 
фОсионалните служби в Об- са ДОВОЛН1И, от т.ях. Те все то на пътищата от четвърти 
щииската скупщина в Бабуш 01це с недоверие гледат на разряд, изграждането на оЗ 
ница да подготвят матерна- сътруИ1НИЧвството с коопера- ществени помещения за об- 

въга връзка Със ореднос- ЦИ1Ите и ВЪЗможностите за ществено-политическите орга 
роч!1'ИЯ план и за предстоя- разширяване ша производст- низации. културни и друти

вото. Производителите ечи- прояви трябва да се ангажи- 
тат, че кооперацията е тях- рат всички сили на село. 
на организация, която да т( В тази група е' реги- 
помата в механизацията на стриран и проблема за за- 

да представят предложения обработването на земята, да веждането на местно самооо 
благоустройствени ак им обеапечава качествени се латане и организирането на 

ции 'предвиждат в предстоя м ПООС<Д1И1ст добитък и ти. добоо-олг-ш рктши за изаоаж 
щия период, особено мзг.раж разбира се да им дава въз дене на пътища, подобрява

на пътища от Ш и IV моокгюст да ,продават изли- не на автобусните съобщения
щека о'г производството

степен, коопера

трудовите организации, 
се разисква по кои 

средносрочния

здравеопазването, 
културни въпроси и повише 
ние на жизнето равнище.

те на 
на което 
цепциите на

В Общинската скупщина в 
Бабушница тези дни се със
тоя съвещание с директо.ри-

1. Затова защото империализмът 
ни най-малко от своите интереси.

2. Затова защото свооодата «е може да се

загуби |не иска да
огради |

подложена на опити да я изолират |

19'П ^
|

ва политическа демокрация осюе чр^ ^тически ЖИвот * 
ция. Казах, че ликвидиране на $

ва народът да стане истински рилата е равен $
„Мир основаващ се върху избухнаха в резултат $

на неуспех. Двете да бъде |
иа такъв неизбежен неуспех. ^ве1ьт ^
плен, който силните делили сманмг. намврение то §

В наши ДНИ се поддържа равновесие рав- |
да почива върху яДРе« ^ всички нас да лредпри- $
новесие са големи и изиокиват т ^ ужасната ядрена | 
емем крачки за запазване иа „ не да я използва, $
мощ. която трябва да .служи на '^а'а |
която трябва да освобождава, а не д ^

— реч на заключителния Ь
5

здраве, 
страна е веднага 
да я обкържат“.

Народното събрание на И април 
на Нсрсре)(Из речта в 

година по време на посещението ли

щия събор. 
С оглед на геопрафокото 

разположение на общината 
очаква се местните общност

какви

дането 
разряд.

До края на месеца по съ
шия въпрос ще се разисква 

земеделските кооперации.

и откриване на .рейсови ли
нии и до най-отдалечните се

«I.

До, известна
пийте обезпечават тези литца в комуната.

на тгр™°;7еГГеЛтшмере'и В тази акция покрай Съ- 
ефект. който юза на комунистите трябва 

влаганията в да се ангажират и членове- 
Производи-

че цените на

и в вия
га, но все 
оня финансовЛовко Николов

задоволи
производството.
телите считат, 
у-.пмпите. които 
пеоацията са високи, 
пеоаи.ията пък. от своя стра 
на, като стопанска органнза

Д.0 съюзте на Социалистическия 
и останалите обществено по-(Кайро, Ю октомври 1004 

необвързаните).
ечштт"' коо-

Коопе- лиТ'Мчеоки организации.самит на

I Н. Николов— КРАЙ —
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Пред конфевевцията на СЮК
РЕМОНТНИЯТ ЦЕХ Е ГОТОВ * Обществена

СК НА СЕЛО ИМА ВАЖНА 

РОЛЯ В РАЗВИТИЕТО НА 

ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕ
СКИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Най-послс транспортното предприятие 'в
Босилеград получи голям и модерно обзаве
ден ремонтен цех, който ще бъде ползван не

собствените автобуси и

хроника
само за поправки на 
камиони, но и за сервисни услуги на трети ли.

С това нещо досегашната най-слаба точ
ка в предприятието — бавните и некачествени 
ремонти — ще бъде премахната. Защотр ре
монтният цех ще се ползва не само със съвре
менна оборуденост, мо в нея ще бъдат назна
чени и най-добрите механици, с които разпо
лага предприятието.

Новопостроеният обект, който струва 800 
хиляда динара технически бе приет от 
сия, в която участвуваха специалисти от стро
ителните предприятия: „Пслагонил" от Скопие 
и „Зидар" от Сурдулица.

КРАМОЛИТЕца.

НЕ
СПИРАТкоми

на Общинската [конференция 
на СК ,и ма заседанията на 
местните 'партийни организа
ции констатирано е, че изо
става дейността на комунис
тите от селата в инициране- 
то и организирането па таки 
ва акции, които са от съще
ствено значение за подобря 
ване производството и с то
ва на жизненото равнище на 
селското население. Съвмест 
но с комунистите от земедел
ските кооперации малко е на 
правено да се създаде въз
можност личния труд на зе
меделеца да прераства в коо 
перативен обществено-само- 
управителен и сдружен. То
ва е път земеделеца да на
мери своята перспектива в 
интеграцията ,на авоя труд и 
в съвкупното обществено въ 
зпраизводство. Макар и в 
скромни форми това не е не 
възможно, без оглед на по- 
вечето нерешени системни 
въпроси в тази област.

те се 'намират в затруднено 
положение. Борейки се с фи 
наисови трудности и без до
статъчно технически и кад
рови сили те срещат сериоз 
ни затруднения в изкупа и 
пласмента на изкупените зе- 
делески произведения- Това 
има за последица недостатъ 
чно интензигвиране на земе
делието в комуната.

Не само изгражда
нето на водопровод с 
създало непоносимо 
положение в с. Горна 

. Любата, едно от най- 
големите и икономи
чески най-напредна- 
ли босилеградски се
ла. Сега конфликтите 
продължават не само 
в центъра на селото, 
но се пренасят и меж 
ду лица и общински 
служби.

Вторият „етап” на 
крамолата започнал 
след като общинския 
инспектор по строите 
лство връчил реше
ние на Тоше Гешев 
да събори безправно 
застроена къщичка. 
Според решението на 
Общинската скупщи-

градоустройст-

ФЛУОРОГРАФИЧЕСКО СНЕМАНЕ

Вече няколко дпи в Босилеградско работи 
медицинен екип от Здравния завод във Враня, 
който върши флуорографическо снемане на 
съвкупното население в комуната. Тази от го
лямо значечние здравна акция е една от мал
кото досегашни, която е така добре организи
рана и която ще успее изцяло.

Тази акция Ще помогне да се установят всич
ки гърдоболни, които ще бъдат лекувани без
платно в антитуберколозните диспансери и са 
наториуми.

НИЗКОПРОДУКТИВНОТО 
ЗЕМЕДЕЛИЕ МЕНИ СТРУК 
ТУРАТА НА НАСЕЛЕНИЕ

ТО

При такива обстоятелства 
селското население все по- 
малко остава на село. Мигра 
цията в градовете става все 
по-масова. А тези които ос
тават на село своите приходи 
осъществяват главно от се
зонната 
Мигрира предимно младеж-

АКО СИ В ПАСИВЕН КРАИ
ЩЕ ЯДЕШ ПО-СКЪП ХЛЯБ

строителна работа.

та.
С изграждането .на пъти- 

Това нещо отрицателно се ща, водопроводи, учшгшщш 
отразява на земеделските про сгради и друти обекти нас- 

. извадители. .което бави осъ- тават .крупни промени в бита 
ществяването на социалисти- на селското население. Това 

| ческото преустройство на се- вшяе върху решаването на 
1 лото. Губи се от предвид пер обществените проблеми, в ко 
1 спективата на селското сто- ихо посредством местните об 
1 панство в създаването на зе- щностги главни носители са 
1 меделокочиндустриални ком- членовете на СК, ССРН, СЮ.М 
1 бинати. За такъв самостоя- к.др Обаче и покрай това в 
! телен в комуната не същест селата остават и търсят ре- 
, вуват условия- Обаче посред щение редица въпроси от жи 
I ством земеделските коопера- зкено значение. Касае се, пре 
I ции има се възможност, за ди всичко, за икономически- 
I свързване с някой комбинат, те и социални проблеми като 
| Така ще се стигне до връзка незаетостта, старческите се- 
' между производството, оборо мейства, останали без работ- 
! та и преработването, което ка ръка, ограничените вт«^- 
[ осигурява условия за по-дъл можности за школуване де- 
I госрочно развитие на селско цата на бедни земеделци, ре 
> то стопанство. довната нестабилност на па-
1 С определени икономичес- зара и изкупните цени на Д°
• скочполитически мерки, взе битъка и земеделските про- 
1 ти на самоуправителна база, изведения и др.
| това може да се повдигне и Това гово,ри за сложността 
I на равнището на общината. на обществено—икономически 
I Именно тук комунистите от отношения и за социални
• селата би трябвало да пока- Те пр0цвСи в босилеградски
• жат овоята далновидност и те двлища. За решаването о-

влияние. баче на някои от тези .въпро
°т комунистите също така не (Се лолзват изцяло са- 

се търси да се изоорят за ин 
теграция на земеделските ко 
операции в комуната. Защо- които не ое чувствува доста-

(НА СТР. 6.)

И досега потребителя в Босилеградеката кому
на, а особено оня в отдалечените и найчпаоивни села 
по-скъпо е заплащал най-необходимите ежедневни 
хранителни продукти, между които и брашното. Това 
се получава вследствие повишените транспортни раз
ходи, които обременяват цените на стоките.

