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УрштВоПРОГРАМА 

И РОЛП
ч

НА ЕДНО неотдавна състояло 
се заседание общинската конферен 
пия на Социалистическия съюз в 
Димитровград прие своята Програ
ма за работа ггрез 1971 година.

Колксто сг*г осведомени, това 
е първата такава програма в на
шите комуни за следващата годи
на. Това свидетелствува, че Социа
листическия съюз в Димитровград 
си знае задачите и е готов Да ги 
изпълнява планово, системно и У- 
порнто, и че се бори ролята на ор
ганизацията да е и реално по-за- 
бележителна и активизираща.

Първото е ясно, но за ролята 
би трябвало да се кажат няколко 
думи.

Ще си послужим с някои точки 
от програмата на Социалистичес
кия съюз:

* вестник на БЪ1ГйРСн*и народност в сфр югоиивия_*_

:: -У
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В ТЪКАЧ
НИЦАТА 
В ДИМИТ
РОВГРАД

кому-— Самоуправлението в 
ната и задачите на Социалистиче
ския съюз. Дали тук е изцяло въз
приетата ролята на ССРН? Дали 
всички органи на самоуправление- 

комуната имат предвид в ре-
жела-то в

шаването си становищата и 
нията на ССРН? Най-меко казано, 
това е само частично, а би тряова-

по-често.ло да бъде цялостно и 
Нали ССРН е базата на самоупра
влението в комуната.

__ Или второто, което си пос
тавя ССРН — Да обсъжда въпро- 

благоустрояваието на комусите за
пата (електрифицирането, пътища
та, улиците, канализацията ...) Ста 

на ССРН в това отно- 
От тези обек

новищата
шение са ясни и сега.

зависи общото благосъстояние 
на населението и на комуната. Но 

именно тук като че ли са
смет 
мне-

БосилеградДимитровградти

понякога
по-важни личните интереси и 
ки, отколкото общественото

ССРН се проявява ЗДРАВЕН ДОМЗдравен център в 

Ниш, амбулатории С ДВАМА ЛЕКАРИ
в районите

пие, което чрез 
най-ярко.

__ А за местните общности, ко
ито също са намерили място в про 

ССРН? Становището наI рамата на 
ССРН е ясно и тук. Но това не е 
достатъчно. Дейността на тези °° 

да се изчерпва « 
политй-щиости не може 

еди-каква Стр- 6си абстрактна 
конкретна работа по раз- 

паболели въптюси, 
непосредствен интерес

ка, но с 
решаването на
които са от 
за жителите. А реализирането на 

много от отно- от Дими- 
са за единна 

оч а к-

* Здравно осигурените 
тров.градската комуна 
общност с център Ниш, защото

по-солидна организация на здрав-

тази работа зависи 
шението на по-висшестоящитс са-

мест-моуправителни органи към
общности. Не става въпрос са 

материалните средства и за 
помощта на специалистите, а на 
първо място за помощта по ©Рг 
низирапето на акциите за благоус- 
троителни и други начинания, ка 
вато ие може да даде само соци 
листическият съюз.

ните 
мо за .3 А АРУ Г АР‘ (Житородшо)- 

»1. БААКШКК«-5:1(3:в)
ват
ната служба в комуната.

* Управителят иа здравния дом 
Никола Цветков каза: ,,В близ- 

миого по-добре ор-
д-р
ко време ще имаме 
ганизирана здравна служба в комуна-

сеССРН знае своята роля и 
бори да я реализира докрай, по 
тази роля трябва да разберат и 
възприемат за Необходимост вси* 

нашите кому-

та .

Стр. 6 Стр. 10ки други фактори в 
ни и върху нея да се осланят в ско 
ята дейност.

А. Л.

\
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КАК ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ ДОВЕРИЕ
В ЕВРОПАНов успех на съветската наука

На Луната се 

движи возило
страни се развиват добре на 
гюлити^окото, икономичес
кото и нултуркото поле. Твър 
де положително бе оценен фа 
кта, чс тъкмо тези дни е склю 
чеи. договор между двете 
•странни за петгодишен стоюооб 
мен. Те изразиха мииение, чо 
икономическите връзки биха 
могли -да еволюират до про
мишлена кооперация и съв
местно излизане ла трети па 
зари.

В -разговорите нашия дър
жавен -секретар обоснова ин
тереса на Югославия като 
необвързана страна за по-на 
татъшното смегчаеане на по 
ложен-ието в Европа.

Забелязано бе, х4г страните 
-е този .континент имат твър
де ра-лни икономичеоки ин- 
те-реои за взаимно -сближение 
и -във връзка с това положи
телно е оценена дейността па 
европейската икономическа 
комисия -в Женева.

основи, които позволяват тя
хното почнат атъшно разви- 
тир.

В твърде изчерпателни раз 
и’Ово)ри, откровени и съсредо
точени върху въпроси, отна
сящи 'Се до общите :ин.тереои 
на -Полша и 'Югославия два
мата министри анализираха 
реалните възможности за по 
-нататъшното развитие 
отношенията между Полша 
и Югославия, между 
не -съществуват никакви тру 
дни проблеми за разрешава-

Държавяшят фкретар за 
външни работи па 
Мирно Тоггавац от 16 иоем- 
ир-и -се намира в официално 
ибсеицеиг/а на министъра на 
1П'ьншиите работи на НР Пол
ша Ендрмхювоки. Нашият дъ 
ржаееи секретар след приети 
-г а мото Юи на Варшавската 
аерогара, където бе посрещ
нат от домакина Емдрихов- 
оки и други високи фугакцио 
пери на министе,ротното на 
външните работи па НР Пол 
ша за-яои, че посещението му 
идва :е интересно и важно 
време, когало европейската 
сцена е пълна със събития- 
На тази сцена важна роля 
играе и Полша, каза Тепа
на ц.

СФРЮ

10 ноември от Банконур 
17 неомврн кацна на по-

,,Луна 17”, 
бе изстреляна към Луната на

КОЯТО НЕ яа

коитовръхността' й и изтовари возило, което се движи по 
Луната, а се управлява от Земята .„Луиоход 1 ’, .уп-

400 000 ки-• *равляван от ..шофьор , отдалечен от него 
лометра тръгна на своя път на 
7,28 часа. В лунохода се намират разми научни 
струментн за изследване на повръхността ня Луната, 
кдкто и телевизионни и радиоуредби, които поддър-

пе.
Еядриховеки и Тепавац се 

съгласиха, както се 
-водка страна да -зачита вът
решното развитие -в другата, 
както и - външно-,политичес
ките курсове на двете дър
жави, също така да се зачи- 
та-т ,взаимно.

Двамата министри оценяха, 
че отношенията между двете

17 ноември точно в узнава,
ин-

В изявлението си прод жур 
ятлиститс нашия държавен.жат връзка със земята.
секретар под-черта, че -от
ношенията -между Югосла
вия и Полша починат върху

Пакистанската
трагедня ЦИКЛОНЪТ ОТНЕСЕ 300 000 ЖИВОТА

.4/

1 фи, станали в света, сз забележен-и сле
дните:

1902 година — земетресение в Марти-, 
нижа, 30.000 загинали.

1904 година 
Францкоко — 50.000 жертви.

1906 година — земетресение в Чили —
20.000 жертви.

1908 година — земетресение в Месина 
(Сицилия) — 100.000 жертви.

1915 година — земетресение в Авеца- 
но — 30.000 жертви

1916 година — снежни лавини на ав->
стропита-лиансхата граница засипали _
10.000 войници

1920 година — земетресение в Кал Соу 
(Китай) — 180.000 жертви.

1923 година — Йокохама (Япония) зе
метресение — 150.000 жертви.

«*» година — земетресение във Квета 
(Индия) — 60.000 жертви.

1939 година

Миналата неделя в Пакистан, в делта
та на река Ганг, побеснялата стихия, ци
клонът и -водите, са направили пустош в 
този плодороден и гъсто населен край 
па тази държава Почти всичко напра
вено от човешка ръка е сринато, а от 
небивалата стихия са загубени над 300.000 
човешки жи-зота.
25.000 -квадратни километра е два мили
она население това е огромна трагедия, 
която и не се помии от как е светът.

Сега в плодородния край на Пакистан 
царствува мъртвилото. Хиляди човешки 
тела лежа-т в калта, а все още не могат 
да дойдат спасителните групи да -помог
нат «а-ония, които са прежицали 
тмята на стихията.

Нещастието е -причинил циклонът, ко
йто с 220 километра в час, гонейки ог
ромните вълни на морето към островите 
в делтата на Ганг, е разрушил всичко в 
тази част. Стихията е тра-яла около 6 ча
са и за това време е унищожила 300.000 
г-кивоти.

д"

Щ :
земетресение е Сан

щтЖ ЩЩ.а» шш»
шШ За площ от около6*

л

1§1Р18яШС'..а1 страх о
Ш
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«Ни**'ш

— земетресение в Ерзитг- 
джан (Турция) — 23.000 жертви.

1960 година — земетресение в Агадир 
(Мароко) — 12.000 жертви.

еЛ°Аггп1оЗ?2жв п|зруан-
-са известни не една големи ка

тастрофи. Земетресение е унищожило в 
стари времена градовете Хераклея при 
Битоля Стоби при Градско и Скули бли- 
°° до Скопие, Дуоровник също е тежко 
страдал през средните векове, а в по- 
иово време тежки бяха катастрофите 
Скопие, Дебър, Баня 
ща.

ОАР, Судан и Либия образуваха единно 
ръководство на Обединената арабска републи
ка, Либия и Судан. Те взеха решение да се 
обединят и създадат тройна федерация, която 
да бъде нуклеус на всеарабското единство.

Основно съгласие по този въпрос бе пости
гнато на конференцията на шефовете на три
те страни, която приключи на 8 ноември в 
Кайро.

ИзЕестнмята оттам казват, че борбата 
сега е да се стигне до мястото на нещас
тието, за да се падате на ранените и 
преживелите. Същ-о се съобщава, че на
ши граждани не са страдали.

Катастрофите от такива 
малко в историята на човечеството. Са
мо една, знайна катастрофа е ло-голяма 
по броя на жертвите — земетресението 
в китайската провинция Чен Си, станало 
през 1556 година, когато са затънали 
л-о 830.000 души.

Иначе между на-й-големите

размери са

На снимката, отляво вдясно: Яеер Арафат 
и президентите Ел Нумеири, Ел Саадат и Ел 
Гадафи след решението за образуване на Уния 
на трите арабски страни. (Фото-Татог).

наоко лука и друт сели-!
ката-стро- М.

Отзвуци на Октомврий
ската революция 

у нас

Под влиянието 
мврийската

на раз-личнит)’е вестите за Окто- 
революция и следствие общите военни 

трудности Се проведоха, особено в Словения народ
ни и работнически протестни събрания и манифес
тации на които се иакзше -сключване на мир. По 
същите причини избухваха бунтове 
ските гголкоее на г

През февруари 1918 година избухна бунт всред 
моряците на аветроунгарокия военен флот в Бока 

оторока, в който участвуваха и значително число 
ютоолавяни. Болшинството 
ма-ха резолюции

БРАТСТВО
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ всред словен-
австроуигарската войска.

Излиза всеки петък 
Урежда редакционна колегия 

Директор,
главея и отговорен редактор 

АСЕН ЛАЗАРОВ

проведени събрания взи 
за солидарност с революцията и се 

отправяха привествеиц телеграми -в чест на победа
та на руакия пролетариат.

Особено характерни
нане н-а разни републики — от неясни социални до 
искания за съветска република. Така

Топовните салюти от крайцера „Аврора“, които ■ 
I на 7 ноември 1917 годин-а означиха победата 

на Октомврийската социалистическа револю
ция, запалиха .революционния дух в сърцата на сто
тици милиони трудещи се в ц-ели-я овят.

Непосредственото -влияние на Октомври вър-ху 
югославските народи се прояви в редица революци
онни аящии на народните маси, работническите 
гамизации и войниците. Към -края на 1917 
когато съветската власт с -декрет разпусна 
пленичеоюи лагери, пристигнаха мнозина 
спи, които като а®сггроун1гароки войници били руски 
военнопленници- Те разнасят по нашите краища 
-вйсла за победата на Октомврийската революция и 
особено силно въздействуват върху укрепването на 
онтивоениото настроение на масите, а отделно 
тив режима.