Сега, след повишаването на продажните цени на 
житото и произведенията от него босилеградския пот
ребител получава по-скъпо брашно в сравнение ,с вси
чки други, които са по-близо до производителя на то
зи артикул или лолзват по-добри и по-евтини съобщи 
телни връзки.

Той уважава закономерността на производството 
и на търговията, обаче кагато се касае за ооновния 
жизнен а-ртикул тя все .пак му изглежда нелогична. 
Да ,се разберем, когато ,се касае за други, да речем, 
луксозни стоки, той «е поставя въпрос. Обаче, когато 
се касае за брашното, възразява, знаейки, че съседа 
му в друга община, чието икономическо положение и 
инак е много по-добро от неговото, консумира хляб по- 
евтин например с десет или двадесет стари динара 
по .килограм.

на за 
во на центровете на 
селата, където 
ват шосета от втори 
и трети разряд тази 
постройка била непра 
вилно поместена. Раз 
бира се, тя е съборе
на, но ощетения 
шев предупредил ин
спектора по строител 
ство, че в селото има 
ощ,е постройки, с кои 
то е нарушено въпро
сното решение на ОС. 
В случая се касае за 
две подпорни стени, 
построени от Иван 
Стойчев и Ангел Си
мов, просветни работ 
иици в местното ос-

! мина-

Ге-

Но това е само едната страна на медала. 
Втората са спекулите явяващи се ,и при едно та

кова нерзннопраЕие на потребителите. Ще говорим за 
тях.

Главните снабдители на брашно в Босилеград
ско са: „Тома Костич“ от Леоковац и .„Житопромет“ 
от Ниш. Без поглед на решението'На Съюзния изпълни
телен съвет и общинското решение тези две предприя 
тия веднага след поскъпването на брашното започ
нали да „ловят з мътно“ във вреда на потребителя. 
Най^напред запасите брашно в магазините са .пуснати 
в продажба по цени почвисоки от предвидените спо
ред решението на общината! Така например „Жито
промет“ в Горна Любата килограм брашно тип 800 
продавал по 1,95 динара, а максимално определената 
продажна цена тук е 1,85 дин. Същото това брашно, 
което главно се харчи в комуната „Тома Костич“ в 
Долна Любата продавал по 1,95, а в Горна Лгисина по 
по 1,90 динара.

Разбира се. тази непозволена разлика ще им бъ
де отвзета, обаче потребителя пак е платил . ..

Сега обаче тези

новно училище.
И на тях е връчено 

решение да разрушат 
тези стени. Обаче те 
отказали, обжалвай
ки решението до съот 
ветния втеростепенеи 
републикански оргаьп 
При това те ползват 
изявления на група 
граждани, според ко
ито по време на стро
енето на тези стени

моуправителните договори, в

то при сегашното състояние

■V

ВАШАТА БАНКА Е
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА В ЛЕСКОВЕЦ 
С КЛОНОВЕ В

'
►
►
► [ ВУЯНОВЕЦ, СУРДУЛИЦА, ВУЧЙЕ, ГЪРДЕЛИЦА, 
. ЛЕБАНЕ, ВЛАСОТИНЦИ, ВЛАДИШКИ ХАН и ЬОСМ- 
> ЛЕГРАД

I
>две предприятия цял месец «е 

изпращат нс.ви количества бвашно в своите магазини 
в Босилеградеката комуна. С това нещо те натискат 
общината да промени своето

инспектора дохаждал 
в селото, но не пра
вил въпрос. Въз осно 
ва на тези изявления 

той

>

* За редовни ваш ове ос плаща 6“ » лихва 
* За осрочени влогове —
Всеки спестовник с влог #4 най-малко ЮОО нови динара 
е зстрахован от евентуална злополука.
Банковите клонове в Босилеград и Сурдулица работят 
от б.зо до Н.ЗО часа всеки ден освен събота и неделя

решение, като им позво
ли да увеличат продажните цени. Сигурно е, че до 
това няма да се стигне, защо то калкулациите ясно 
казват, че и сегашните цени носят [Сигурни печалби на 
търговците.

Ето защо е нужно да се загцит.и потребителя.
В. В

>
>произлиза, 

мълчешком е позво
ли \ • да строят.

(НА СТР. 6.)

чепо- > 4>

4
I

■*. — — ТГ |»| »
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Димитровградска

»ГРАДНЯ«
Земеделската
кооперация

По-добри условия „Сточар" от
кри продавни-
ца на мебели.
Там ще се _про
дават и мебе-за работника ли от предпри

„Трес-ятието
ка" —. Скопие
и на предпри
ятието на ме-

Неотдавна в Ниш е бил подписан договор за сдмо- 
управително споразумяване между строителните предпри
ятия от бивша Нишка околия. Строителното предприятие 
„Градня" от Димитровград също 
вор.

бели от Ниш и
др. По този на

потреби-чин
е подписало този дого- телите ще и-

мат възмож-
Директорът ТРИФУН ДИМИТРОВ ност да извини осведоми за

основните положения па този договор. мебелират
— Най-важното според вкусае, че в договора са определени ня

кои мерила, отнасящи се до условията на работа и живот си.
на работниците от строителните предприятия, подписали 
договора. Предвидени са редица критерии, като необхо
дими за подобряване условията на труда и живота на ра
ботниците. Ето например — предвижда се най-малката 
работна заплата да бъде не по-малка от 600 нови динара, 
а също да бъдат добре платени добавъчните за теренна 
работа. Целта е да се създадат по-добри условия за рабо
тещите. Тук не се има предвид само заплащането, но и

БЪДЕЩИЯТ язовир 
на река Ерма, при Трън 
ско Одоровци окончате
лно ще стане действите 
лнсст. Вече няма коле
бания — да се строи ли 
той, или язовир надру 
га река.

— Обединеното всд- 
ностопанско 
тие „Морава" от Бел
град в своята програ
ма по регулиране басе 
йна на Велика Морава 
до 1975 година е пред
видело следното:

—■ за строеж ка язо
вира на Ерма и за още 
4 други в басейна на 
Южна Морава да се о- 
сигурят близо 49 ми-

Квалифициране

Училището на»Циле« работидруги елементи на стандарда. Например осигуряване 
подходящи помещения за приют по време на работа на 
терена, а също и на съответни жилища, особено за бекп- 
рите. Затова на „Градня" предстои да строй в Димитров
град един бекярски хотел, където да се приютят работни
ците, които са неженени или са тук без семействата сц» 

„Градня" ще има възможност да постигне това, за- 
щото няколко години работи усилено. Сега строи над де
сетина обекта извън комуната, а строителството тук е, на- 
право казано, нейн монопол, защото предлага най-прием- 
ливи цени в лицитиранията. Сега обаче има трудности в 
снабдяването със строителен материал, а недостига нера
ботна ръка, за да приеме нови поръчки. На няколко пъ
ти на обявата за работна ръка не се е явил никой.

на

| От средата на месеца в Ди 
мигровград е започнало да 
работи вечерно училище за 
квалифициране на работни
ци от предприятието „Циле“. 
Това е клон на белградското 
техническо училище, което 
осигурява необходимите про 
грами, учебници и провежда 
нето ка изпититите.

Училището посещават 37 
работници от „Циле“, които 
искат да получат квалифика 
ция или висша квалифика
ция.

лредприя

Часовете се провеждат в 
гимназията, а преподаватели 
са гимназиалните учители и 
специалисти от предприяти
ето. м. н. н.

Язовирът при Т, Одоровцим. н. н.

проектите
готови

; *>: отблизо с терена и пътища
та-

тропроект“ 
от „Морава“. С председателя 
на общината ,те приказваха 
за обектите, които ще тряб
ва да се строят редом с язо- 
зирната стена, тъй като за- 
гребокото предприятие тряб
ва да прави идейния проект.

Представителите от Загреб 
отидоха на мястото на бъде
щия обект да се запознаят

с представителилиарда стари динара, 
или средно по около 9,9 
милиарда 
От тези 
този при Ерма се пред
виждат около 5,2 мили 

стари динара и

Има изгледи да се направ
ят необходимите пътища при 
язовира ,и мост, който да свъ 
рзва селата Иокровци и Пе- 
тачинци с пътя за Звонци и 
Одоровци, Окончателните ре 
шаиия обаче ще .се видят, 
когато идейният проект бъде 
готов.

I за язовир, 
средства за

арда
то за биоложки излед- 
вании и работи, за дру
ги подготвителни мсро 
приятия и за строснс- М. Н. Н.
то.

Програмата е приета от ор 
гамите «а управлението в 
предприятието и е предста
вена на общинските окугаци 
ни за разглеждане. След то
ва ще се представи на Скуп
щината на СР Сърбия.

Какво е направена досега- 
га? През лятото една група 
от Геодезийското управление 
на СР Сърбия направи пър 
оичните премерваиия из до
лината на реката, където тря 
бва да бъде язовирът.

Едновременно ,с това голя
ма площ от терена е залесе- 

0т частници и от общест 
организации с цел да 

ерозивната дей-

САМОУБИЙСТВО В СЕЛО ГРАПА?

Тсзс дни в село Грапа стана самоубийство. 
Органите на вътрешните работи на чело с И- 
ван Тошев, изпълняващ длъжността на про
курор и председател на Общинския съд в Ди- 
митровград бяха в състояние да открият ми- 
стериозността на убития. Констатира се че гра 

земеделски производител ВЛАДИМИР 
МИТОВ, е извършил самоубийство чрез отра
вяне с химикалии за пръскане на овощия-

Тъй като е имал чести размирици в семе
йството Владимир Митов посегнал върху жи
вота си. След повече от двадесет часа прове
дени в смъртното легло бил открит от страна 
на своите съселяни които бързо " осведомили 
надлежните органи, които установили 
ските мотиви на самоубийството.

покия

■на
вени
се намали 
лост ма притоците.

Миналия 
гровград бяха дошли на раз 
говор представители от за- 
гребокото предприятие

„Градня" 
която ще

Строителното предприятие 
вече привършва сградата, в 
бъде поместена продавницата на „Циле . 
В хубавите апартаменти тия дни ще вле
знат собствениците па същите.

петък в .Димп- истин-

Кнрнл Трайков„Елек
Си Борис Марков
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СК на село има голяма роля в развитие о
на обществено-икономическите ®тнои^1

гитие на земеделието. В то- 
ва ,.разпределяме“ произво
дителя яяма почти никакво
влияние.

В селските партиини орга_ 
в комуната постоя 

намалява броя «а чле-

не ,
н11, ь- ц 

СПе*Т0р.
об«Ден(; 

Ич<: Пот 
СА«Дна . 
съДа. 1'

•///;// ////*

(намалена

В сегашните условия три 
тс земоцелоки «кооперации 
комуната по тезив™Ф°еЯНО

е не

сигурят кредити с 
лихва(ОТ 4 СТР.)

ангажираността паТЪЧИ 10
селските партийни организа 

Слабо е и влиянието на Що, Ч(. 
^РУПовц, 
бата е;, 
Ме5кДУсм

Есенната сеитба меции.
типично земеделския произ- могат ' «много 

да работят. Причинатта
неорганизиран остта 

П)рО«ИЗВОДСТ-

иизацииводител. «но
повете и то предимно из ре- 

иа непосредствените 
Това е пое-Още в началото ЗЕМЕДЕЛСКОТО РАЗВИ

ТИЕ ТЪРСИ СТАБИЛЕН 
ПАЗАР

само «в
ниядавете

п р оизюод ители. 
ледица и на миграцията, но 

пасивизацията 'във връ

земеделското 
во/но и в недостатъчно

която имат

°ПИ1па оп- тигне „
тиране, 

ВъпРо. 
може би 
щи, но
НОТо

ределеиата роля, и- на
зка «с «приемането и а нови чл®

Производството, разпреде
лението и потреблението пре 
дстаиляват единен стопански -еа с частния

«селското стопрп- защото трудно «се осъществя 
ва кооперациите да бъдат ор
ганизации, в «които да се об
единява работата на земедел 

работата на заетите 
то добро-

на отношения-
Есенната сеитба в Димитровградско е в за- 

Сушавите августовски и септемврий- 
и много малки площи 

. Последните дъждове обаче дават

в развитието
производител. нове.късненне.

ски дни попречиха доста 
са засети
можност да се навакса закъснението.

процес и и 
ство. В това отношение ог- 

«зя тачен и е и влияние

IВ. В
лоцвъз-

ромио
има търговията. Обаче .прак
тиката показва, че в «повече 
то случаи тя «се откъсва от 
този «гпроцес и «се явява като 

производството. Тя 
е в «позиция да изкупува .про 
изведеният а по низки, а да 
ги продава по неоправдано 
високи цепи. Така търговия
та намалява акумулативмата 
способност на земедеилето.

Доста у.опешио това може 
да се премахва «пооредством 
интеграционните процеси. Но 
също така за успешното раз 

на «земеделието е необ 
ходимо и с обществени средст 
ва да се осигурят по-стаб.илни 
условия на стопанисване, при 
което е необходимо да се под

в селото
Защот

Ето какво ни съобщи за есенната сеитба за 
стопанство в общината агр. за бодатците с

веждаЩ селското 
Йордан Маринков:

Иачини■в «кооперацията и
без взаимна експлоа-сила «над Дят иволно,

тация.
В(

— Малко е засето. Нещо повече е направе- 
Висок, където царевицата е обрана на

срещат
В рамките на съществува

щите селски проблеми кому
нистите изтъкват и сегашна- 

политика. Защо-

зали. Ано във
време, а в закъснение са Забърдието и димитро
вградски район. Тук още не е приключил куку- 
рузоберът.

— Подготовките са отдавна завършени. Се- 
високодобивнн сортове има. Но цената 

за килограм) сигурно ще се ви- 
производителите. Те обаче ще сгре- 

засяват свое семе. защото ще получат

П0ЛИТИЧ1
низации
жат за ■та данъчна 

то от събраните данъчни оред

мена на
, (160 ст. динара витие

ди скъпа на 
шат, ако
по-ниски добиви, зарад израждането на сорта.

• — Минерален тор има достатъчно 
няма да затрудни производителите.

— Не може да се каже същото за избора на 
семената. Има достатъчно Абоданца, обаче семе 
на Безо.стая няма. макар че тя дава повече браш-

и това

Зимата 

идваНО.

ггнтштшм. н. н. ■ ■ ■

Зимата трябва 
да се дочака 
подготвено. В 

Забърдието 
най - трудно 

през зимата е 
за брашно. За 
това хората се 
га се подготвя 
ват. Хората о- 
чакваха поне 
една мелница, 
тогава мъките 
на хората тря

бваше да бъ
дат премахна
ти или поне 
облекчени, та
ка хората тря 
бваше сами да 
чакат по воде 
ницйте за бра 
шно.
На снимката: 
Селянин от Гу 
леновци на 

път към воде
ницата.

ВЕЦ „Власина“. Искът на Су 
рдулица се намира Изпълни 
телното «Еече «на Сърбия. Из
граждането на П фаза 
трябвало да трае 4—5 годи
ни. Гланните подготовки би
ха се извършили през 1971 
г., а изграждането ще 
От 1972. до 1975 година. Пред
варителната сметка за П фа 
за възлиза на «над 20 мили
арда ст. динара, от които из
вестен процент ще обезпечи 
ВЕЦ „Власина“, а останалата 
сума ще се отпусне .във вид 
на кредити.

Изграждането на II фаза 

на ВЕЦ »Власина« би

На 22 октомври «в Сурдулп дането на заключенията си
през последния период.

Най-сериозната задача 
комунистите рт ВЕЦ 

показването на 
Миодраг Ристич е изгражда
нето на П фаза на система 
на «водоцентралите. То'й под
черта, че електростопанство- 
то в Сърбия има интерес в сле 
д вашия оредносрочен план 

направи анализ на провеж- да се изгра«ди втора фаза на

трае
ца се състоя събрание на пъ 
рвичната организация на СК 
еъв ВЕЦ „Власина“, на което 
присъствуваха и Стоядин 
Стоилкович, «секретар на . ОК 
на СКС и Милан Величков, 
член на ОК на СКС. Органи

пред 
„Власина“

Сн. Б. Марков
зацията разгледа материали . 
те от IV заседание на Общии 
оката конференция на СК и II

М. Вел.

на собств
ажда

ка «поземления фонд ще бъ
дат застъпени и половъдни Разширяването 
култури за пазара. Така на
пример житните култури от 
сегашните 530 ха ще се уве
личат «до 1975 година само със 
70 хекта«ра, докато фуражът 
от сегашните 234 ха до 1975 
година ще ,се увеличи «на 737

ха или «с повече от 3 пъти.
на животно-

Спо«ред плана броят на раз 
плодните овце от сегашните 

бъдното производство изис- 5.700 броя до 1975 ще се уве- 
ква

изгр
селско
ния и въ 
териал. в 
за стоки . 
ление 

През 
двизкД3 
ря за Р3' 
угояваае 
с ями за сьо;

стон
и постепенна мелиора- личи на 10.350 броя, угоява- 

ц«ия на една част от пасища- ието на говеда от сегашните 
Та. За тази цел до 1975 годи- 360 на 800, угояването на те- 
1313 о „Т 'изразходват общо лета от сегашните 50 на 1.000 
116.248 милиона стари дина- броя и разплодните крави от

сегашните 40 на 200 броя-

Кооперация »Сточар« 

средносронния план
иФв в' I

й :

781 МИЛИОНА ЗА ИНВЕС
ТИЦИИ :

ти И ,
пОСТрОЯВ': 
млекопр*!.
за пР011'.
видв®е 
С-пораД ' 
ект
изкупува,
изР**$
ри
ботил^Е V 
паЖ*1 1 -1
ка на ,нС' 
она.

През този период се пред
капиталовложения,

„ I

Ориентация към 

животновъдството
виждат 
които трябва да осигурят раз 
ширяване на (производстве
ните мощности, осигуряване 
на механизация за съответ
на технология и изграждане 
на ,ра«зии инвестиционни обек 
ти. За една част от инвести 
ците вече е осигурен креДит- 
чието реализиране е в тече
ние.

От инвестиционните обекти 
през първия период се пред 
вижда изкупуване на 543 ха 
имот, изграждане на ремонт 
на «работилница изграждане 
«на гаражи за «селскостопанс
ките машини, «абавка на я° 
ва «механизация, изграждане

Ч
зжг, 5,

орез ^ !'] 
ли<*а .. Ч« 
втор,1Япб' 
'^190
ват 
даете

Кооперация „Сточар“ вли ва да стане основен клон. 
за в оредносрочния план с Във връзка с това постепен-

тареориентация визвестна но ще се мени и структура
та на използването на поземдосегашното

Предвижда ,се «постепенно уве ления фонд, за да «се съгла- 
личаване на животновъдно
то производство, което тряб- аовъдството. В структурата

производство.

сува с развитието на живот-
ДО 1975 ГОДИНА: КЪМ 5000 ОВЦЕ ПОВЕЧЕ ч-«з;

•5?



0о нашите села

Интересни
новини

Съв-тин* лекаря >' ,ГV.'