са опитите за провъзглася-

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

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

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

друштвено книговодство 
Нар. банка Ниш

Печатница „Вук Караджич" 
Ст. Пауновича 72 — Ниш

„ през октомври
-и ноември 1918 година бяха провъзгласени републи
ки във Феричанци (край Нанлице), Петриевци (край 
О-оиек) и в Долни Млихолц. През април 1919 година 
бе провъзгласена „Винишка република“ (на Купа), 
но със оила бе

о.р- 
година, 
всички 

югослазя- ликвидирана още на третия ден:
Под влиянието на Октомври бе извършено и 

обединяване на работническото 
лаиия.

движение в Югос-

Първи-ят ксанграс — Конгрес на обединението — 
ца който бе основана Социалагстичвската работниче-' 
ока партия на Югославия (комунисти), ее проведе 
Белград от 20 д-о 23 а/прил 1919 година. В цочеташя

про- в
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От братските републики
КаменицаРастежът и бъдещето на манедон 

ската промишленост на неметали
ПОДГОТОВКИ ЗА ДЕНЯ 

НА РЕПУБЛИКАТА
В чест на Деня на рвпуоли ските решения на АВНОЮ и 

ката — 29 ноември — в Ка- изминатия път в социалисти 
момица се готвят трескави чвокото изграждане у нас. 
.подготовки. Основното учи. 
лигце готгг.1 подбрана провра дат изнесени и в другите се- 
ма. В нЕ11 четлето на праз-, ла във Висока, 
лика пр.зд населението щз се 
■и;меса и сказка за истормче

зирани плочки. Очаква се да 
започне и производството на 
силиций.

МАКЕДОНСКИТЕ планини крият в 
залежи на 

и други руди, 
току И значителни резерви на немстал 
ни минерални суровини. Резервите на 
силекс, азбест, бентонит, гипс, дистен, ли 
скуп. Кварцните пясци, опалената бреча, 
опализираните турове, глините, фледепа- 
тът, талкът и другите богатства от неме
тали представляват солидна база за раз
витието на промишлеността на неметалиге 
в Социалистическа република Македо
ния.

пазвите си не само богати 
оловно-цинкови, железни силициев карбид, 

о.итердоломит, фасадни тух 
ли и друго.

Оптималното -използване на 
съществуващите мощности и 
аIавремонното пускане в ре
довно 'производство на оС|ек- 
стсте които са във фаза на 
строеж или следва да се стро 
ят ще опомогнат в 1975 го-

Подбрани програми ще бъ-

Ц Д.

МЕРКИ ЗА СПОКОЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ
дина 
неметали и

промишлен остта
съответните 

мини да осъществят общ 
доход от 1 милиард и 47 ми
лиона нови динара, което в 
сравнение с 1970 година ще

па
седмицата прасите на политиката за 

съ- стабилизирането.
Приет е документ за мер

ките по .стабилизиране на 
■стопанското положение и за 
реда «а тяхното гласуване и 
прилагане.

До «рая на този месец тря
бва да се приемат мерките 
за уравновесяване на потре
блението в страната и разпо
редби по .въпроса за освобож 
даване на стопанството от «я 
кои законни задължения.

В сДздЬащите три месеца 
от новата .година трябва да 
се приемат документи за ико 
комическите функции на Фе 
•дерацията, за данъчната си
стема, политиката на дохода, 
за развитието на слаборазви 
тите краища, по въпроса за 
цените и тир.

Тези мерки ще съдейству- 
'ват до края на април да се 
изготвят проектопредложе
нията за средносрочния план 
и да се приложат необходи
мите .икономически мерки за

В началото на 
Съюзният изпълните тен
пет е имал заседание по въ.

V

Какт0 по отношение на дру 
гите промишлени отрасли, та 
ка и по отношение на инду
стрията на неметали трябва бено влияние оказаха капи- 
да изтъкнем, че започна да 
се развива едва след Втора
та световна война.

В досегашното развитие на 
посочения стопански отрасъл райето на производствените

иото промишлено производ
ство в Македония в този пе
риод Върху този растеж осо НАША БИРА 

В БЪЛГАРИЯ
представлява увеличение от 
около 336 на сто.

Увеличеното производство 
и неговото високо качество 

ускоряването на откриват широки възможно- 
реконртрукцията и модернизи 'сти за още по-голям успех

на чуждите пазари. Специа
листите казват, че износа

таловложенията, които под
помогнаха

Югославската бира, про
изводство на Белградската 
бирена промишленост, си 
има свои консуматори и в 
Народна република Бълга
рия. В рамките на малогра 
ничния стокообмен пирот- 
ското предприятие „Ангро- 
промет" (отдел внос—износ 

българския

мзрастнаха големи промиш- мощности както и овладява- 
леии мощности каквито са: 
фабриката на огнеупорни ма 
териали „Оилика“ в Гости- 
вар, порцулановата фабрика сочения период съсзначител- 
„Борис Кидрггч" в Титов В1а но по-уокорен те.мп се осъщес 
лес, след това скопеката фа 
брика за стъкло и фабрика
та на стъклена вълна „Пар- 
тизан“ в Прилеп. Интересно 
е да подчертаем, че промиш
леността и мините на неме
тали ангажират значителен 
процент трудоспособно насе
ление в република Македо
ния. Например през 1952 го
дина в този отрасъл имаше ност на неметали 
общо 500 заети, докато в 1968 
броят на заетите се увиличи 
почти Десет пъти. Ето още

през идващия период след-
нето на нови произведения. 
Можем да изтъкнем, че в по-

ва да се увеличава оредно на 
година с около 52 на сто.

Да приключим с едно с-ве-, 
дение: кс^гто говори за уве
личението на износа. Именно 

твяваше производството на не през 1975 година той следва 
метали след това на стъкло и да достигне 11,7, срещу 1,9

милиона' долара в 1965 годи
на.

е изнесло на 
пазар 630.000 бутилки би
ра, а до края на годината 
ще достави на партньорите 
си още 70-000 бутилки.
Доставчикът на бирата от 

страна е предприя- 
„Вино-воче" от Пи- 
„Ангропромет", като

огнеупорне материали, дока
то производството на керами 
ка и други произведения бе
лежи по-слаб ръст от общия

Миле Маневски

паша
тието

растеж в отрасъла.
Македонската промишле- 

в своето

рот, а
овластено предприятие по
средничи в износа на този
артикул-

Тъп като югославската 
бира се търси много в съ
седната страна, има изгле- 

износът да се увеличи 
през следващата година^

Швпо-нататъшно развитие се о- 
риентира към използван/ето 
на съществуващите мощности 
при непроменена структура 
на ссортимента, което обус
лавя увеличението на годи-

осъществяване на целите по 
ст абилмз аци я -

няколко сведения, които го
ворят за растежа на този сто 
лански отрасъл, 
години според средно актив
ните основни средства върхуч^елу шнмя размер на растеяа на

производството с още 2,3 на

ди развитието и .
стопанството у нас.Преди пе-? та на

зает в Социалистическа 
блика Македония е над юго
славското равнище с 0,8 на сто 
докато в 1967 година този про 

увеличи за около 3,9

Сурдулицасто. Но също така и в нови
те камиладовложени я за мо 
дернизирането и откриването 

нови цехове. Предвидено 
е в идващите пет години да 
се вложат в посочените обек 
ти над 769 милиона нови Ди
нара. Към края на година- 

в началото на 1971

цент се 
на сто.

Промишленото производст
во, както и минното дело на 
неметали в досеташния

Сказка по доизграждането на 

политическата система
на

пе- 
постоя-риод характеризира 

нно и подчертано динамично 
темпо на растеж- Именно, в 
периода от 1959 до 1968 го
дина физическият обем на 
производството се увеличава 

над 18 на сто средно 
на година и беше значител
но над растежа на целокуп-

та, т- е-, 
трябва да получим нови про 

мощности за бруся
ня народите в Съ сказка във връзка с доизгра 

■изнесе =
Трайкович говори и за

НА 11 НОЕМВРИ ТАЗИ ГО 
ДИНА д-р Миодраг Трай
кович народен пр>гдставител

в камарата 
юзн ата 
чеокмя актив в

мишле ни 
ио платно и хартия, след то
ва за фасади и подови гла-

ше с
Д“1Р
идеята за избиране на коле 
ктивен председател на СФРЮ 
Това тяло ще бъде съставе
но от най-авторитетни пред
ставители на републиките. За 
своята работа то ще отговаря 

Съюзната скупщина.

за отбрана на Съветскастачкародната генерална 
Русия и Унгария-

бе избран В- И. Ленин. За пръв секретар 
Конгресът прие и „Пра 

“. В нея по иеревол

президиум 
бе избран Филип Филипович- па 20 и 21 юли 1919 година, 

всички работнически организа- 
които бяха под влияние- 
Стачката се проведе във 
промишлени центрове в

Стачката се проведе
ктическа ретзолюциоаша програма пред

Също така р част от задъл
женията на Съюзния изпъл
нителен съвет Ще имат в ко- 

на председателс-

В пея участвуваха 
дим, включително и ония, 
то «а социалдемократите-

поставят икономически, полити-юционен начин се 
чеоки и социални искания, защото се предвиждаше 

на капиталистическа-дългосрочна борба в рамките 
та система. Прояви се и

мпатенция
твото.по-1важа1и места и 

СХС.
всичкинеразбиране същността на

Говорейки за компетициите 
той каза, ч)е

Кралствотозаиемаряоане на иационал- 
обеднйението бе-

стачката целият стопански животселския въпрос и пълно на екупщините, 
в окупщиноюия живот от ко
муната до федерацията ще се 
установи системата на деле
гати, Комуните Ще получат 
още по-голяма самостоятел
ност, а ще се установят и по- 

от:-гоше1Ния между оо-

В течение на
иия въпрос- Все пак конгресът на 

момент в историята
беше парализиран. Само в Белград па де- 

10.000 граждани. Дисци- 
югославокия-г пролетариат

в странатана югославското

работническо движение, защото на него бс 
революционна работническа пар

ше преломен моста участвуваха надсет
Показа'на° гооподатоуващата буржоазия готовността 
си в случай на иитервеящия да въстане в защита 
ла революцията в Русия и Унгария-

Веднага след генералната стачка избухнаха ст* - 
хийГ^тове^а войниците в Марибор и Вараж- 

бяха потушени с оръжие. Под същото вли 
народно представителство се чуха 

Югославия в интер-

класов-о 
създадена единна 
тия. 1920 годи-коигре-с във Буков ар през

Югославска комуиисти-
друпи
щин-токите окугшцини и техни
те органи на управление. 

Стоядин Стоилкович, секре 
ОК на СКС подчерта, 

на политичес- 
в общината ще 

становища

На втория 
на СРПЮ (к) получи името
ческа партия.

Генерална стачка яа
Съветска Русия и Унгария

1919 година се засили им- 
Съветската

югославския пролетариат
дилг, които 
Я1Н1ие и е самото 
гласове против участието 
веицията. Правителството 

намерението ом Да

тар на 
че членоветеза отбрана па

Когато през лятото на
^^Га^н^ел^^Г^авГдо пролетариа
та в Европа, по-специално до пролетарната на с р
^иИт^я призив за

Изпълнителните комитети яа Партии 
СРПЮ (к) и на Централния работниче- 

объркаха към работиичес- 
в междуна-

иа 1К1и я активбеше принудено да се от- 
изп.рати югославски вой- 

Съшетока Русия и Съветска

тезиразясняват
груповите организации в 

тази акпокаже от 
ски на фронта против града а по селата

ще поемат организациите 
съюз.ция

на СоциалистическияУнгария-
Тази стачка се 

ции на работническата класа в 
да на легалната борба на ЮКЛ.

числи към най-значителните ак- 
Югославия в парио-

тервонцията. 
ния съвет на 
ски синдикален съвет се 
ката класа на Югославия да участвува

М. Величков
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Новини ОТ транспортното предприятие в Босилеград
ПОЛИТИЧЕСКИЯ АКТИВСЪБРАНИЕ ИА

Деветмесечните резултати 

по-добри от лани
Регтубликаиюката кем- 

Воси-По инициатива па
фврешция на ССРН метналата седмица в 
пеграц сс състоя събрание «а общинския по
литически актив, на което присъсгвува Алск- 

Трайкович, заместник-председател на 
скупщината на СРсандър

Републиканската камара е 
Сърбия.

Информация за д оиз тр ажд а не т о на нашата 
изнесе другаря Трайко- връща в 4,30 и в Босилеград 

ще пристига в 9 часа. Тоя 
автобус ведноа ще пренася и 
пощенски пратки.

Да отстраняват бездейнитс 
членове на СК
На партийното събрание в 

транспортното предприятие, 
на .което комунистите бяхд 
запознати с доизграждането 
па нашата политическа систе 
ма отделно внимание се за
дели върху организацион
ния въпрос на тази партий
на организация. Поради без- 
•действуване и неплащане на 
членския внос от евнденция 
бяха отлъчени. Методи Ди
митров, Стамен Опасов, Бо
ян Зарев и Бранко Ивано- 
вич. В членство са приети 
Захари Захариев, магазинер 
и Симеон Димитров, механик

В. В.