Амбулатория в 

Раков дол
$ Пушенето и 

сърдечните болести
■V

е
Гръцките жени. които члс

нуват в МДФЖ, пишат: „Хи 
ляди гръцки

\
С години наред на заседа

нията на обществено-гтолити- 
чеоките организации и 06-

ница. Тези дни 
скупщина обевпечи средства 
за уреждане на помещения 

цгглноката скупщина се водят за амбулатория в Раков дол, 
разисквания за подобрение- а в Бодцгг-швац са в строеж 
то на здравната служба в об Според изявление на д-п Во 

■Най-мнопо се гово- —

Общинската политически
затворници се намират в пла 
чевно състояние.

I»' • Пушенето на по-голям брой цигари, без- 
съмненно, представлява един от най-честите фа
ктори на. риск на цивилизирания човек, по отно
шение на много заболявания. Най-драстични при 
мери за това са: рак на белите дробове, хроничен 
бронхит с емфизем, заболяване на периферните 
артерии (Буергер-ова болест) и коронарни бо
лести. Навикът за

Много от 
тях са тежко болни и се ну-

I ждаят от медицинска помощ. 
Повече от 16ислав Кръстич, управител на 

реше за откриването на ам- ДНЗ в Бабушница, обезпече 
булатерия -з Раков дол и 
Борцановац. защото тези дза 
района са най-отдалечен.и от 
центъра на комуната, Бабуш

щЦНсХТа. политически 
затворници са умрели в ки
лиите си. Особено тежко е но

■У
ни са и медицински лица, ко 
ито да работят в тези рай
онни амбулатории. ложението на задържаните в пушене е толкова разпростра- 

горе споменатите болести са в такъв рас
теж, че съвремненият човек трябва да се пита как

* н. н. концетрационния лагер Али- 
корнасос, като Минна Йоан- 

бивш депутат, Авра

нен и

г ну
Парцалиду и Рула Кукулу

да пресече това зло-
Чрез физиологически и експериментални 

изследвания е доказано, че субстанциите от тю
тюневия дим имат силен ефект върху циркуля- 
торната система и сърцето. В това отношение 
най-добре са известни действията на никотина и 
въгледвуокиса. Достатъчно е да се изпуши една 
цигара и ефектите' ясно се проявяват и измерват.

Още 10.000 фиданки — членки на Съвета на 
МДФЖ. Минна Йоанну е ед
на от ръководителките на 
профсъюза на банковите слу

3*
А

,В Димитровградската кому Одоровски райсн и в Пога-
ново.

се жители .на тази есен ще се засадят 
още 10 хиляди акациеви и 
борови фиданки, предимно в тни. Именно боровите фидан 
частни имоти. Горските па
зачи, които са събирали по
ръчките, съобщават, че счай- 
много фиданки се търсят в

Фиданките Са почти безпла00’ В* течение, на пушенето се увеличава излъчване
то на адреналин от надбъбречната жлеза, който 
влияе върху кървоносните съдове и сърцето: 
сърцето работи по-ускорено, кръвното налягане 
се -покачва, появява се спазма на кървоносните 
съдове.

ГГ ки са безплатни, а за акаци-
>30' евите ще се плащат само по

два стари динара за покри
тие на транспортните разхо
ди.I Обществеността в цяла 

Италия беше скандализира
на от една : афера, станала в 
град Капри. Един богат го
сподин е възлагал на около 
30 жени, които работили на 
плетачни машини в къщи. 
различни поръчки. Изработс 
ната от тях продукция той 
препродавал и си осигурявал 
добри пречалби.

Настъпил момент обаче, ко 
гато този работодател тряб
вало да прекъсне за извест
но време даването на поръч 
ки. И тогава решил да „про
даде" временно на едшг свой 
колега надомните работнич
ки, като за всяка от тях по
лучил по 100 000 лирети. По 
този начин жените, без даже 
да знаят, сменили своя госпо 
дар.

Д-осега в Димитровградско, 
особено в споменатите райо-

увеличава се количеството на маслена 
киселина в кръвта. При непрекъснато възобно
вяване на тези ефекти в течение на повече годи
ни се стига до по-бързо и по-голямо създаване 
на атериосклероза и до по-лесно тромбозиране в 
артериалната система. Атериосклерозата и тром
бозата пък са главна причина за-високата смър
тност от кардиваскулярни болести. Те днес ,,уби 

хората от цивилизирания свят в 50 на сто 
от всички възможни причини за смърт.

Един известие учен казва:
Ни най-революционното изобретение 

дицината не би дало такава полза на човечество
то по отношение на здравето, колкото би дало . 
прекъсването на пушенето от всички пушачи в 
света. Над това трябва да се замисли всеки пу
шач!

ни, са засадени с -нови гори 
няколко десетки хектара, а 
интересът е все по-голям.

Редом с частното залесява
не върви и залесяването на 
обществени площи — в ра'йо 
на на Бурел и С-тара плами-

м. н. н.
ват

в ме-

I1 I1 11 банкете да одложе борчовете за некойе 
разглабамо млого. Пи- шче молишш шш време и тека натам да не 

там те съьа кико човека кога смо избрали и у 
кога имамо големо доверийе: може ли жицата да ш111 се прескочи додека колата несу почела да си из- 

. Или можемо ли тия бейове да накарамо шш шш върнело
барем да мисле дека предприятийето нейе им ба- 

Що свак мисли дека това йе ньегово и 
никой нема право да му се меша, да му па не 

самоуправлението. А ка пропадне тъ- 
гай нейе самоуправление.

Или. що например йедън директор да
знайеш з а кога орат им и я че явно да

11 « ШШ щиния. I11 отчъпнс отш 1мис- 1Здраво — живо председничс,
Млого ми йе нещо натежало, а нема куде да

. Мислиш-еция, лен пункт 150 милиона итн.
за или общо през първия и вто- 

Ъзбде- рия период ще се изразход
ен ма- ват 781 милиона стари дина- 
а склад ра. 
ястреб-

1ли. а ти
га расклинкам кига почнете и вийе да оратите 

събрания, дека за ньега требе да се 
бан-башка закон — да буде човекат вс-

ш шсе оплачем, та да ми лъкне на душицуту
тебе кико къмто наи- 

Йеднък да та кажем1 1за ньега накому да пишем, па реши до 
голему влас у комунуту.

йе работата: има човеци у нащу комупу .
бейове па те-

шизгласа
чан директор. Мисли он човекат, а тека и каже. 
дека има големе заслугье и дека за ньега не тре
бе да важи реизборност. А он йе комунист! Я 

зарезал на рабушат дека он нейе.

1$8Покрай развитието на сел
скостопанското производство 

пре в средносрочния план .се пред 
^ обо- вижда увеличаване на изку 

, 1 за пуването ига добитък 
. «пета търговия със стоки за ши- 
;■1 обек роко потребление. Изкулу- ^
ь?това ва-нето и търговията през 
Нке на 1975 ГОдина ще се увеличат №

пункт в сравнение с 1911 година с >сч
^чки 46,40%. Селскостопанското 
Нения. производство ще се увеличи лЧ
2 "р°- с 21,55%. $$

за Може да се каже, че пла- 
се нът на кооперацията е реа- 

к,“ с-та лен и може да се осъществ.ц
ь ра- при условие да се осигурят гсч ^.... ПП

| Г;° Они су «, М себе. „уга -

щ^ли- личеиие в изкупуването и м клиМну колата да се превърчаю иеднъ
* Д1'*' Угояването на добитък изис №. обшини и комитет да подпираю. А що
*41 "'Чо ква кооперацията да направи № У ~ 0каю — лели сте вийе гарант за сее
| ‘ м,1‘ поврат в своите отношения с и да ви не окаю опяппп1ШМ а ка пропадне

частните земеделски произво Хч и пред банку, и пред вед р Ц • найде
дители за да ои възвърне Д° ^ .— лъсна работа — директорат па-
ста Раагкяате,,0'Г0 ’Д°веРие- ^ работу (може и по-убаву), а ти кико пр д

‘ ^ "• й°™" ^

киква
(големци) койи мисле да су турски

работа. Я ги имам на рабушат, а ти ги имаш 
у тефтерат, та лъсно че се ра^беремо за кога се 

Ти арне знайеш (а не си ти крив за това 
нема) дека се затрише три пр.ед- 

йедно, ама за ньега

ш ш?се

11 ка и 1сам за ньега 
комунист, нело член. Ама за това че пишем на 
секретаратога другият пут.

А съга само толко: ако можеш да се нало-
напраиш ба-

и на

односи. ш— ич дума да 
приятия. Орати се още за 
после че видимо. Сви кажу дека су ги затърли 
неграмотни директорийе. Я мислим дека нейе 
най-страшното че они су неграмотни

им помагаю, ама друго не-

шIжиш с влас, кою едго ти дали, да 
рема по йедну пролуку на плотовете у предприя
тията па после че видимо. шшима по- шIС дълбоко уваженийе, 

Манча с.р.
па чекре ньи учени,

ша йе страшно. Чини ми се дека свако предпри
ятие се йе оградило с дебелу бъцкаву жицу и не , 

припари да види кво стая Ун'-Н
ш1 I• Да не забоварим: това се односи 

у общинуту койи имаю 
Що твоят началник За привре- 

ду йош не може да добийе от пред-
. Пите

и за 
по-малко шшония

влас. шпа шшприятията податци за платете 
га он че ти каже.

Със здравийе до петак. ш1
V

I



за нашите култура * просвета * изкуство *

УЧЕБНИ ЧАСОВЕ В РЕИ 

СОВЕТЕ НА „УСЛУГА“
с

Дванадесет „заповеди“ 

за жените и девойките лн.и моста от нашата народна 
революция.

Баички стопански

вете, които се водиха на от
крито допълниха онова, кое 
то бяха учили © предходни
те класове, онова което бя
ха видяли от снимките и по 
списанията.