оглед па прекъсването на съ 
общенията през Весна коби
ла, ице имат добри съобщите- 
лпи връзки- Градския авто
бус, 'който сега се движи по 
линията Сурдулица — Дика- 
ъа, (ще работи на релацията 
Босилеград — Горна Люба- 
та. Всяка вечер, след присти
гането на автобусите от Ско
пие и Белград той ще отива 
за Любатите и ще се завръ
ща на сутринта, преди тръг
ването на автобусите от Бо- 
силепрад за вътрешността.

Също така и нощната ли
ния от Босилеград за Бел
град ще бъде премахната, но 
затова остава редовната, в 
пет часа сутринта. Вместо то 
ва ще има нова линия за Ниш 
Автобусът Ще тръгва от Бо
силеград в 14, а в Ниш ще 
прйсгпига в 19 часа. Ще се за

наРаботническият съвет 
транспортното предприятие в 
Босилеград разгледа финан
совите и делови резултати 
преа изтеклите девет месеца. 
Обща констатация е, че се-< 
таваните резултати са по-до
бри в сравнение ,със същия 
период миналата година.

Найчголяма реализация е 
осъществена в превоза 
.пътници. Тя е по-голяма от 
лани е 700.000 динара. За то
ва допринесоха двете 
рейсови линии Босилеград — 
Белград и Сурдулица — До- 
кава, както и на потголемия 
брой превезени пътници.

И товарния цех макар че 
не е мила работа постоянно 
бележи увеличение на реали 
зациягга. Тя е с 180.000 по- 
голяма в сравнение със съ
щия период миналата го
дина. Камионите са измина
ли гго-малко километра, кое
то ще рече, че са се и ио- 
малко амортизирали, а са о- 
съществили по-добри резул
тати.

В сравнение с първото по
лугодие на годината делови
те резултати на пр'адприяти- 
ето са, също така, по-добри. 
Б резултат на това сега ра
ботниците получават пълни 
заплати, които според новия 
правилник са пов/ишени с 20 
на сто в сравнение с мина
логодишните.

И покрай това разходите 
•са увеличени (значително. 
Най-,големи разнооки се пра 
еят в изпозването на гумите, 
гориво и пр.

На заседанието на съвета 
се разискава върху ред не
разрешени въпроси, отнася
щи се До вътрешната орга
низация и ефикасността на 
работните места. Бе изтъкна 
то, че отделни работни места 
|.:е се използват рационално.

Така стои положението в

политическа система
Той се спря върху политическите и ико

номическите причини, които налагат тези про-
ЗИЧ.

мени.
В обстойните разисквания се Даде пълна 

подкрепа на предстоящите промени в нашата 
политическа оистема. Същевременно се повди
гнаха .и въпроси, които не са свързани пряко 
с обсъждащата се тема, но като такива са от 
значение за Босилеградеката комуна. Те се 
отнасяха до финансовите възможности на Ре
публиканския фонд за развитие на слабо раз
витите краища, за подобряване на здравеопаз
ването и др-

на

нови

ПРОФСЪЮЗИТЕ ЗА СТОПАНСКИТЕ 
РЕЗУЛТАТИ

Наскоро Общинската синдикална конфе
ренция ще проведе заседание, на което въз 
основа на деветмесечните баланаи ще разгледа 
положението на стопанските организации в ко
муната. Според това ще бъдат взети решения 
м препоръки, които ще бъдат доставени на ком 
петентните органи. Сигурно е, че в тях отново 
и най-енергично Ще се търси интеграция на 
стопанските организации. Също така, ще се 
разгледа и социалното положение на отделни 
категории работници в комуната, особено след 
последното повишение на цените.

Конференцията ще избере и свой делегат 
за предстоящия конгрес яа оамоуправителите, 
ко'лто ще се състои в Сараево.

Из трудовите организации

»УСЛУГА« ПРЕОДОЛЯВА 

ТРУДНОСТИТЕв. в.
Занаятчийско

предприятие „Услуга“ от Бо
силеград настоява да преодо 
лее трудностите, с които се 
бори още от откриването ои. 
Допреди няколко месеца пре 
дгхриятието беше под прину
дително ръководство. Оттога 
ва до днес то забележи и по 
ложителни резултати в сво
ята дейност. Според деветме- 
юечгаия баланс, осъществена
та печалба е значителна. Ста 
ва въпрос за 30.000 динара, 
.които и се използват за по 
криване на по-раншните де
фицити.

Тези резултати се дължат 
на ефикасната и пр-засиле
на делова работа на всички 
цехове, предимно на строи
телния. От значение е и то
ва, че оега дърводелския цех 
работи много по-успешно от 
по-рамо. Също така и новот- 
крития магазин за електри- 
чен и строителен 
се оказа като оправдаема ин
вестиция за предприятието.

Имайки предвид 
та на строителството не са
мо в обществения, но и в ча 
стния сектор, той винаги ще , 
има осигурена работа в кому 
щс е необходима техническа 
пата. Разбира се, за тази цел 
и кадрова

услужното експансия-

ЗАРШ ДОМ С АВШ ЛЕКАРИ
кето. Ето защо тук неспокой 
■но очакват настоящата го
дина, когато тоя закон тря
бва да влизе в оила Но не 
касае се самю за повече за 
нуждите от лекари.

Досега в централния пе
чат три пъти е обявяван кон 
курс, но пито един лекар не 
,се е обадил- Междувременно 
ст заводите за заемане 
работна ръка в Ниш, Леско- 
вец и Скопие също са търсе
ни лекари. Управителят 
дома д-р Васил Христов без 
/успешно се опитвал и пос
редством лични контакти да 
намери някой динар.

Оега (и по четвърти 
здравния дом ще обяви кон 
курс, спорещ който на кан
дидатите н:е само, че Ще бъ
де осигурена обществена ква 
ртира, »о 'най-вероятно 
им се даде заплата по дого- 
■пзр.

В Бооилеградока комуна 
20.000 жители обслужват са
мо двама лекари от обща 
практика. Тоза е, може би, 
единствен случай в СР Сър
бия.

подготвеност. В 
предприятието обмислят как 
именно да разрешат тези въ
проси. Трудности ще има и 
о набавката механизация, ка 
кто и с кадрите. В момента, 
з комуната има 
■к в а л ифицирани 
работници. Освен това в учи 
лището за квалифицирани 
работници з Босилеград пре 
дприятието обучава 35 ду-, 
ши- Ако тоя цех се развива 
СИ.ГУР1НО е, че мнозина от тях 
(ще останат на работа в Бо
силеград. Подобно е и случая 
с 12

Става въпрос за съществен 
и остър проблем: едиствената 
здравна * организация 

комуната от година в годи
на има все по-малко лекари. 
До миналата година напри
мер тук работеха трима. Се-

досгатъчнов
строителни

на

на ремонтния I,-рх. Изтъкна се, 
че ремонтната работилница 
е готова, но но неизвестни 
причини, още не е пусната в 
действие. Това нарушава ха 
.рмемйята' в работата, създа-’ 
ва трудности на работниците, 
ксито .и без това работят при 
■ТР'УД1Н'И условия.

га са само двама, От които 
единия е заявил, че ще си 
отива. Значи, в цялата кому 
ка ще остане само един де-, 
кар!

Тук лекарите се задържах 
съвсем кратко време. Най* 
много по една година. Тсва 
са хора. идващи от вътреш
ността. .Макар, че от комуна
та има над тридесет лекари 
(само от Райчиловци над 
кадесет) никой не иска да ра 
боти в Босилеград.

Защо лекарите не обичат 
Босилеград? Една от причи
ните са и ниските лични до 
ходи- Тук лекар получава 
средно 1.800 динара, което е 
/много' по-малко, ,в която и 
Да било друга здравна орга
низация в страната. Низките 
Доходи не съотвествуват на 
руда, който лекарите пола

гат в специфичните условия 
■на обслужване в комуната.

Компетентните от 
пия дом полагат големи уси
лия да доведат поне още два 
ма лекари ,макар че са необ 
ходими трима. Сам0

ученика, които изучават 
шлосерски занаят.

път

Напоследък „Услуга“ се о- 
'риентира и към търговия. Ос 
е©н открития магазин за еле 
ктропстроителен материал тя 
(наскоро ще открие и магазин 
за самообслужване със 
Ки за широко потребление. 

За • Това ще е първия от този 
и- род в Босилеград.

материал

През зимата ще има изме
нения в рейсовите линиище

В строителния цех през се 
зсма работят по 20 души. Та- 
зи тод1и>иа те са осъществили 
пай-голяма

пет
сто-(С настъпващия зимен се

зон, който сигурно както и 
досега,,ще доведе до трудности 
е съобщенията, >се налага да 
ое направят известни измене

Но затова пък въпроса със 
ср ег гном едицишни я персонал реализация, 

прадприят *зто тоя цех 
ма найчголяма- перспектива.

почти изцяло е разрешен.
Но и той «е може (най-ефи
касно да работи пак заради 
н ецйстиг на лекари.

■П|ри такова положение ни- 'мс^авм линии.

В. В.
■чс-

КИЯ при съществуващите ,ре-

ВАШАТА БАНКА Е
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА В ЛЕСКОВЕЦ 
С КЛОНОВЕ В

ЬУЯНОВЕЦ, СУРДУЛИЦА. ВУЧЙЕ, ГЬРДЕЛИЦА, 
ЛЕБАНЕ, ВЛАСОТИНЦИ. ВЛАДИШКИ ХАН и БОСИ
ЛЕГРАД

Още с първите снегове ще 
прекъсната линията

то здравния дом може да ра 
боти добре, нито пък тере.-на бъде
Ще с-е покрива изцяло и на": |ПР1'3 Весна (кобила. В тоза 
време. Само двама лекари направление автобусите ще
не могат да свършат работа- пътуват само .що Горна Лю
та. Те ее са в състояние да бата. За 'сметка 
'проведат и задължителните табу са от Крива фея редов

но ще пътува за 'Скопие. Съ 
що така ще се_,поддържа ре 
дойна сезонна зимна линия 
От Босилеград през Власина 
за Скопие. На тази релацил

минимум задравна-защи- РУрг Ангина Стоянов, ще се рейсът Ще тръгва
та. Това именно налага и върне от специализация 
Републиканския закон, от- 
касящ се до здравеопазва-

на това ав-
здрав-

'Еакоинации.
ЕдийстЕвно охрааречие е, 

М? от Нова година здравния

редовна .влогове' <е плаща в“ « лихва 
* За осроченнна
* За

влогове — ?.«“/<.
Всеки спестовник с вдо! (й най-малко 1000 нови динара 
е зс! раховап от евентуална злополука.
>ам овиге клонове и Босилеград и Сурдулиц. работя1 
"т ‘ зп до ,< 30 “аса всеки ден освен събота

така
тоя ДОМ Ще може да предло- дом ,ще има постоянен хи
жи

>
в пет часа

(Сутринта.
В зимния период пътници

те 'от любатокия район, без

и неделя.

В. В. А — - I Ий . Щ, ^ 4»

Сгря 4
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Сесия на Общинската скупщина в Димитровград I ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ |

Отборниците против принудителното 

ръководство в ножара „Братство“ НЕВНИМАНИЕТО, НО 

И ЛОШИ УСЛОВИЯ
На завчерашното заседа- — Веднага да се започне с 

пйе в Димитровград отборни г^зтотвянето на нормативни 
ците обсъждаха редица въ
проси, между които един от 
най-важните б^ше какво да 
се направи с кожара „Брат
ство“, където взаимните от- ма 
пощения и стопанисването 
представляват значителен 

проблем. По
на общественото аснитводст- 
во и по заключенията на Съ приятие. 
вета за стопанство и финан
си-и на стопаноко-политичес- 
*<Ня актив отборниците реши 
ха кожарата да не се слага 
под принудително ръководе
не. Каза ее, че има условия 
за нормална работа, ако се 
проведат някои мерки. Моти
©мравката на съвета за сто- изтъкнато, че на граничния 
панство и финансии тук бе преход иаапартната 
приета — а тя е, че кожара- все по-чеато се среща с ебал 
та през последните месеци и- шифициранм паспорти, 
ма финансови успехи — за- бенб на чужденци от Турция 
щото приходите над разходи и страните на Близкия из- 
те са по-големи с 40 милио
на ет. динара. Това значи, за 
ключиха отборницитЬ, че ко
жарата може да работи ус
пешно и по-нататък. Но ре- 
шено бе да се уведомят ор
ганите на самоуправлението вали е Димитровград, пове

че като гости на наши граж-

тях, а това е нарушение, ко
ето се наказва от съдията за в злифиц пран и са само 4 ду

ши.актове, .които липсват на то- нарушения.
През последните няколко 

заяви началникът
— Младите и ква

лифицираните най- 
често се 
Най-много повреди в 

и понеделник.