Самоуправ ителиите органи 
и учителският съвет на осно 
вното училище „Моша Пия- 
де“ в Димитровград 1имат ед
но заключение: всички уче- 
отици след зацръщваие на ос- 
ми клас да. посетят определе 
ни значителни места в Запа
дна Сърбия с цел да свъзват 
теорипичното обучение с пра 
ктическото.

Тези дни отново този път 
пое трупа от деветдесет уче
ника от ооми клас на път по 
Западна Сърбия. Много уче
бни часове, които трябватце 
да бъдат одържани в учеб
ните стаи бяха проведени в 
рейсовете на комуналното 
предприятие „Услуга“ или 
пред историческите паметни
ци от нашата национална ис 
тория, природните красоти, 
музеи фабрики и под., с ко
ето е богата нашата републи

обекти,
туристически места, природ
ни красоти от нашата репуб 
лика оставиха на учениците

«
1. Когато сте скарани със съпруга или прия- 

разсъждавайте кой трябва да паправи пър-
сама. Зателя, не

вата крачка за подобряване. Направете я 
да има копфликт, са необходими двама души. Не е 
вярно, че е виновен само единият (според вас ДРУ"

Кирил ТрайковЧасо-дълбоки впечатления.

гият).
Излезе от псч1тглавобо-2. Помнете, че вечните оплаквания от 

лие, зъбобол или от болки в стомаха не са особено 
приятни. Разбира се, отначалото ще срещнете съчув 
ствие, но продължите ли в същия дух, съчувстви- 

партньора Ви ще бъде насочено към самия МОСТ“, КНИЖКА 13)}ето -на 
него. „Мост“ ети, участвували в литерату 

съ- рнсто четене на празника на 
младостта в Димитровград — 
25 май. Техните имена са: 
Зейнел Бексач, Бреца Фах- 
рия, Раша Перич, Миле Ма- 
невски, Владо Бисермини, 
Марин Младенов, Вичеслав 
Хронец, а Джордже Игнято- 
вич пише за правдивото тъ
лкуване на историческото ми 
нало — по повод Историята 
на македонския народ от Ми 
хайло Апостолски. Власти- 
мир Вацев е направил про
никновен анализ на най-но
вата стихосбирка на Стойне 
Янков „Пътуващи чувства“.

Списанието помества и ДРУ 
ги интересни материали от 
Йован Петровия, Свободан 
Василев и д-р Спас Сотиров.

М. А.
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ИЗЛЕЗЕ от печат 
книжка 13. Списанието 
държа материали посветени 
на 100-годишнината на Ленин 
под заглавие „ЛЕНИН И СА 
МОУПРАВЛЕНИЕТО“, на
писана от Д-р Живко Митро- 
вич. Александър Трайкович, 
подпредседател на Изпълни- 

В тридневната екскурзия, телния съвет на СР Сърбия 
която водиха преподавате- пише в този брой на „Мост 
лите Никола Иванов, биолог, за, „РАЗВИТИЕТО НА СЛАт 
Петър Митов, историк и гео- БОРАЗВИТИТЕ КРАИЩА В 
граф, Никола Динков, учи- СР СЪРБИЯ В ПЕРИОДА 
тел по изобразително изкуст ОТ 1970 — 1975 ГОДИНА, 
во и Лиляна Каменова, пре- Цветан Васов пише за „РЕ- 
подавателка по руски език ЗУЛТАТИТЕ В ПРОВЕЖДА 
учениците посетиха стъклар ПЕТО НА РЕФОРМАТА В 
ската фабрика в Парачин, ДИМИТРОВГРАДСКО . 
манастир Жича, Парка на В отдела Литература и из- 
свободата в Крагуевац, Мата куство е поместен откъс от 
рушка Баня, Чачак, Кади- романа на Йордан Леов (На- 
няча, Титово Ужице, Злати- горещеност). Поместени са и 
бор и още много забележите стихове на малцинствени по

3. Когато Вашият съпруг или приятел изглежда 
добре, когато е постигнал нещо или е проявил ня- 

сръчност, кажете му го. Признанието е приканва 
ятно на всички.

4. Обърнете внимание дали не го отегчавате, ка
то надълго и широко му разказвате неща, които не 
го засягат. Неговите интереси не могат да бъдат ви
наги идентични с Вашите.

5. Не възлагайте само на него най-неприятните 
неща под предлог, че са мъжка работа.

ка.

6. Един път месечно му сгответе любимото ЯДе- 
ако не го обичате. Не е задължителноне, даже и 

да го ядете.

7. Носете дрехите, които той харесва, ако искате 
да сте привлекателна и за него ...

8. Преди да кажете остра дума, помислете как 
би подействувала на Вас. И той е уязвим, както и 
Вие.

На педагогически теми9. Когато предложи да се разходите, идете с не
го и не се смущавайте, че чиниите ще останат ней- 
змити, а прането неизгладено. Нали преди години 
разходката с него е била всичко...

10. Не мислете, че само Вие правите отстъпки, 
Съвсем не Ви е известно колко пъти той се е при
способявал към Вас и Вашите желания.

ДИСХАРМОНИЯТА В АКЦИЯТА НА ОСНОВНИТЕ ВЪЗПИТА
ТЕЛНИ ФАКТОРИ-ЕДНА ОТ ПРИЧИНИТЕ ЗА ХУЛИГАНСТВО

ИМА ТРИ ОСНОВНИ фактора на 
възпитанието: семейството, обществена
та среда и училището. Това са, факти
чески, трите най-важни звена във ве
ригата възпитателно влияние. Ако ис
каме да осъществим пълни възпитател
ните ефекти, тогава посочените фактори 
трябва винаги да съществуват и взаим
но да се допълват, защото от тяхното 
единно действуване най-много ще зави
си възпитателно-образователния профил 
на младежта.

Все по-често има явления на асоци
ално и дефектно поведение на младите 
иизвестна диехармония в акцията на ос
новните възпитателни фактори. На пър
во място, трябва да кажем, че не са на
пълно разяснени явленията във връзка 
с определянето и прилагането на най- 
адекватии видове, форми, методи и съ
държания на възпитателните влияния, 
които най-често представляват спънка в 
правилното формиране на децата. Кой 
е отговорен за възпитанието на млади
те? Отговорни сме всички ние, обществе
ната среда. Погрешно е да прехвърляме 
вината върху отделни лица или групи 
хора. Истина, за възпитанието и фор
мирането на детето преди да тръгне на 
училище най-много трябва да се грижи 
семейството. По-късно, за неговото раз
витие, също така, отговорни са и дру
гите среди. Затова е едностранчиво тъл
куването, че грешките и пропуските, ко
ито довеждат до отклонения на млади, 
те хора, се приписват главно на семей
ството. Такова обобщаване и упростява- 
не на влиянието на семейната атмосфе
ра върху младите същества е неправил
но, още повече, защото деликвентите се 
появяват по време на тръгване на учи
лище. Това не значи, че щом детето тръ
гне на училище — престава всеки роди
телски контрол и грижа за него и за 
пеговото развитие. Напротив, отговор
ността на родителя си остава и занапред.

но сега не е и най-отговорния възпи
тател.

Мнозина казват, че у нас много се 
говори за възпитанието на младите, но 
слабо се възпитават те. Ако е така, това 
ще рече, че не ни липсва хармоничност, 
връзка и конкретна целенасочена а*ция 
в претворяването на думите в дела. Ле
нин казва: „Теорията без практика е 
празна, а практика без теория сляпа/'

Поставя се въпрос, дали някъде е 
направен организиран и планов опит ста 
новшцата на възпитателните фактори, 
които често пъти са и противоречиви, да 
се съгласуват? И още нещо: дали основ
ните възпитателни фактори.имат изгра
дени и разработени системи на влияние 
върху децата? Не се касае за рецепт, но 
за съзнателна и системна работа, с ясно 
определени задачи и цели, имайки на- 
предвид определена среда.

Изглежда, че за възпитанието на де
цата обществото много очаква от учи
лището като специфично учреждение с 
възпитателна задача.

Може би е право, защото, относител 
но честите промени, реформи и „рефор
ми на възпитателно-учебната система 
си правят своето. Училището и ден-дне 
шен няма напълно изградена и опреде
лена физиономия. Своята .роля на въз
питател, поне засега, осъществява пре
димно чрез обучението и образованието, 
а това не е достатъчно.

Проблемът на малолетната деликвеп 
ЦИя У нас е актуален и компексен. След
на да го разрешаваме организирано, си
стемно, планово, е общи усилия и разно- 
правно, всички. Цялата обществена сре
да. Следователно, към него не смеем да 
се отнасяме незаинтересовано и толеран
тно, но ефикасно и да реагираме в пра
вия час, ако искаме да предотвратим не
говите лоши последствия, които са ви
дими.

11. Не реагирайте винаги остро на неговата кри
тика, а се замисляйте върху нея. Може би трябва 
да промените някои неща в себе си.

12. Мислете за него. За себе си всеки мисли по
вече от достатъчно — просто природата ни е така
ва.

*

РЕЦЕПТИ
ТОПЛИ РИБИ но нарязан магданоз и лимо 

нов 'Сок и. се полива с кипя 
шо масло '(на порция се пред 
вижда по 40 г масло). Ако ма 
гданозените листенца не са 
достатъчно крехки, добре е 
да се запържат предварител 
но леко в мазнината.•

Поднасят се полети с горе
що масло или подходящи то 
пли сосове. Ако рибата се 
сервира цяла, тя се поставя 
лепнала върху коремната 
част. За гарнитура се сла
гат варени картофи, предва
рително обелени и оформени 
на топчета или бъчвички и- 
ли нарязани на равномерно 
големи парчета, които също 
се държат във водата до мо
мента на поднасянето. Поръ
сват се с магданоз или наря 
заки на сламки моркови, за
душени в масло. Поставя се 
и рлзаиче лимон.