ва предприятие
— Да се изготви дълго,оро- години 

чна производствена програ- «а секретариата на вътреш
ните работи Митко Томов — 

— Службата на обществе- на границата от Миджор до 
мото книговодство да инфор- Стрезимировци не е имало 

инфюрмацията мира тримесечно общината а;иго една повреда на грани- 
за състоянието в това пред- цата от страна на наши гра

ждани, което е твърде пох
вално.

По възрастова 
от 18 до 35-годишна възраст 
има 22 повредени, а толкова 
са и тези от 35 години наго
ре. Това значи, че все 
ио-невнимателни сд младите 
работници.

Понеделник и сряда са 
най-фатални

структура

повреждат.

пак
сряда
Машините не са ви
новни, но защитата и 
невниманието.

*
* . най-че-Понредите стават 

сто в понеделник и сряда, се 
КомпетЬн-

НЕОТДАВНА общинският 
синдикален съвет на съвеща 
пие обсъжда въпроса за тру
довите злополуки в промиш
лените предприятия на дими 
тровградокага комуна. Въпро

бе разгледан в следствие ,радота сравнително 
па не толкова незначителния чинали което им отмъщава с 
брой повреди, които са ста- повреди даже в първата 
нали през дветте месеца смяна има повече повредени,

а това потвърждава заключе 
кието за неотпочиналост през 
събота и неделя.

Оотборниците разгледаха 
информацията на Секретари
ата на вътрешнит^ работи предложенията за узешиче- 
при ОС за работата и проб- ние цените на хляба и браш- 
лемите на тази служба. Бе ното. Бсъоцност бе утвърде

но решението на Съвета при 
служба ОС. а цените вече са влезли 

в сила още в началото на

На сесията бяха приети казва в данните, 
тниге по този случай заклю
чават, че .почивните дни 
се ползват за истински отдих 
и почивка и хората идват на

неотпо-

не

сът

осо- месец октомври.
Също така отборниците об 

съждаха и .някои въпроси на 
управленчеоката служба в 
общината. Те отхвърлиха

годината.
Окончателно 

което бе взето, е че синдика- 
чце настои да бъдат пре-

заключение.ток. През тази година е има
ло опити да с,е мине с фал- предложението да ,се открие 
шифициран паспорт от около ково оаботно място — кому

нален иптопУжтор, а .се съгла- 
През годината са пребива-, сиха да бъде образуван меж-

■дуобщински завод за обще
ствен» управление.

тът
махнати причините за трудо
вите злополуки

*
а те са:400 души. Когато стане повреда, оби

чайно е вината да се потър
си в ръководството, защото 
не осигурявало необходими
те трудови условия, нямало 
защитни средства на машини 
те и пр. Но не винаги вина
та е

защитнитекеползване на 
средства по време на работа, 
слабо орилатас^е на средства 
та за охрана на труда, пре- 

н а работниците
да проведе следните мерки:

— Веднага да се обяви кон , дани около. 7.500 чужденци, 
курс за .директор, но с таки- Нашите граждани обаче не 
ва условия, които дават до
стъп на това ръководно мя-

Бяха обсъдени и 
други информации: за данъ
ците и облаганията, за проб
лемите на санитарната инспе

редица
местването 
от една машина на друга и
пр. там. Често и наличното 

ползва при работа. Вса постъпвали по законните 
разпоредби да обаждат в ад 
ресната служба за пребива
ването на такива хора при

не се
гумарата например има рес- 
пиратори и други средства за 
защита, но никой не ги пол
зва, въпреки задължението 
Квалифицираните работни- 

пенякога страдат от „кур- 
назлък“. В стремежа си да 
докажат, че са оръчни, че 
умеят да ползват машините, 
те понякога загубват някой 

или се стига до друг 
повреди, именно защото

Най-миого страдат 
пръститекция и други.

сто на широк кръг специали 
сти. Д. Йотов девет-

месечие 13 работници са има 
повреди «а пръстите (ня

кои са ги загубили частич
но). след това 7 души са има- 

повреди на ръцете, 6 са 
повредили стъпалните си, 3
— краката, 3 — кълките. 2
— гърдиия кош, 1 — дланта 
(и 1

През тазгодишното

ли циВ скоро време Ще приключи в Димитровград 
акцията за флуорографски преглед на населението 
от комуната. Здравният дом е организирал безплат- 

снимаие на цялото население за да установи да
ли населението е угро^ено От белодробни болести.

Всеки човек в комуната получил повиквателно 
с дата и час
дневно се тълпят хора от 
да си-

Димитровград
ли

ФАУОРОГРАФИ 

РАНЕ НА 

НАСЕЛЕНИЕТО

но пръст 
вид
не се ползват защитните срерамото.

Рекордът 
пръсти се пада на предприя
тието „Диле“, а причината е; 
така бе казано ,на съвещани 
ето, че работниците и е пол
зват защитните средства при 
работа я-г че често ое правят 
премествания иа работещите 
от една на друга машина.

Според изнесените 
броят па повредените е

на повредени дстза.
на снимането и пред здравния дом еже 

разни села, чакайки ре- *
В заключението, че синдп- 

катът ще настои да се према 
хнат причините за трудови
те злополуки е намерило мя
сто и това — да се не позво 
ли на работещите Да се 
лагат на опасност, като 
ползват защитните средства. 
Но как ще се постигне това, 
не с казано. Вероятно ще езе 

инспекции,

Но не всичко върви добре. Много се чака, за- 
понякога идват повече хора, отколкото са по-щето

викани по 
нйзация, но в друго. 
ните към приградскитс

хората идват непоканени. 
Засега не са установени 

заболели.

списък. Причината не с в лошата орга- 
Честите преселвания от далеч-

из-данни «е44
селища още' не са регистри- души, от които само 3 са же- 

останалите мъже. Най-■ни, арали и
голям брой случаи на между наложат разми

които няма да могат да дай- 
особена ефикас-

мшого повредени-! има 
квалифицираи-иите работници 
(24), след това между неква-м. и. и. ствуват с

пост. Може би по-добре ще 
лифицираиите (16) и полук- е да Се поприказва сериозно

« ,р, подружниците по предпри
ятията или с някакъв 
вътрешен контрол да се пре
дотвратяват възможностите 
от нещастие.

вид
най-малко 5 прослужени години в специално
стта.

РАБОТНИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ ^ГОСТИЛНИЧАР 
СКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ „БАЛКАН 

ДИМИТРОВГРАД

обявява

— непълна професионална подготовка и 
най-малко 10 години работа на ръководни 
ста, от

м. н. н.мс-
които 6 години в гостилничарството,

гостилничар ски— висококвалифициран
работници с Ю години работа в гостилничар
ството па ръководно място.

__ Квартира не е обезпечена.
Лични доходи — според правилника за 

на лични доходи.
15 дни след публикуването

КОНКУРС
на работно място

трудовата оргапизация-
за попълване 
ДИРЕКТОР на разпределение

Конкурсът е откритПокрай общите утвърдени със зако- 
кандидатите следва Да изпълпяваг и 

специфични условия:
имат съответно виеше и средно оо- 

специалност гостилиичарство е

Условия: 
на условия, 
следните

му. пеобходимите документи се пред- 
адрес: Гостилничарско предпри-

ЗаявлсниЯ с
ставят на следния

„Балкан" Димитровград, за конкурса.— да 
разовапие — ятие

* 20 НОЕМВРИ 1970БРАТСТВО
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В Босилеградсклта комуяа

ц ГОРСКОТО ДЕЛО В СРЕДНОСРОЧНИЯ ПЛАН
* за село нит*от село има предвид, че то©а са сред 

сгва от Република/дамия фонд 
за .вода. Освен това регули
рането на река Дратовипцл- 
ца още не е включено в об
щата републиканска програ
ма, макар че тя създава се
риозен ведостопая-юки проб
лем.

със • залесяването в
години те сеНаред_______ Боеилеградоката община

........ още не е изработила средно- с | здващите
Причината е провеждат исъздаваше «а изкуствени

Средно годишно таки 
ще се създават «а 30 ха 

ПЛОЩИ-
ЙУ*1

пет
обемни акции за 

ли-
И:.„„„„.„тммгю"*""""""'"-’"'*""""""""""- |А* V///// V//// '///- срочен план.

преди вюичзсо в закъснението 
и а стопанските организации вади.
,в комуната. Така например ва 
зсмеделокиге кооперации ои.'| з ерозивни 
аге са изработили свои п.рое- Районната секция във 
кти, мито пък на общината димим Хан, която също У ^ 
са доставили необходимите твува е борбата срещу ®Р° 
данни. зията в Бооилеградоката

Засега са [известни само мун.а ,в средносрочния 
плановете на' горското дело предвижда и1Д^еСТ 000
» <=РВД*0р»-.» г,л», ™;"°" «еГ'«

Горската служба при общи нР и,гежю-е,рази0Н,и ра- 
.ната пред вижда през идва- за с | к ата иа долини- 
шите пет години посредством най-много в Добродол-
общиноюия фонд за горско • ' останалите сродства

гжяк Гс-=и„г=»;”ак ггагпж »*>—« *«-«•
динара. Това 'ЩС са 'И1-га|ести- 
ции, с които ше се осигуря
ва производството иа посадч- 
чепг материал и частично що 
се заплаща необходимата ра 
ботна ръка.

за ”а

ниВлЯ
Горската секция във Враня 

посредством своя клон в Бо
силеград в периода о-г 1971 
— 75 година

даТЧЯос*?? «ите а

ината
виплан

предвижда 
670.000 динара инвестиции за 
основни средства. Става въ
прос за изграждане на пъти
ща в гороките предели в ко
муната, за набавка «а ка- 
мисни, трактори и др. За про 
изводство на посадъчен мате 
риал и за финансиране на ак 
ции по залесява^ тя ще оси 
гури 1,35 милиона динара.

Според мнението на спе- 
-пиалистите това е обективна

от
по.ло^га от IНИ.

Димитро- 
1,1 ие гяа 
;адств0 се 
бх®Ди.м0 ла 
«°ст на » 
КОЯТ0 ■
Ра'йс«. з 
™ <* .обед,
общност 
та, а 
внимание * 
43 здравна 
те на ком'

тел

да с
Общинският инспектор по 

горско дело Минко Якимов, за 
яви, че предвидените инвес
тиции от тази секция за Бо- 
еилепрадоката комуна са не- 
достатъчни, особено ако се

СЕЛО ИЗВОР ■впрограма, затова се и очаква 
цялостно да бъде осъществе-

да се

В. В.на.

ТРЕВОГА В ЗЕМЕДЕЛСКИЯ 

КОМБИНАТ »ВЛАСИНА« За електрификацията в Босвлеградско
Преди 5—6 години земеде- около 3.090.939 д., от които не 

лекият комбинат „Власина" довършено производство е 
„даде“ на еурдулишкото сто- за 927.003 дин., търговски сто 
панотво загуба от 1 милион :ки за 1,735.919 дии., тъй като 

• динара. С снови кредити и се мъчно реализират готоеи- 
кадри комбинатът бе позале те произведения и търговски 
куван и няколко години ра- те [стоки. Трудовата оргаииза 
ботеше успешно. Тазгодиш- ция дължи на поръчителите 
•ното деветмесечно състояние си 3,221.272 дин., или 35,1% 
обаче създава нови тревоги. повече школкото в същия пе 

В трудовата организация риод «а 1969 година. Дължан 
бруггопродукцията е намаля- пите дължат на ЗК „Влаюи- 
ла с 13,2%, изразходваните на“ 1,605.489 дин., или 6% 
средства с 11,1°/о, ссъи.|>стве- по-малко, отколкото през 
стия доход с 28,4% и остатъ- 1969 година, 
ка на дохода е 18% в сравне През деветмесечието е има 
ние' със .периода от 1969 го- ло 33 .съдебни .решения за 
зи 1а. Най-трезожното е, че дълг от 311.180 дин. и 11 по- 
доходът е значително нама- ръчения за главен дълг от 
лял и то вследствие на лошо 788 168 дин. За целта са из- 
с-топаниоване. Доходът по е- 
дИ(н работник е намалял от
10.209 (дин. през 1969 годила ременило организацията, 
иа 8.943 дин. през т.г. Тоза 
показа, че производително- т.е .средства .се ползват бан- 
стта е намаляла с 12,5%. Ли- кови [Кредити.

Личи, че 1Съ1отоян1ието на 
ЗК „Власина“ не е добро. Са 

Покрай субективните ела- моуправителянте органи в 
бости, които са довели до по кЪмОшата, ОС и обп|зегвено 
менатото състояние, същест- -политическите, -организации 
.вуват и обективни: много не
продадена продукция, 
статъчНо оборотни 
и [взаимни дългове с 
трудови организации. Склз- ни. 
дирените стоки се п)№ят на

ТОНЪТ Е ДАЛЕЧ
разходва[.чи извънредни сред 
ства от 40.360 дин., което е об

В недостатък на оборотни- |ЙРт
чнигге доходи са увеличени 
■през тази година с 8,1%.

в Общината трябва бързо да 
недо- предприемат мерки, да .се не 

средства случи лошо с тази орган и за
други ция -както преди 5—6 годи-

М. Величков

в^ЛВИк1аМШш
ПОВРЕДИЛ СЕ ПРИ 

СЪОБЩИТЕЛНА 

ЗЛОПОЛУКА «ИВ Ш* Щ
бранията, но и в ежедневни- построени „пп™, е 4 те мрежи възможностите са ще м°ж „
те -разговори - на хадрата. Тук те ЗаТГа'“’™ Нащ»„«>, тр,«р.<«™
се чувствува безмерното же- все още не са Еа електропровод до Любати със собсте
лание тази акция да успее, държане от страна ня етгек Те Тези оела в &иха се елек- с ползване
Факт е, обаче, че босиледрад тричаокото предприятие в 7Тс ' НР11^ положение да съществу- ли™- №
смия еелдаин «е е в състоя- ско.вцц. Д Р в 7 Рифициралц лл-юго кратък 'На1ЯежЛ я,
н,ие ,сам да юе юп!ра1В1И' с тази Как ла се срок Защото за тези цел те дането е3 '
■задача. Електрификацията бооилеградоюите селаФ кшато те 'са събрали значи тел -СпореДД
за него е скъпа. електропроводя ни средства от страна на ко- ри, елвктр-

Точно преди десет години тях и. когато4 неговата шш’’ МИТетите по електрифика- Люба^^
■от Влааиноката водоцентрала пост сега едва се използва " ЦИТл 3 т?Те &
в Б1ооилгаре|ц бе прокаран десет на сто а с и в оела/га на тлъминския 'Т^яе те
електроправед с високо на-. Отговор на този въпрос ,ра'йон съществува голям иК-. на 
прежение и голяма мощност, са в съ1стоян|ие ля па^И *8 теРес. Тук електропроводът е община 
Оттогава до днес, поср|едст- общест.вено-политическг^/ с™лн’ал ДО Бранковци. Това дотогав • 
вам него, частично са елек- гамизации в комуната Р Дава 'на1Дежда, че в скоро зНачение 3 
трифицираии само Горна Ли Изграждането на елин м» вреатв Ще стигне и до тлъми- опит
сина и Долна Ръжана. Боси- лометар електропрпн^ иоки^ села. прЕге
лепрад, Ра!йчило1вци и Ради- Еа ,100.000 динара Това ся ^ Главните надежди са в Ре- цират
чевци и преди са имали ток леми средства 'Пу&лцкансчсия фонд за раз- БосилегР-п

’ °-..и за витие на слабо развитите парал000,по-дълъг срок от време сел-
окото население

В една необикновена съобщителна злопо
лука, станала тези дни на асфалтовия път в 
Долно Тлъмино тежко е повреден Божко Бож
ков от Горно Тлъмино.

Злополуката станала рап-по сутринта, ко
гато шофьора ма босилеградакото транопор.тно 
предприятие Йован Величков 
камион тръпнал по асфалтовия път от Кара, 
маМица за Босилеград. Близо до Долно Тлъ
мино го срещнал Божков, който

с пълен с дърза

•с кон тръпнал
пазар в Крива Паланка. Понеже пътя бил 

тейен шофьорът се опитал Да опре камиона, 
ооаче, както заявил сетне опирачките 
зали.

и а

_ отка
за да не удари е -пътника то’й свил 

вдясно, е брега на пътя и се прекатурил. При 
това камионът закачил ксня и му пребил крак, 
а от него паднал Божков и тежко повредил 
плявата си. За щастие бил спешно закаран в 
босилеградската болница, къдато му била ока- . 
зана лекарска помощ

Последна дума за тази 
же компетентна комисия.

злополука ще ка- поне

от старата централа.
Това е съвсем недостатъч- кра1ища. Босилгерадската 1>о 

муна се числи към сиези, ко(не е в съето



Здравеопазване
Г0е' ЗДРАВЕН ЦЕНТЪР В НИШ,

АМБУЛАТОРИИ В РАЙОНИТЕ
цени Бележка

|СОМУ“ 
1йОЧ,,ха 
;,о °°»- 
йта и
Е,- На
^съЖДа
вяната

ЧИЕ Е ЗАВЕ
ДЕНИЕТО В 

ВМЕНИШ?

В

Гй л|ГЦа.
* аДра 

как
ите об-
.-лгурс-
„ както
в кояУ*

даселе- 
|В *<0-енео- 

обхд-
руреми,
р-голям
ЙЛОЖ-И 
дигната
фгшка- ността на здра 
-голямо вно осигурени

те лица от ко
муните. На по 
вечето събра-. 
иия хората се 
определиха ко 
Муналната об
щност на оси
гурените да бъ 
де организира
на така, че да

изгледите облагането 
- веопазване то да за здра димитровградския 

е по-малко. здравен
-е» дом.

Димитрозгр адско 
делило вече. Остава 
чака окончателното 
Но актуален - 
.пето е и въпросът 
визирането на здравната слу 
ида а в Димитровградската
муна,

Миналата сс 
дмида в дими
тровпрадскнте

селища се про 
ведоха събра
ния на здрав
но осигурените 
Трудещи се. Об 
съжда се въ
просът за но
вото о.рганизи- 
рине на общ-

се е-опрн Не предвиждаме зъболека 
да се из ри при амбулаториите 
решение, то досегашните

ВЕЧЕ няколко ме
сеца в Каменица се 
води спор между зе-

защо 
резултати по 

в здравеопазва казват, че нямат достатъчно 
работа на Чарена. Има 
чам да се извадят средно на 
ден три зъба ,в селските ......

ко булатарии и то като се оти- 
на която е ва ведна-ж седмично. Заточва 

ще се набавят зъбно-амбулан 
Тгни коли с необходимите 
ръжения

за реорга- слу- меделската коопера- 
„Сточар” в Ди

митровград и местна
та общност за собст-

ция
ам-% пттшт

оснозата 
е следното: веността на сградата 

на заведението, в се
лото.

съо
за зъболечение иДооформяно на Здравния 

дом в Димитровград съглз- ,Ще °^1'11КалЯт терена в опре- 
разпоредбите „»' м ЯГУй *“«Та^т,,- 

(нови служби). те, защото ще се лекуват по-
съвременно.

И кооперацията и 
местната общност из
насят факти, че име
нно тяхна е тази сгра 
Да. Стигна се и до 
съд.

по-
ирането
райони
Й. н.

Реализирането 
отдавнашна

на една
Елаборатите за амбулато-1 

риите в Смиловци и Т. Одо- 
ровци са готови. Има изгле-

потребност ,— 
здравните амбулатории в ,рай
онеите цензове да стават д„ да се финансира оформя- 
деисггвителио такива и да бъ нето им и с републикански 
дат годни да окажат

И Окръжния ,съд 
Пирот 
да, че страдат* е на 
селяните. Земеделска - 
та кооперация обаче 
е предявила жалба 
по решението на 
да.

в
донесе присъ-

средотва, а това значи, че р|з 
ализираието па плановете 
се улесни,-

солид-
случаина помощ щ по-леки 

на заболяване.
ще

Никола Цветков в болницата
Начертаният път за по-до-

рияВаБаабушнГиГаШ в^Га! ™ЦИИ 33 Д-формяне, откол- равите™^^ цГвк^е ^ ш^ЛГ^^Тдо- 

ланачка и Димитровградска кото ,на ®Дин здравен център, близко вре.Де да оформим бъ1Р' Действително
“»» да РР- две Не„тра„,и здраеяи а„бу « 2 села-

та и от по-съвременно леку
ване.

с ъ-

отдавна 
лека- Какво ще бъде ре

шението на по-висши 
те инстанции — оста 
ва да се види. Но до 
като се чуе окончател 
ната дума — този о- 
бект служи за .слове- 
нени престрелки меж 
ду хорат* в коопера
цията и местната об
щност и за създаваме 
на непоносими

ганизира нови отдели. От д.ру 
га страна отдели за сравни-Ако се държи сметка за 

волята ка здравно осигуре
ните от Димитровградската телно по-редки болести ще 
комуна, това ще значи общ- могат да са рентабилни само 
«остта на здравно осигурени
те (работници и селяни) да 
обхва^ по-голяма част

лат-ории — едната в Тръгпско 
Одоровци, другата в Омило.в 
ци. Те ще имат лекар, аку
шерка,

М. н. н.
сестра, патронажи а 

сестра и необходимите за сь-в условията на по-голя-М брой 
здравно осигурени. временно лекуване пособия. 

Здравните амбулатории в 
здравна Погамово и Изатовци ще бъ- 

институция бъде централна, дат един вид подведометаенц 
по-големи са изгледите да ос и а тези- Лекарят от Смилое- 
тават пари и за подходящо 
оформяне, и откриване на 
селски амбулатории с лекар

от ре
а главният здравен При това положение, 

то вече оформена
кога-гиона,

център да бъде в Ниш. Но 
тук не решават само гласо
вете на димитровградското 
население, К0 и на хората от

отно
шения в селото което 
е ненужно.

ци ще отива в Изатовци все
ки втори ден. Същото ще ста
ва и в Погаиово, където всеки 
втори ден ще отива лекарят 

. С управителя на Здравния 11 помощен персонал, какви- от Т. Одсровци.
дом в Димитровград д-р Ни
кола Цветков беседвахме --

другите комуни.

Ц. Димитров
то сега липсват в Димитров 
градско. Даже са по-големи

Амбулаторията от Невля 
ще се обслужва с лекар от

за общността на осигурените 
земеделски производители и 
на работниците, за бъдещата 
организация на здравната 
служба в Димитровградско и 
за облагите, които се получа 
ват с уедряването на кому
налните общности на здрав
но осигурените трудещи се.

— Метете ме — рече унукат — денъска по
ло математику. Кико чулучи йединицу 

ата аану да скърца със.зуби па оди 
на балконат. Нема-нема

това снс-
зор излета 

изока унукатога — йе- 
■ ла каже да ти я покажем неща. Видиш ли оно- 

що йе нарамил сълбуту умазан у вар кико 
свиня. Ако. не учиш текъвия че будеш. А може 
ла будеш и кико оноюва що бута колииата 
чаршиюту и събира боклукат. Сто

това
ДОСЕГАШНОТО ПОЛОЖЕ 

НИЕ бе такова: Пиротска, Ба 
бушнишка. Белопаламачка и 
Димитровградска комуна и- 
маха единни общности на

по
пути съм ти 

казала дане испущаш кньигуту из рукье. Я ми 
дожале за детето, а що ми па требеше 
мешам, та каза да ману детето, дека оно 
прайи туя йединицу, дека нейе само 
нащу вамилию нема глупав човек. И тека орати 
кико стар човек — мислео за добро. Снаата 
гледа, гледа па ка се вану за кълковете, па ка

и да се 
че по- 

он, дека из
здраино ооигурени земедел-

звест СКИ производители и на ра-
и в ботници от предприятията и 

8а цщ
* по 
-лек-
саИо и Медицинският център. По 

Тя средищата на тези

ВЪРНЕТЕ МИ СЪРПАТ 

И ЧУКАТ!учрежденията, в Пирот бе
ше средището на общността

.«е

вану да ме галати — та ти ле че педепсуйеш не- 
кога. да си умеял опрайил би се.първо тебе и ба- 

. бичкуту, та синат би ти бил денъска доктур или 
инджилерин, а он най-долян службеник у банку- 
ту. Триста ми наказа. Диго се я, без думу 
узо дисадзити и вану чаршиюту.