РИБА ПО ПОЛСКИ

П/риготтовлението е както 
ка риба по воденичарски, ка 
то освен с магданоз и лимо
нов сок рибата се поръсва и 
с дребно нарязано яйце (1/3- 
1/2 броя На порция).
Забележка: Нарязаните про
дукти. заедно с лимоновия 
сок може да се разбъркат с 
маслото и с получената смес 
(сос) да се полее рибата.

РИБА ПО ВОДЕНИЧАР
СКИ

Сварената по описания «а 
чин риба се поръсва с дреб-

Свободан Василев
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култура ★ просвета Ш1* а * просвета ★ изкуство
.БЕЛГРАД

ПАНАИР НА 

КНИГАТАI
В БЕЛГРАД от 22 до 28 ок

томври се състоя най-голе- ха 
мия следвоенен преглед на
книгата. Това. беше петднаде Ето и още някои бройки- 
сетия юбилеен междунаро. между 70 чуждестранни 
ден преглед на книгата, кой лсжителц бяха от 20 страни- 
то бе уреден в една от хали- Австрия, Белгия, България 
те на Белградския панаир. ЧССР, Германската

Тазгодишния преглед при- ФркнцияГгъмиГхоландия 
влече наи-голям брои домаш Италия, Ирландия Япония 
ни и чужди издателства. Ед- Унгария, Полша Румън я 
на от причините, които допри САЩ, Германска федерална 
несоха към това е и факта, република, СССР Шпейца- 
че от година в година се осъ рия, ОАр ца
ществява все по-тясно сътру 
дничество между домашните 
и чуждестранните издателс
тва. Към това трябва 
бавим и издържаното 
ческо оформление на книги
те, както и темаТическата раз та етагнира. 
новидност

градския преглед на книга-

из-

демокра-

И тазгодишния преглед па 
домашната книга потвържда 
ва факта — че расте броя на 
домашните изложители, 
кар че броя на издателства-

да до- 
техпи- ма-

на югославските
Този голям преглед 

гата беше обогатен
на книиздания. П. Милосавлевич: СИЕСТА, 1961и с реди

ца интересни изложби, >ече- 
ри на поезията и други про- 

които на свой начин

Този път ^юд сводовете на 
панаирната' хала е забеле- 
жен своеобразен рекорд: из- гРами.
лагаха 70 чуждестранни и 90 допълниха това първокласно 
домашни издателства, които културно събитие. Една от

най-интересните

Беше открита изложба на ела 
вистични издания, изложба 
на най-добре оформени кни
ги, югославски вестници, спи 
сания и периодичен печат и Изразпрограми

беше, без съмнение, изложба изложба „Югославски автори 
та ..Ленин и югославската со в чужбина", 

революция".

изложиха общо 50 000 разли 
чни книги, 
най-големи бройки за Бел-

Това са досега

благодарност(Прес-сервис)циалистическа

Балкански писатели Христос Левантас 

(Гърция) Слободан КРЪСТИМ, син на Цветана 
и Лазар Кръстич в Димитровград даде 
дипломния си изпит на факултета по 
политически науки в Белград на 20 ок
томври 1970.Старецът с торбичката-разказ Благодарен на родителите

37' •38
БАЛКАНСКИ ПИСАТЕЛИБАЛКАНСКИ ПИСАТЕЛИ

КОГА! О вратата се затършна зад него .и чу как 
издърпват и слагат отвън тежкото желязно мандало, тон 
все още изглеждаше така, 1сякаш не беше на себе си. Кра
ката му се препъваха и едва успяваха да се закрепят на 
едно място.

Василис Ровас — така се наричаше, — един средна 
възраст, висок мъж, с черножълтеникаво, старчески набЪр- 
чкано лице, с хлътнали втренчени очи, очлечен все още в 
тъмните си работни дрехи, потънали във вЪглишен прах и 
смазка от пещите и казаните, протегна ръце, когато оста
на сам и малкото помещение, за да се хване и опре на не
що, но дълбок мрак ,се разтилаше пред него; очите му се 
взираха известно време в празното пространство и най-сет
не, тъкмо когато Ровас почуетвува, че не може да се дър
жи повече на краката си и че всеки миг ще строполи, ръ
цете му напипаха нещо устойчиво и се опряха на него.

Той дишаше гежко и като опипа трескаво стената, 
извърна се и опря плътно гръб иа нея.

Ровас постоя няколко секунди така, с отпусната гла
ва, почти опряна на гърдите, сякаш съвсем отмалял. Усе- 
щаще как слепоочията му бяха като при треска — сетне за
почна да се съвзема от вцепенението, полека-лека кипежът 
в гърдите му стихна, задъханото му дишане захвана да се

Христос
Левантас

успокоява.
Той повдигна глава.
Тогава очите му зърнаха слаба светлина — една бе

лезникава, болнава светлина, която проникваше през ма-
заключената с мандалото вра-Кириакос ДИстинското му име е

Той е роден през 1904 г.. и 
сега. Литератур-

лък отвор в горната част на 
та, препречен с сръстосани железни пръчки.

И тогава видя, че го бяха затворили в едно тъмно, 
мрачно подземие, изградено няколко метра в земята, с

мръсни стени и циментен под, толкова малко, че едва

Хадзидакис.
Цирея, където живее и 
ната си дейност започва 
възраст. Бил е главен редактор 
колко списания, между които

" Ц958—1960 г ), изиграло поло- 
литературпото развя

на 18-годишна вла-
на ня- 

„Нашето
жни,
побираше тялото му на дължина.

Същински гроб, който миришеше на пръст и плесен, 
в чийто въздух имаше нещо влажно, нещо задушаващо и 
тежко.

списание 
жителна роля за 
тис в страната.
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ПОГЛЕД В'НОВИНИ ОТ ТЕХНИКАТА,И НАУКАТА * ОТТУК - ОТТАМ* ЗАБАВНИПРОЧЕТЕ И ТОВА <:
X

ИПЕРЕСИО одесет години те са загубили 
50 места в законодателните 0 
органи на САЩ. Единствена 
та жена, която е останала в * 
Американския сенат, е Мар- 
гарст Чейз Смит. В Конгреса ^ 

само Ю жени, а през 0 
1960 година са били 17. През 
1879 г. една трета от прегю- ^ 
давателите в американските

университети са би СЯ

< Жените в САЩ са 51 на 
населението. По еоци-са сто от

ално положение те са истин- 
Само едно

>>
О ско малцинство, 

на сто от инженерите в стра 
пата са жени, от юристите 
— три на сто от лекарите 
седем .на сто. В много случаи 

съща работа жс-

Шагон имаЗАБАВНОЕ
за една и 
ните получават по-малко от 
половината от заплатите наиз колежи и 

ли жени, а сега са една чет- ~ 
През 1920 г. американ- 

са взели 15 на
3 мъжете.

Социалното положение на 
американските жени е значи 
телно влошено в сравнение с 

През последните

ввърт.
ските жени 
сто от докторатите в страна
та, а сега — 12,6 на сто.

ю

■/ЧчЗ$ -.4'

из Е
Xминалото.

О ч' го-; 4 гп2
ГО Т>

■ ;;|го’ Колко вода е нужна 

на организма?
тп
'<го ГОГО-.

го*-
* ГО

>
ч--*-ГОо

Ш *В последно време някои хора прилагат та- 
„обезводпяватца диета". Тя раз-О

ка наречената 
решава само чаша черно кафе сутрин и чаша 

вечер преди сън. Ако се придържате 
дълго време към обезводняващи диети, може 
сериозно да повредите вашия организъм.

на човека се състои

5< XЕ мляко Ч
ГОнаселението 

се е бранило от боле
стта с издигане на ка
менни кръстове, „обро- 
чници", до 
по които се влизало в 

спре

мощносттВестта за холерата 
стигна и до нас. В Тур
ция, която е доста бли
зо, върлува тази страш 
на болест.

СТРАЖ2 гогоДве трети от тялото 
от вода: при новороденото тя е около 70 про
цента, а възрастния — 65. Човек може да из- 

седмици без храна (лечебен

са о
Xгот оНАиз пътшцата. държи няколко 

глад), но без вода след няколко денонощия на 
стъпва смърт. И така колко вода е нужно да 
пием на ден?

С—. Нашите краища в ми 
налото често са 'били 
спохожданц от холера 
та и чумата, които на
шето население често 
смесва. През 15, през 
17 и 18 столетие, даже 
и 1913—1915 година са 
ни спохождали тези бо 
лести. В своята безпо-

О селата, за да я 
„божията сила". Разби 
ра се нищо не Я спира 
ло. Селата запусявали.

п *
Учените-диетолози считат, че количество

то вода, необходимо на организма за един ден, 
е 2300—2700 грама.

Ето в какъв вид може да бъде тя приета: 
вода за пиене (чай, кафе) 800—1000 грама, су
па 500—600 грама, вода, която се намира в твъ 
рдите продукти, 700 грама, вода, която се об
разува в самия организъм, 300—400 грама.

Трябва да се има пред вид, че това коли
чество е строго индивидуално и зависи от въз
растта, професията, здравното състояние на

ЧУМАТА*
ГОно пак се възвръщали 

след десетилетие-две.
На снимката: Кръст 

при село Брайковци.

>2 ГО< >н го
*ь Xо ом. н. н.

I
организма и климатическите условия- •я-
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Васил Ровас пристъпи напред и долепи лице върху лунощ. И после, като подхраняваше с въглища пещите, за
гребвайки с лопатата проклетия черен прах, който се вди
гаше и се превърщаше на кал в устата и дробовете му, се 
разнесе онези неочаквана, горчива вест.

„Момчета . . .Издали са нов закон, удължават годи
ните за служба ...”