Одим
слим: дотува ли га докарамо работникат 
лякат
чам кико гледаомо одма по войнуту у сърпат и 
чукат кико некига у олтар. Сечам 
летеше да закачи на палтуту сърп и чук. Тека 
беше некига .. . Имам я одговор зарезан на ра- 
бушат зо теквия ко снауту. Неколцина 
село вечими се върнуше из град на имотат. Че 
чекам и снауту да ню върнем тъпкано.

комуни
1!0 и имаше здравни домове, а ам 

К'р0" булатории по селата.

СВЪРНУ . онядан при синагога и при сна
уту у Димитровград. Тамън седомо да ручамо 
— снаата беше непрайила зел/ье с овчо месо — и си

'йна.

щ и Димитровградско, казват да-
!?р-ат >ке и от Бабушг-шшко, е ко- 
'*кт,

СЕГАШНИЯТ СТРЕМЕЖ. 
8?а здравно осигурените от

— дойде унукат из школьу. Чинимо живо здра
во, иуну га у образ, па му и муну сто банкье у 
джеп — нийе старите човеци си знайемо ред. 
Преручамо, пинумо ло некою биру със синагога. 
пооратимо, а унукат неща се омусил — ич му се 
зуб не види Реши че га питуйем одалек да ви
дим кикво му йе. Пита га кико иде у школюту, 
кикве бележкье има, кико йе със здравийе, а он 
йедва неща премета йезик. Снайата и синат пи- 
доще че детето има некикав зор па и они поче
ше кико родителье да га питую да нейе Ха било 
некойс дете или да несу окали по ньега даска- 
лийети.

из чарши1бту ко зашащавен и си ми-
и се

ла стану плашила за децата. Арне се сс>муналмите общности да се
■Уедрят като се обединят с те 
зи от Нишко, а главен здра
вен

Лли се кико свак

център да бъде в Ниш.от
"а. Този стремеж сс мотивира 

сьс следното: Нишкият здра 
център е по-оборудещ 

Има всички отдели за леку
ване иа болни, има съответ

на наше
*

МАНЧА с.р.
в, Ки кадри и сигурно Ще са 

Необходими по-малки инвес-



Босилеград ♦изкуство' * *Култура просвета
СЕКЦИИТЕ ЗАСИЛВАТ 

ДЕЙНОСТТА СИ Акция „Месец на книгатасс в Димитровград
клас, а наброява към 40 чле 
июее. Младите начинагощи по 
спк и писатели започнаха по 
-редОЕио да подготвят лите
ратурни четения, обсъждат 
(прсмзведем1инта на паши и 
чужди автори, изнасят лите
ратурни беседи.

Напоследък се !раздшижви 
и драмкжата цегеция. Подгот- 

„Извъп «брачно

В б ооиледр адок а т а гимна- 
зия „Иван Караиванов" има 
над 400 членове на Съюза на 
•младежта. Между тях мно
зина са дошли от селата и 
квартируват в Бодашеград 
или Райчилоовци, докато трае 
учебната година.

Тези младежи и девойки 
обаче нямат добри условия 
за работа, а досега малко 
грижи се полагаха за тях. 
Затова и имаше и случаи на 
пиячствуване, лошо поведе
ние и други отрицателни про 
яаи сред учащите се. Съюзът 
на младежта в гимназията 
дълго време не дейотвув аш|е. 
Училищните кръжоци и сек 
ции мотат Да привлекат мла 
дите и да им помогнат да на 
правят още една крачка в 
културно-пожгтичеоюото им 
издигане.

В последно време се чувс
твува известно оживление в 
работата на литературната 
секция, която ръководи Мир 
Яна Милчева, ученичка от IV

ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ
По повод Месеца на 

библиотекатаюпигата 
при Центъра за култу
ра и забава в Димитро 
влрад заедно с литера
турната секция при ги

ея плоската 
Леге“ и още няколко пиеоки, 
•с които ще гостуват на Вра
ня, Оурдулица и Димитров
град. Драмоката секция ръко 
водн ученичката Павлина Мс 
тодсва. И кръжопеа на млади 
;ге мате.чатичи под ръководс 
тво па Светлана Антоиовека 
започна да_ работи по-актив
но. както и спортната секция 
която работи под ръководст
вото на Александър Василев, 
И фото-секцията под ръко
водство на Васко Пенев, пла 
пира да организира фото-из 
ложби на най-у опели фото
графии на фото-любителите.

Б. Костадипов

•мназията организира 
литературно четено. 

Пред около 400 посети
тели, между които и- 
маше и множество ра
ботници и служещи, с 
свои най-нови произве 
де»пия се представиха
Марин Младенов, Са- 
ша Хаджм-Танчич, Бо
рис Марков.

По време на литературната вечер
Сурдулнца Бележки за авторите даде каза „Милея Мечката" из най 

гимназиалния учител по ли- 
таратура в Димитровград 
Влаогимир Ва цев.

Марии Младенов чете раз- „Братство“.

След четенето младите пи- 
„Кълчища сатели отговориха на зададе 

ни въпроси.-новата си книга 
и найлон“, която издадеРЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТОВЕТЕ 

В УЧИЛИЩАТА Момчило Андреевич

Покрай другите форми на .паралелки на най-виюшите 
работа в течение на учебна- класове.
та 1969,/70 година просветно- На основание на показаните 
педагогическия завод във резултати на територията на 
Враня извърши тестиране в просветно-педагогическия за 
основните училища. „Изпита вод във Враня по основни у-. 
ни“ бяха учениците от IV до чилища Власина—Округлица 
VIII клас. Тестиране бе извър е заела две първи места, Сур

дулица едно и Клисура едно.
Също така Сурдулица е за 

ела три втори места и Вла
сина—Рид две.

.От 12 средни училища —■’ 
техническото училище в Сур 
дулица е заело едно първо 
място, три трети и едно шес
то място, а в общия пласмент 
— шесто място. Училището 
за квалифицирани работници 
между двадесетте тестирагаи 
училища в общия пласмент 
се е класирало на 18 място, 
докато селскостопанското у- 
чилище, между 12 тестираки 
училища ,е заело седмо мя
сто.

Сурдулица

В ДОМА НА УЧАЩАТА СЕ МЛАДЕЖ 

ЖИВЕЯТ 107 УЧЕНИКА
шено и в средните училища 
от страна на Завода за основ 
но образование и образовани 
ето на преподавателите в СР 
Сърбия, завода за професио 
>нално образование в СРС съ 
в местно с педагогическите за 
води в Лесковац, Ниш, Зай- 

' чар, Крушевац, Пожаревац, 
Краль-ево, През учебната 1969/70 го

дина в дама бяха записани 
ученика, 

средните училища в Сурду
лица. Месечната сума, която 
те са внасяли е възлизала на 
23 00 стари динара. Понеже 
тази оума е съвсем ниска, не 
е било възможно да се на
берат средства за подмяна 
«а мебела и др. инвентар. Въ 
зпитателите са на издръжка 
на образователната общност.

Тъй като средствата за по- 
успешно организиране на ра
ботата в това учебно заведе 
ние недостигат, общинската 
образователна общност в Су
рдулица следва да намери 
материални средства за мо
дернизиране и обзавежда
не на дома. Освен това, би 
било необходимо да се наме
рят средства за помощ на бе 
дните ученици.

Домът на учащата се мла
деж в Сурдулица „Пера Мач 
катовац“ е общо социално- 
възпитателно заведение за 
възпитание на подрастващи
те поколения. Поместен е в 
•сградата на бившата болни
ца и може да побере 110 уче 
ника.

Чачак, Вальево, 
Титово Ужице и Смедерево. 
Изпитани бяха

107 посещаващи
по една па

ралелка в IV, V, VI VII и VIII
клас на основвните училища 
а в Божица две отделения на 
IV клас. В средните учили
ща бяха обхванати всички М. Величков

На здравни теми м. в.ви, че една и съща работа от 
едни и същи хора се извърш
ва за осем часа в трезво със 
тояние и за девет часа, ако са 
употребили алкохолни напит 
ни. В резултат на алкохолна 
употреба работата става не
брежна, недостатъчно внима- 
н^з се отделя на детайлите в 
технологическия

ШОШЪТ И ТРУДОСПОСОБНОСТТА Млади поети
ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ на 

чашката вино 
признаят, че алкохолът пре
чи на производителността на 
тРУДа им. Но какво казва на 
уката?

Медицината твърди, 
кохолът нарушава равнове
сието и подвижността на нер 
вните процеси. Той разстрой
ва, дезоргализира, влошава 
трудовата дейност на всеки 
човек. Наистина това . влоша
ване е различно при различ
ните хора и зависи от редица 
неща — от емоционалното съ 
стоянме на организма, от 
ва, кога е изпит
от индивидуалната реакция и 
пр., но при всеки човек 
тензивиостта и качеството на 
трудовата дейност *§» 
жават.

шофьори, след като са пили 
алкохол, не успяват да се спр 
авят с волана, закъсняват с 
жизнено важната за тях и за 
пътниците маневра, понеже 
алкохолът удължава рефле- 

време. Швейцарецът 
д-р Харолд Потер пише, че 50 
минути след приемането на 
40 гр. алкохол (което 
нява на един литър бира) о- 
бонянието се влошава. Вло
шават се и функциите на зри 
•флните органи, а опасности
те от злополуки нарастват. 
При това тези опасности не 
винаги вървят паралс(г>о с 
количеството на употребения 
алкохол. Югославски учени 
са установили, че най-много 
катастрофи се наблюдават в 
състояние на „махмурлук“.

В резултат на забавянето 
на реакциите и разстройстпо 
то на висшата нервна дейност 
трудоспособността намалява, 
а това значи и намаляване 
производителността на 
Работоспособността

д^вТкаТм^ Та «а^кГ^ва *а^охол.
тагЬа™ може Да се обяс- Интересни са опитите на

Фактът> че №аче опитаи проф. Дюринг, който устано

СЪНне искат да

процес, а 
всичко това заедно снижава 
значително продуктивността 
на труда, влошава качество
то на продукцията, увелича
ва брака, а понякога причи
нява и производствени ава
рии. Според Д. Петрович, от 
всеки три нещастни случая 
при работа два са последица 
от прекомерна употреба на ал 
кохол. При проучване всред 
работниците от Завода за сто 
манени конструкции в Зреня 
нин е установено, че в група 
та на непиещите един работ
ник отсьствува средно 1,8 дни 
поради наранявания; в гру
пата на работниците, които 
пият, и при хроничните алко| 
холици тези показатели са 
съответно 2,3 и 3.

Самичка между четири стени 
аз чувствувам в душата си тревога. 
Зоват ме шепотно мечти 
в край, д/;то без теб не мога.

Затварям очи и сънувам 
че с теб, звездице, аз мога 
по небесните ширини да пътувам 
далеч от всякаква човешка злоба.

Но блажено внесена в сън 
може би напразно аз мисля за тебе. 
В живота мой единствена звезда 
зад облаци се скри в моето небе.

Ти, звездице, изчезна зад облаци 
остави ме безпомощна в тъга 
самичка между четири стени 
в живот, изпълнен съо мъгла.

ксноточе ал-

се рав-

то-
алкохолът,

ин-

пони-
. У

Дезорганизиращото свойс
тво ца алкохола се проявя
ва най-силно при работа свъ 
рзана с фини манипулации, 
с напрежение и 
Най-ясни са примерите

Алкохолът не само дезор- • 
ганизира трудовата дейност 
на .човека, но при системна 
употреба може да дог^аде до 
снижаване на общата устой
чивост на организма и до се
риозни заболявалия.

Тъжно ми е, сърцето бий 
между самотни стени няма лек, 
само Дух злобен шепвф и повтаря, 
че бях обичана

и чезне,труда, 
се снижавнимание.

от красив човек.

Миряна МИЛЧЕВА
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култура * изкуство » култур^т^просвет^^^изкуство
На педагогически теми

ИМА ли детето тайни? Ка 
1(!°,^ЪЩност те пРедставля-
гоиа^" Към ТЯх да се отна-
сяме; Ето това са въпроси, на 
които различни специалисти 
правят опити да дадат 
нретнц отговори.

Дали детето трябва 
свои тайни напоследък мно
го се разисква. Разбира се. 
ако тайната. е вътрешен из
раз и преокупиране 
мния живот на човека а всъ 
щност тя е 
кой няма

ДЕТСКИ кон-

да има

ТАЙНИ на инти-

това, тогава ни- 
право да твърди, 

че детето трябва да бъде без 
свои тайни, че нанасят вреда 
на неговото развитие и пр. 
Детската тайна следователно 
трябва да разберем'като яв- леш7з( Което

положителна роля в менталното развитие 
честта, но същевременно 
дни последствия, доколкото 
тето да ги има възможно

може да изиграе 
на лич-

и които могат да имат вре- 
не е водено сметка дс-

тръгване на училище. А. С. Макаренко”0^ ПРСДИ 
ранна възраст, колкото детето е по-искрено, колко- 
то по-малко има каквито и да е тайни, това е по- 
добре за неговото възпитание".