Новината донесе Димитрис, смазочникът, който бе
ше натрупал вече годинките — караше петдесет и четвърта
— и гледаше само кога ще дойде следващата година, за да 
пипне пенсията.

,,Не бе, момчета — беше им разбъркал той главата,
— не ще вадя хляб с тази пенсия, която ни дават, като 
че ли много сме го видяли и с тази мизерна надница, но ще 
изляза вън от този зандан, който ни отравя кръвта с мър- 
сния си въздух, и ще си отдъхна. Ще видя какъв цвят има 
небето, как блещукат нощно време звездите на него. . . Ще 
разтворя гърди да подишам чистия въздух, дето иде от
далеч, от сапфиреното море. И всеки ден, момчета, ще бъде 
мой, само мой.

Говореше и човек виждаше как изпитото му лице, 
жълто като сяра, преждевременно състарено, се променя- 

| ше, Тъмните сенки изчезваха от него. А очите му, угасна- 
от напрежението на работата хълтналите в кухините 

очи придобиваха някаква живост, някъкъв блясък, сякаш 
беше дошъл вече онзи миг, когато щеше да захвърли ра' 
ботните си дрехи в Газовия завод и нямаше да стъпи по
вече там.

железата-на малкия отвор горе на вратата.
Долепи лицето си на него и се помъчи да поеме мал- 

който идваше отвън през стълбището — ня-
черно зелено стълбище,

кото въздух,
какво каменно, обрасло с трева, 
което водеше към този мрачен зандан — за да прогони от 
гърдите си тежкия дъх на застояло в задушливата атмосфе
ра. Вдишваше жадно; а заедно със струите въздух от вре
ме на време отдолу долитаха смесени гласове, груби про
влечени разговори и кънтене на тежки стъпки, сякаш в та
зи сграда беше настенана цяла армия.

Той се помъчи да си .спомни, да подреди отново в 
помътения си ум как се бяха случили нещата така, че се бе
отзовал в това мрачно, тъмно място.

Сутринта — това беше сигурно — той тръгна от до
ма си, както всеки ден, когато беше сутрешна смяна, на ра
бота в Газовия завод.

Спомяше се добре, че когато прекрачваше прага на 
къщата си, държейки в лявата ръка тенекиената кутия с 
обяда, увита в зелена кЪрпа за ядене на квадрати — малко 
сини домати, сготвени с олио, останали от снощи, — жена 
Мариета го настигна, за да му каже да не забрави, като се 
връща следобед, да вземе картата за подпомагане, подпе
чатана от службата му във фабриката, та да може утре тя 
да отиде да направи постъпки за помощта на Микелис, го
лемия им син.

,, . . '. Трябва да .вземете мерки — бяха ка3али лека
рите, — защото е отслабнал от високата температура, коя
то имаше толкова дни, и му е нужна силна храна и почива 
ка . . .

лиЕЯ

„И-всеки ден бе, момчета, ще бъде мой, само мой... 
Този

*»
Ден — колко неуловим беше той в този зандтн 

с мръсния, отровен въздух, за всички!- Колко копнееха, 
колко мечтаеха да стане някога техен този ден! Да го из
живеят, да му се порадват, да опитат скъпо платения му

Той й отговори, че няма да забрави, да бъде спо
койна.

После си спомняше, че стигна в завода, облече тъм
ните си работни дрехи и почна смяната си на мястото на 
майстор Андреас Лупис, който стоеше на пост сред пещи- 

* те и манометрите, за да следи налягането горе-доле от по-

\ ' вкус, сладостта и продължителността му. . .

— СЛЕДВА —
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ЩШ1 СПОРТ

ВИСОКА ПОБЕДАГодишно отчетно събрание във „Вадл ичсс „А. БАЛКАНСКИ” — „ЛЕМИНД” (ЛЕСКОВАЦ) 
5:2, ПОЛУВРЕМЕ 3:0

Какви награди 

очакват читателите
ЗА ЕНЕРГИЧНА 

БОРБА СРЕЩУ 

БРАКОНИЕРИТЕ

А1К0 в миналата неделя бях 
ме свидетели на една слаба 
игра от страна на димитров
градските футболисти и ед
но високо поражение, нане
сено от врежинските играни,

тивникоиите врата особено 
през .средата на полувреме
то, станаха бързи, почти не
удържими. Но отново про
лича старата болест — лип
сата на добър реализатор, 

то в неделя, 25 октомври та- който от изгодни положения 
Ле аД тридесет членове на зи година, димитровградчани да покачи резултата. Все 

ловджийското дружст- ..изкупих а греха си орещу пак още един път принуди
ло ,,'Видлич” в Дими- отбора .„Леминд“ от Леско- ха гостите на! капитулация 

травтрад на годишното си от ваЧ' 'Сякаш това беше нов А когато Слободан Младенов 
четно-изборно събрание еди- отбор, който влиза в борба- от ъглов удар след груба гре 
подушшо приеха заключение та с огчределеяа цел. Резул- шка на вратаря отбеляза и 
то занапред да се води без- татът от 5:2 е убедително до петия стана ясно, че дими- 
пощадна борба ррещу брако- ' к аз ат елств о за надмощието тровдрадчани са отборът, ко 
ниерите и крадците, 
нанасят големи щети на 
кото стопанство 
Освен това, взе

1. ДЕТСКА ВИНТЯГА 
панталони за 50 000 (четири броя) и детски 

динара от Конфекция „Свобода''Димитровград
2. Една прекривка (25 000 дин.) „Услуга"
3. Една прекривка (25 000 дин.) „Услуга"
5. Пет книги „От мой край 

Музей — Пирот
6. 8 спестовни книжки 

ка — Пирот
7. 10 спестовни книжки

бединена банка Нит __
8' ™"е!1СТШИ КНТТИЖКИ 1,0 10 000 Д,т- Обединена 

дитна банка Лесковац
9. Два обеда до насита „Девет мезета" (5000 дин.) Ган

чо Мерджадов — Пирот
10. Грамофон (електрически) 27 400 дин.)
11. Воденица за кафе 4 комада (16 400)
12. Грамофонни плочи 25 ком. (22 500)
13. Емайлирани съдове (7 650)
14. Воденица за месо (3 600)
15. Кофа (1 100)
16. Тенджера (2 500)
17. Нощна лампа (4 000)
18. Крунилка (6 800)
19. Ножици (4 200)
20. Железна вила (1 150)
21. Матика (1300)
22. Лизгар (1 480)
23. Вага „Марина" (4 600)
24. Сита (гарнитура) (5100)
25. Тенджара за пране на бельо (2 550)
26. Емайлирана кофа (2 450)
27. Чаши за вода (комплект) (4 000)

(Наградите от 10 до 27 дава Ангропромет Пирот
29. Втора и трета награда за наградна карикатура 

(10 000 дин.) — Общинска скупщина Босилеград
30. 20 книжки „Найлон и кълчища" от Марин Мла

денов (5 000 дин.) Синдикално вече — Босилеград
31. Пет комада „Любен Каравелов и сръбското обще

ство ‘ от Игнатович (5 000 дин.) Общински комитет 
на СКС Босилеград

32. 5 Абонати за „Братство"
33. 5 Абонати за „Другарче"
34. 5 Абонати (годишно) „Мсот" Издателство „Брат

ство" — Ниш

Димитровград 
Димитровград 

— Г. Ранчич" (600 дин.) •на димитровградчани. 
Мачът се състоя на

йто изцяло държи ипрата в 
свои ръце.

Обоцо впечатление е, че от 
се решение около 200 зрители по доста борът на димитровградчани 

през зимата да ,се организи- студено време. Още от пър- в тоя състав трудно може да 
ра подхранване на дивеча, вите минути личеше, че ди- намери противник, който ня- 

(Председателят на дружест 'митровградчани искат да се ма да подклакне под мощни- 
вото ГЕОРГИ РАДЕВ излезе изложат с висок резултат, те. им набези. Нападателната 
с предложение заловените Акциите иа димитровградча- петорка се движи гъвкаво, 
бракониери да бъдат наказ- |НИ ,се сменяваха на вълни но винаги е в състояние да 
вани по-строго, а от друга ' н° А'ьлго спираха пред за- устремено и което е най-важ 
страна на пазача на дивеча Щ ината стена на противни- разкъса защитната верига 
Власто Иванов да се окаже ка от Лесковац. И когато ве на противника, 
по-голямо съдействие. Отдру че се получаваше впечатле- В отбора двама-трима фут

ние, че противникът ще въз- болисги заслужават похва- 
станови равноправна игра, ла, но най-з аслужилият без- 
елед едно бързо проникване спорно е Александър Ми- 
защитната стена :не издър- лев, ксйто и отбеляза три 
жа и димитровградчани чрез гола. Трябва да напомним, 
Йордан Йотов отбеляза пър- че и вратарят бе сигурен и 
вия гол. че той не е виновен са при-

След туй репризата от Вре,

които
дими- 

игриоце пред
лов 

в комуната. тровграсхотопо 100 000 дин. Стопанска бан-

по 10 000 дин. Белградска о-

кре-

га страна, и съдията за на
рушения може да подпомог
не на ловното стопанство ка 
то по-опешно решава акто
вете, съставени зарад неза
конно избиване на дивеча.

дружество „Вид- 
лич“ в Димитровград взе ре
шение да се забрани изби- жина се повтори. Сега обаче 
.ва.нето на дивеча на 8 000 хе димитровградчани бяха тези, 
ктара площ, и то на терените които ов разстояние на десе
на Цинцарогеи рид над Жел тина минути отбелязаха три 
юша, ,в Света Гора край Лу- гола. С тоя резултат се. оти- 
кавица, в Мъртвилата над се Де на почивка, 
ло Градини, в Липиноко ро- 
сулье, както и в някои те-

Ловното
етите голове.

Димитровградският отбор 
игра в състав: Миленко Пе
тров 7, Драган Велков 6, Гео 
рги Сотиров 6, Георги Велич 
ков 6, Ангел Пейчев 8, Мир
но Георгиев 6, Слободан Мла 
денов 7, П ре драг Димитров 
7, Гюра Гюров 7, Александър 
Милев 9, Йотов Йордан 7, 
Александър Петров 7.

Съдийската тройка от Лес 
ковац (начело с Владимир 
Троянович не беше на особе 
на висота, особено при при
съждане на засадите.

В неделя 1 ноември т.т. ди 
митровградчани ще гостуват 
в Войник, Лесковашко, къ-

През второто полувреме 
играта стана почти равно- 

.реии в мерите на селата Ра- правна. Гостите бяха решили 
дейна и Бачево. .На тези те- 
•рени ще се развъждат фа- ха бързи атаки към вратата 
за ни. Над 600 бройки фаза- на димитровградчани. Защи- 
ни ,са пуснати неотдавна над тата' на димитровградския 
Димитровград и се очаква в отбор държеше труден изпит, 
посочените райони да се раз Най-сетне след много опити 
въдят. гостите намериха път и топ-

За председател на ловдЖяй ката се озова в мрежата на
Сякаш

да не се предават и започна

ското дружество „Видлич“ 
отново бе избран страстния 
ловец ГЕОРГИ РАДЕВ.

димитровградчани. 
това беше сишал за дими- ието ще играят .срещу отбо- 
тровградчани да се сепнат и ра „Пуста река“, 
да започнат с по-сериозни 
акции. Набезите им към про

От 30—40 наградите са от Издателство „Брат- 
Нишство К. Трайков Ст. Н.

С оглед на задачата да се влезе в общу
ване със звездни цивилизации цялото наше 
минало може да бъде отнесено към предисто
рията. Ние едва отскоро притежаваме знания 
(за вселената, за (материята), пък и средства 
(телескопи, радио-телескопи) за установяване 
■на връзку с други разумни същества. Но ета
път на развитие на цивилизацията от първи 
тип, както 'видяхме, трябва да продължава 
«е повече от хиляда години. Това е един из
вънредно кратък срок за мащабите на космо
са и изгледите близо до нас да се намира тък
мо такава (на еднакъв с нас стадий на разви
тие) цивилизация, са нищожно малки- След 
■като приехме, че разумът трябва да съществу
ва много милиони години, логйчно е да се до
пусне, че огромното мнозинство от цивилиза
циите, съществуващи едновременно ,с нашата, 
са в много почнапреднал етап на развитие и е 
вероятно те да излъчват радиопредавания-

вид, че на същата вълна излъчва радиосиг- 
нали водородът от коомичната (газова среда.

Преди няколко години (бяха открити два 
(много (интересни нови радио източник а, нарече
ни СТА-21 и СТА-102, които са „точковидни“, 
тоест източникът на сигналите не са огромни 
маси (газ, както при много от „радиозвездите“,

тегорично хипотезата, че това ,са сигнали, из
пращани от разумни (Същества.

Обстоятелството, че дооега ооце не сме от
кроили гласове на разума във вселената, рас^Зи- 
ра се, съвсем не означава, че те не съществу
ват. Преди всичко ние правим опити в тази 
насока само от няколко годили, и то със съв
сем немощни средства, разположени под пох
лупака на земната атмосфера. Освен това не 
е изключено високоразвитите цивилизации да 
използуват за междузвездни връзки не елек
тромагнитния 'Спектър, а други средства, като 
например неутрино частици, гравитационни 
вълни или (някоя друга, още непозната на иас 
вгд енергия.

Но въпросът не се (изчерпва само с техни- 
чеаките възможности. Да не забравяме, че ци
вилизациите от втори тип са достигнали мно
го псмвисоко интелектуално равнище и ние 
може би още не сме в състояние не само да 
носят съответствуваща му информация.

Редица от хосмичпите радиоизточници из
лъчват в широка област на спектъра., дости
гаща хиляда (мегахОрца. Но на честотна лента 
с такъв обхват всяка сешнуда може да се пре
дава кодирано по двоичната система съдържа
нието на ... 1000 големи колкото том от енци
клопедията книги. Това праши по 86 милиона 
книги в денонощие! А сигналите, конто излъч 
денонощия! Да допуснем, че радиоизточяихът 
СТА-102 наистина повтаря всеки сто дни ци- 
раочетем, но дори да различим предаванията 
в а СТА-.102, се повтарят периодично през сто 
къл от (информация с такава интензивност. Та 
ние съвсем не юме в състояние да я възприе
мам. Може би в това се крие и предвидливо
стта на цивилизациите от втори тип — че из
лъчват информация, конто може да бъде опал 
зотворена само от разумни същества., достиг
нали определен уронен на развитие.

ХОРАТА
ТЪРСЯТ

СЪБРАТЯ
3. Трябва да се вслушваме! б.

Праз последните десетилетия небето бе най- 
грижливо и търпеливо „прослушано“ от мно
жество радиотелесхопи. Ресене на изкуствени 
радиоизточници. Открити бяха хиляди радио- 
обекти, но всички те запазват неизменен 
рактера иа сигналите си. Единственото изклю
чение е .галантичният радиоизточник „Касио- 
пея-А“, който монотонно намалява интензив
ността си е 1 ’/г °/о в (година. Но той представ
лява мъглявина, образувана (вследствие взри
ва на избухнала (преди 250 години сврънова 
звезда. 1

ха-
а сякаш «се намира иа някоя .планета. Група 
съветски радиоастроиоми установи през 1964 
г. нещо още по-интересно, почти сензационно. 
Оказа се, че разположеният в съзвездието 
Пегас радиоизточник 'СТА-102 мени периодич- 
(ио,- през около 100 дни,, интензивността на лъ- 
чеиията си.

Сам по себе ой пактът, че коомичен радио- 
източник изменя ритмично интензивността ой, 
е достатъчно знаменателен и навежда иа ми
сълта, че той (може би има изкуствен произход. 
Заоега науката не разполага е достатъчно 
данни пито да приеме, нито да отхвърли не

организираните през 1960 1Г. опити да се 
търсят изкуствени радиоизточници не дадоха 
положителни резултати. Недостатъчната чув
ствителност на използуваната апаратура орга
нични сферата на търсенията до 12 светлинни 
години, а избраната дължина на вълната (21 
См) не бе най-подходяща, като се има пред- (ОЛВДВА)
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I I1 1събранието на избирателите в1 1В протокола от
'Глъмипо, проведено тези дни във връзка е 

изясняването па осигурените за формирането на о- 
сигурителпа общност стои записано: ,.От 118 земе
делски осигурители в Долно Тлъмино на събрание- 

избирателите присъствуваха 230 души .
Добре осведомените и тези, които присъствува- 

събранието твърдят, че присъствували само

1 1Долно1 11 11 1I то на1 11 ли ша 
двадесетина души...11I 1★I 11 1ако ппкой иска да ДО-Тлъмипчани казват, че

започващата сра на моторизирането от пре- 
повече години, когато колата ссдви- 

няколко километра в час, трн. 
с автобуса от Босилеград

1 1живее1 1ди осемдесет и 
желн със скорост от 
бва да седне и да пътува1 БЕЗ ДУМИ1 „Остен“ — Скопи»1 за Тлъмино.

Ето, преди някой ден, тоя 
Тлъмино до Рибарци (не успял да стигне до

часа. Първо па спирката
1 1автобус от Долно 

Босилс-1 11 1град) пътувал равно три 
пътниците добре се изпотили докато успяли да го 
бутнат да тръгне а после започнали да му отпадат 
колелета. Към Рибарци, в резервоара, пямало нито

11 I1 11 1грам бензин ... 1 Iч/^в в. 1 г кг1 \Г\Г\1 тт
— Какво да ти направя за 

закуска — кафе или чай?
— Ако това, което пих вче 

кафе — тогава

, — Келнер, това пиле е са
мо кожа и кости!

— Ако искате, мога да ви 
донеса и перушината ... ра, е било 

искам чай, а ако е било чан, 
по-до5рс направи кафе. ЗАВРЪЩАНЕ НА БЛУДНИЯ МЪЖ 

ЮРИЙ ЧЕРЕТАНОВ (СССР)*
От руски: С. И.

— Коя категория е този 
хотел?

— Тежка ... ГЕНЧО СИМЕОНОВИ хората без гръбначен 
стълб седят в кресло изпра
вени.*

Съветът на трудовата общност 1на органа на управ
лението при Общинската скупщина в Босилеград в съгла
сие със секретаря ка Общинската скупщина

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ВА
КАНТНИ РАБОТНИ МЕСТА:

1. Гарсии стражар за район МК Гор
на Лисина

2. Стажант за работно място завеж
дащ измеренията и е в и дейният а на об
щественото имущество в Геодетското уп
равление.

Условия:
Под 1 — средно или нисше горско 

училище, професионален изпит и три 
години трудов ,стаж.

Под 2 — завършено средно геодет- 
'ско училище.

Лични доходи според Правилника 
за личните доходи на органа еча управ
лението.

При избора предимство ще имат кандидати, които 
познават български език.

Срок за изпращане на молби с останалите докумс- 
нти 15 дни от деня на публикуването в печата.

— Царю, опитва св да се промъкне на сцената 
— твърди, че е съвременният герой ...

„Стършел“ — София

?! 
м ■

» . г. Г % .

— КЪДЕ Е БАЙ ОНЗИ?!

— ПОСЛЕДЕН ПЪТ Е ВИДЕН В НИШКИЯ 

РЕЙС НА ПЪТ ЗА РЕДАКЦИЯТА.

Л^ЖТГ, Г7ГТРОЛ

Бди*он^и
— *. .“V **■