Какво децата трябва 
Какво ги кара да

ВРАНКО ШОТРА (1945, ДЪРВО)казва: .В КОЛОНА

Радио Скопие за нашите изданияда крият от родителите .си? 
държат нещо като тайна 

дата, е която живеят и работят? На първо място 
произхожда от факта, че отношенията 
тели и Деца не е осъществено

от сре- 
това

между роди- 
взаимно доверие и чс 

ке е намерен общ език по различни въпроси, от една 
страна и от друга, че приспособяването на децата 
към обществената среда или се развива погрешно 
чли децата се отъждествяват Със средата, която дей
ствува невъзпитано и деотруктивио. Фактът, 
тето още от рождението ои, под влияние на ’ 
мени своята личност както интелектуално, 

физическа, психическа, физиологическа

В Васев запредаването ,,за наши 
те сънародници в чужби
на , Радио Скопйе дава 
преглед на книжка 13 на 

„Мост”. В 
ването между другото се 
казва:

,,Тринадесети брой на 
списание „Мост” от първа 
та до последната страница 
е изпълнен с твърде инте
ресни материали от обла
стта на публицистиката, 
науката, литературата и из 
куството. Д-р Живко Мар- 
кович пише за Ленин и са
моуправлението, Цветан

резултатите от сал изтъкнатия македон- 
провеждането на реформа- ски писател Йордан Леов. 
та в Димитровградско, а Списанието 
научни съобщения публи
куват Йован Петрович,
Свободан Василев и Спас запознаят със стихотворе-
Сотиров. Властимир Ва- нията на поети от народно 
цев прави рецензия на сти сите и народите в Югос- 
хосбирката ■,.Пътуващи чу- лаВия. В 

от Стойне Янков.

дава възмож
ност на читателите да сече де- 

оредата, 
така и

списание преда-

във и друга
■насока С други думи — то съзря®а. Колкото детето
е по-малко, толкова е по-искрено. Обратно __
кото 'е по-старо, -го бива «се по-дискретно. Особено 
в периода ка пубертета, когато се явяват 
мензис при момиченцата и .полуция при момчетата, 
когато се създава любов като начин за сближаване 
на половете. Тук влиянието на семейството и сре
дата могат да имат решаващо значение за правил
ното развитие на личността в преодоляването на 
тайните.

панорамата са за 
стъпени поетите Вичозос-

кол-
вства

В най-новия брой на 
„Мост” срещаме един фраг

първия лав Хронец, словак, Владо 
Бисермени, русинец, Зей
нел Бексач и Фахрия Бре- 
ца, от турската народност, 
Раша Перич, сърбин, Ми- 
ле Маневски, македонец и 
Марин Младенов и Стой
не Янков, от българската 
народност.

Д-р Джордже Игнято- 
вич дава бележка за „Ис
торията на македонския на 
род”. „Историята на маке
донския народ, пише авто
рът на бележката, избяг
ва всякаква полемика с 
другите историографи, ко
ито и днес затварят очи 
пред обективната действи
телност за съществуването 
на македонска нация и на 
македонската държава — 
и. спокойното представяне 
на историческите факти е 
едно от най-големите досто

мент от романизираната 
биография на основополож 
ника на македонска поезия 
Кочо Рацин, която е напи-Но въпросъът не е в това, че детето «е смее да 

има тайни, понеже това е невъзможно да се забрани, 
но да ги им а по-малко. А кога те ще бъдат най-мал
ко или ‘изобщо няма да ги има? Първо: ако между 
възпитателя и възпитаника бъде осъществено взаи
мно доверие и уважение. Второ: ако възпитателят 
познава добре характерните черти на възпитани
ка. Трето: ако е задоволена детската любознателност, 
която винаги е на лице и актуална. Четворъто: ако 
децата откровено и иокрено разговарят за всички 
неща. Трябва да знаят, че ако възпитателят укрива 
нещо от децата, ако <не са откровени и иокрен.и в 
контактираието, че това ще бъде изходна основа и 
децата да бъдат такива. Понеже факт е, че при
мерът 1е н^й-силното възпитателно средство.

Следователно, детската тайна, като част от ин
тимния овят на детето и като усилие детето Да скрие 
някоя своя преживелица от възрастните, някоя иг
ра или забава, от страх за недоверие или срам, ч!е 
възрастните ще му се подсмиват, ако ие се възпи
тава, получава нови димензии, а това чувство на 
отчуждаване взима по-големи размери.

Почти всяко доте има някоя тайна. Вредно би 
било ако принуждаваме детето да признае тайната 
си. Педагогическия правилник е: да се спечели дет
ското доверие и то само п^г открие тайната си. При 
това трябва да се прояви практичнюст, а особено 
към онова, .което представлява същността на тайна-

букова награда —70
ТАЗИ година, за седми път, Културно-просвет

ната общност на Сърбия ,ц|е присъди Букови награ
ди на отделни лица, трудови и обществени органи
зации за забележителни резултати в областти на 
културата, науката и образованието в СР Сърбия- 

Буковата награда вече се нарежда между най- 
значителните признания в културата и образование
то в Сърбия. Нейни лауреати до днес са четириде
сет организации, институции и фабрики, чието учас
тие в разпространяването на културата и разви
тието на науката и образованието е от особено зна
чение за културния живот «а народа.

Обхващайки цялото богатство от съдържанието 
на културата — Буковата награда се присъжда за 
разопространенис па сценоко-музикалната и изобра
зителна култура, за разпространение на книгата, на

I

научното съзнание и популяризация на науката, за 
разширяване на просветата, образованието и здра
веопазването в най-широкия смисъл, както и за 

ония дейности, които означават задълбоча- ин-ства на този труд
всички 
ване на Буковото дело.

И тази година ще бъдат присъдени десет награ
ди. Покрай паричните награди от 15.000 дипара (за 
институции) и 10.000 динара за отделни лица, на ла
уреатите що бъдат връчени и дипломи и грамоти с 
образа на Бук Стефанович Караджич.

Решение за присъждане на Букови награди ше 
взема журо, чиито брой от тази година се увеличава

та. Всяка тайна ,ражда неприятни чувства, па- сле
дователно и детската. Грубостта и нетактичността на 
възрастните при откриване на тайните могат да п.ре-

позечето случаидизвикат у детето обида, понеже в 
именно зарад иея то чувствува срам и страх. Откри
вайки тзйните си дотето изказва доверие към въз
растните и вяра, че по-старите ще му помогнат при 
решаването иа личните проблеми.

и има 13 членове.
Трудови, обществени и политически организа

ции, сдружения, групи граждани и отделни лица, 
които искат Да предложат свои кандидати за тази 
награда — следва да изпратят свои предложения до

общност ца Сърбия най-къс*Културно-просветната 
по до 1 декември т. г.

Своите решения журото ще съобщи към среда-
тг. на декември.

Свободан Василев, 
педагог М. Котов
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НАГРАДЕН КОНКУРСллдежкл страница
ОБЕДИНЕНАТА КОМУНАЛНА БАН

КА ОТ ЛЕС-КОВАЦ даде седем спестовниКУЛТУРА ким
N жки па пашите читатели.

Три спестовни книжки от по 10 000УМИРА ТЕАТРАЛНАТА САМОДЕЙНОСТ 

В ДИМИТРОВГРАД
динара

(стари) получават: ВЛАДИМИР ХАРИЗА- 
НОВ от с. Божица, БОРИС ЛИЛОВ от с. До- 

Криводол, СТОЯН АНГЕЛОВ от Сурду-лни
лица ул. Осма сръбска бригада № 44

Четири спестовни книжки по 5 000 сг. ди
нара получават:

ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ В. П. 7325 5—д Сре-
Митровица,НЯКОГА за Димитровград 

и жителите му самодейният 
театър „Христо Ботев" беше 
гордост. Една подбрана група 
любители на театралното из 
куство, на които не липсва
ше тгго талант, нито ентуси
азъм, почти две десетилетия 
задоволяваше 
потребности" на димитровгра 
дската публика и предизвик 
ваше възторг у зрителите от 
други градох^. На не един фс 
стивал на самодейните теат
ри групата от Димитровград 
бе печелила първите места и 
получавала свидетелство и 
признание за усърдието си и 
качествените изпълнения.

А после тези хора поостар 
яха и се пръснаха, млади не 
се събираха в зданието на 
културния дом и публиката 
все ло-рядко имаше възмож
ност да види на сцената ди
митровградските самодейци. 
Тази и миналата година не е 
имало нито едно представле 
ние, а две години бездейстрие 
и за най-лошия театър е 
знак, че той умира.

ВРЕМЕНАТА СЕ МЕНЯТ
Прехраните, които стават се 

налагат и в тази област. Са
модейността някога беше на 
почит. Тя беше един вид ак
тив за политическа опреде
леност, и условие да се по
лучи добра работа, и да бъ
деш забележен от политичес 
ките ръководители ... Но то
ва време мина. Дойде в до
мовете изведнаж и масово ра 
диото, след него телевизо
рът и ни откри света пред 
очите, даде ки много-много 
по-качествени драматични из 
пълнения и ни прикова в до 
ма. И публиката, и самодей
ците. И друго стана — са
модейността все повеч|е губе 
ше от почитанието 'й, дина
рът стана голямо мерило за 
вложения труд, времето ни 
стана скъпо — и хората все 
гго-трудно се решаваха да 
жертвуват един „Бен Квик“, 
за да дойдат да „(готвят ве
черника“, макар че публика
та ,не бе изневерила и вина
ги пълнеше салона, когато 
самодейците й предложеха 
свое представление.
НОВО ОТНОШЕНИЕ КЪМ 

ТОЗИ ТРУД
Старите ентусиазирани ар

тисти, които по четири-пет ча 
Са репетираха вечерно вре-- 
чфг в културния дом, ги ня
ма вече. Ентусиазмът обаче 
не е пренесен достатъчно вър 
ху младите таланти, за да ги 
отдели от другите забави зе

мека
ВЕСНА АЛЕКСАНДРОВА, с. Божица, 
ЯСНА Т ОДОРОВА с. Поганово, Димит-

ровградско,
МИЛОРАД ИВАНОВ ул. 713 № 9 Ско

пие.
Щастливците, които получиха спестовните 

книжки от Комуиалната банка в Лесковац ще 
ги получат по пощата.

Честито!
В следващия брой продължаваме с теглене-

„театралнитс-*

то.
ВСЕКИ ПЕТЪК — НОВИ НАГРАДИ 

ЗА НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ.

Сцена из „Разрушен живот": Когато славата гърмеше па
далеч ИЗПРАВНА

Когато за това приказвахме в културния дом. хората 
ни съобщиха, ч|з нямат сред (необходима. Но щом и 6 се^от 
ства за такива разноски. То- казваме от театъра, трябва 
ва обаче нс значи категори- |Да се потърси начин да се о- 
чен отказ от драматичната сигурят средства за подхран 
самодейност, защото тя ни е ,ваше на все още тлеещия ин- 
черно време и доведе на ре- терес към театрално изкуст 
петиция. Самодейната работа ва Сумата сигурно няма да 
пък ще-не ще все повече се е голяма м 0и трябвало да 
утвърждава като определен се намери в интерес поне на 
труд, а трудът, така се каз- традицията, 
ва, се плаща. При тази обс
тановка мъчно е да събереш 
„театър“ без материално въз 

изр аз ходв аното

В миналия броя на „Братство" съобщихме 
наградите, които даде конфекция „Свобода" 
— Димитровград. СЛАВИЦА ТАСЕВА от с. 
Изатовци и НИКОЛА АНДОНОВ от с. Рай- 
чиловци, Босилеградско ВМЕСТО ВИНТЯГИ 
ЩЕ ПОЛУЧАТ ДЕТСКИ ПАНТАЛОНИ. 
Цената е същата.

Повтаряме: щастливите нека се обърнат с 
писмо до „Свобода", за да получат наградите.

И ПАРИТЕ НЕ ПРАВЯТ 
ВСИЧКО Сурдулица

Всичко това не бива да семездие
вресуде, което, истина казано, приеме като единствено важ 
не е малко. За да се подгот- ио 
ви добре една пиеса, трябва

за

„ЕРОЗИЯ“ НА ЕДИНАДЕСЕ
ТО МЯСТО

за събуждането на теа
тралната дейност в града, 

да се жертвуват най-малко’ Частичното плащане на вло- 
150—200 часа от вечерите.

Прц тези условия се нала-
жения самодеен труд се на
лага, но само то няма да оп- 

га да се помисли за ново от- рави работите. Струва ни се,
ношение към този самодеен чс и на компетентните по ку Между 86 спортни друже- 
труд. Изходът не е в това да лтуриата работа трябва да се ства, които участвуваха 
настояваме да върнем у хо
рата почитта към самодейно 
стта и самодейците. Настой
чивостта ще ни е без резул-

панското училище в Сурду
лица. Те участвуваха в бя
гане на 2.000, 1,500 и 800 ме
тра.

на
направи критика, че не всич сърнено®аиията по 
ко са използвали да поддър- ка пцд шефството на „Поли- 
жат театъра в града. За две тика“, състояли се на 1 и 2 
години, ако нищо повече, по ноември в Белград опортис- 

тат. Не можем даже да пра- не една пиеса е могло да се ‘ите на „Ерозия“ се класи- 
вим както по-раио да оси подготви. А опити да се съ- раха на единадесето място, 
гуряваме работа или други бере нова група млади, да се Отбора на „Ерозия“ съчинява 
облаги, които нямат особени ангажирай старите самодей- 
материални последхщи за о»
ществото, но имат за йамодс- или ако нещо е правено, е 
еца. Това е отдавна отречена било без особена упоритост и 
практика. Може би единстве 
ният изход е, Щом другите 
мерила са загубени вече, да

атлети-

Сурдулишките спортиста 
предвождаше Синиш а Жм-
вич, преподавател по физи
ческо възпитание в селско- 
стопанското училище.

ха 40 ученици от селскосто- М. В.пи. почти и не са правени,

На гости — само поражевиенастояване. А то толкова ле
сно не са се събирали хората
и в онова време, когато с|е 

направим компромис между, готвеха и по 12 пиеси годиш- 
самодейността и материално- „Задругар“ (Житораджа)- 

„А. Балкански“ 5:1 (3:0)
по.

то възмездие за изразходва
ния труд и време, като пла
щаме на самодейците — не 
заплати, а някакъв вид обез 
щетение, скромно, но и дос-

При двете съставки — пла 
щапето па труда и настойчи
востта да се създаде нова са 
модейпа театрална група —
сигурно ‘Ще има резултати. Ц този път отбооът ня а 

татъчно да привлече млади- Може би и средства могат да Балкански“ 
те таланти да дойдат в теа
търа. Самодейността по прии 
Цип не признава плащането, 
но времето налага 
компромиси,

позволи още първото полу
време да получи дори три 
твърде (ефтини голове. Раз
бира се вина има и главният 
съдия, който призна два го
ла от очевидна засада.

Във второто полувреме, ма 
кар че значително се попра
ви, отборът на „А. Балкан
ски“ прие още два гола, от 
които последния беше авто
гол (Велков).

показа, че не мо„ 
же да постигне успех, кога
то гостува, а особено в такъв 
състав. Когато се гостува 
напи отиват 11—12 играчи и 
то предимно, които са резар 
ва. Причината за тоя „недос
татък“

со намерят, ако например 
изоставим някакво гостуване 

външни професионални 
и такива културни институции или на 

ако искаме да печалбарски 
имаме този вид културна дей 
ност.

на. ви
групи, които по 

някога за скъпи пари пи при 
длагат „ишцо". м. н. н. на кадри от играчи 

ие трябва да търрим. Доста
тъчно е да се каже че нито 
един футболист ни най-мал
ко не-,е обвързан към клуба, 
а още по-малко се чувству
ва отговорен. Футболът упра 
жнява от чисто удоволствие, 
и разбира се, когато

Сурдулица

ЗДРАВНО ПРОСВЕЩЕНИЕ НА СЕЛСКИТЕ ДЕВОЙКИ
В програмата си за 1969/70 

година общинският отбор на 
Червения кръст в Сурдулица 

предвидено да .се органи
зират 7 курса по здравно про 
свещение на селските девой
ки в комуната. В течение на 
годината бяха организирани 
само 6 ‘курса и то в селата:
Дълги дел, Топли дол, Вла-с 
сина—Округлища,
Бело поле и Вучоделци. 
курсовете ръководиха

(Единственият гол за госту
ващия отбор отбеляза Милев 
който пет минути ' по-късно 
улучи напречната греда. (Съ 
щото црез първото полувре
ме направи и Риотовокм).

'Значи с това поражение на 
„А. Балкански“ не се пише 
добре.

здравни работници в комуна •Най-добри резултати 
заха курсистките в Бешо по-г Ако в програмата е среща на 
ле, Дути дел и Топли дол. Ку „голяма отдалеченост“ от Ди 
ролетките в Бело поле за по мщроетрад, всеки има алиби 
казания успех получиха ка- за изоставане. Така беше Ч

мате- тоя път.

пока иска.та.
■Курса завършиха с успех 

146 девойки. Републикански-' 
>ят отбор на Червения кръст 
помота на курсистките ка
то отпусна книги, наръчни
ци и парични средства. Ме
стната аптека обезпечи необ
ходимия санитарен материал 
Народният университет в Су 
рудулица прожектира фил
ми по здравеопазването, с ко 
сто до голяма степен попъл
ни знанията им.

бе

то награда санитарни
ПР^ОР- Те изразиха На път за Житораджа тръ

ца ще им излезе на ореща и Изобщо не водейки 
щ .изпълни, желанието им. за последствията. Тоя път цр

лият отбор, тъй да се каже, 
„преспа срещата. Защитата

Играта беше коректна, а 
присъствуващите около два 
сте зрители също бяха коре
ктни. Съдията на срещата — 
слаб.Динкова,

асове.
сметка

„А. Балкански“ игра в със 
тав: Цетров, Велков, Станчев, 
Воинович, Пейчев, Петкович, 
Младенов Йотов, Милев, Рис 
тавани и Лесков.

С
про-

оветнигге работници и някои
М. Величков А. Милев
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ч

ИНТЕРЕСНО Имо живот всред звездите“н
ЗАБАВНО Неоспорим научен факт, или 

още веднъж: »може би« Мг 2. Групата от Бъркли изследвала повърхно
стния слой на метеоритните парчета и устано
вява, че във външната страна на този 
милиметров слой съдържанието на органична 
материя е по-голямо, отколкото в неговата въ
трешност:

КГМГ осем-

Баща с шестдесет деца „Ясно е — заключават изследователите, — 
че органичната материя, намерена на повърх
ността на метеорита, е от биологичен произход 
и не може да г бъде нищо друго освен онечи- 
.стване* от земен произход, 
срита за времето от неговото падане на 8 фев
руари 1969 година до намирането му на 15 фев 
руари 1969. Бързината, с която се е извърши
ло това онечистване, както и многообразието 
па веществата, попаднали във метеорита, тря
бва да поставят под съмнение всички тълку
вания за произхода на органичната материя в 
метеоритите, чиято земна история е или неиз
вестна, или твърде продължителна."

Второто съобщение датира от месец юли 
1970 година и е подписано от седем специали
сти от Мак-Донъловата изследователска лабо
ратория и катедрата по биофизчни науки и 
химия при университета в Хюстън. Заключе
нието е още по-категорично: „Изключено е ор 
гаиичната материя, открита в метеорита, па <- 
нал в Мексико миналата година, да произхож
да от земно онечистване".

Химиците анализирали 51 милиграма лу
нен прах, 53 милиграма пясък от Сахара, 37 
милиграма от външната обвивка на метеори
тите и 42 милиграма от вътрешната част, но 
на значителна дълбочина. Изводи: лунният 
прах е обиотичен, откриват се следи от метан 
и някои други въглеводороди, чиито количе
ства са в границите на аналитичната грешка. 
Пясъкът от Сахара показва наличие в малки 
количества на бутан, метан, бензен, хексен и 
толуен. Във външната проба от метеорита се 
откриват същите органични вещества, които 
са били установени от групата в Бъркли.

попаднало в мете-
къща, която искал да 
купи за себе си и своята 
бъдеща съпруга. Мина 
иайкц из 
Нари вдяли едно дете 
само на улицата. Годе
ницата му искала да го 
занесат в детския дом, 
но Лоиго решил да го 
усвои. Годеницата го 
напуснала зарад това 
и той взел детето и съ
щевременно решил да 
пе се жени. Той започ
нал да събира напусна 
ти деца. За двадесет го 
дини професорът Лон- 
го усвоил шестдес)ет де

улиците на

Професорът ВИТО 
ЛОНГО от Бари в Юж- 
Италия твърде често 
отива в службата на 
гражданското састоянне 
На фотографията, коя
то поместваме се виж

да как отива в граж
данското 
дъщеря си Иса. Но про 
фесора не се женил. 
Ето защо:

Преди 21 година том 
тръгнал със своята го
деница да види една

отделение с ца.

Лонго е най-популяр 
пият човек в своя град 
и затова го избират в 
градския Сенат и дру
ги органи в този край.

Направете сами Т опола- 

гигант НО ЗА ПРОБАТА ОТ ВЪТРЕШНОСТТА НА 
МЕТЕОРИТА ОРГАНИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА 
СЕ ОКАЗВАТ В ПО-ГОЛЯМО КОЛИЧЕСТВО 
И ПРИ ТОВА ЗНАЧИТЕЛНО ПО-СЛОЖНИ.

В Азербейджан (СССР) при 
привършване на вадоцент.ра 
лата Варварин строителите 
срещнали една сериозна пре 
чка. Един канал на водоцен- 
трала е трябвало да мине то 
чт-ю през една огромна топо
ла, която имала обем 20 ме
тра. Дървото било гррдост 
за този край.

Един млад инженер, който 
извеждал работите почуст- 
вал жалостта на населението 
и не искайки разрешение от 
глаиииф инженери той про
менил трасето на канала.
Огромният болник сега стои 

няколко метра от завърше
ния канал и там често пъти 
си прави почивка А. Н. Ба- 
иуев, с чиято заслуга топо
лата останала.

Такова е заключението на „педантичните" 
учени. Но заключението на любителите на сме 
гли хипотези е малко по-различно: може би е 
доказано, че животът е съществувал преди ми 
лиони години върху една планета, наричана 
Фаетон, която се е движела между Марс и Ю- 
питер и по някаква неведома причина с.е е 
пръснала на хиляди парчета, част от които се 
посипват от време на време и върху нашат}» 
Земя.

ш.
КАКВО е перископ ; 

— това' знае всяко де 
те, а особено комендан * 
тате на на подводници 
те. Ние ви предлагаме 
да си направите сами 
перископ,
така полезно може да 
ви послужи.

! г!

който също
За съжаление на нас ни се струва, че и 

досега няма достатъчни основания да се напра 
ви изводът, че е открит извънземен живот. 
Наличието на органични вещества във вътре 
шността на метеорита от Пуеблито де Аленде 
е един твърде интересен и обещаващ факт, но 
отрезвяването трябва да идва от друг факт, а 
именно, че днес на нашата наука са известни 
десетки начини за образуване а сложни орга
нични съединения, без животът да има нещо 
общо е това. Впрочем и противоречието в зак
люченията на двете изследователски групи 
може да е само привидно. Възможно е следи
те, открити от групата в Бъркли, да имат най 
стипа земен произход — затова те засягат са
мо повърхността на метеорита. Но защо тога
ва йзеледователите не са открили в тази по
върхност и по-сложпите органични съедине
ния от вътрешността. Навярно защото те са из 
горели още при падането на метеорита. За
сега има всички основания да се мисли, че 
сложните молекули от вътрешността на мете
орита са негова космическа собственост. А* да
ли те са доказателство за извън! емен живот 
—. за това Ще трябва да почакаме. Може би 
един дои истината ще пи „падне от небето".

„Поглед"

За да открите прин
ципа на перископа дос 
татъчно е да употреби
те линия и две малки 
огледала. Когато ги на 
местите под нужния 
ъгъл за да получите 
снимката можете от 
картон да направите 
търба. Разбира се това 
е най-простия перископ

Съобщение
Осведомяваме читателите, 
че празничният брой на 
вестника ще излезие ня 27 

ноември. В него ще бъдат 
поместени материали от 
НОБ, какго и репортажи 
от нашите краища.

* Онечистване е понятие, с което често ще 
се срещашаме. То е създадено от покойния наш 
химик проф. Д. Баяарез за разграничаване от 
понятието замърсяваме. Означава наличие на 
малки количества примес към основна маса от 
дадено вещество.
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Знаете ли, че Карикатурен екран■ 1 ■

Военните разходи в света превишават 
с 40 процента кредитите за народно об
разование.

Индианците се хранят главно с царе
вица и бобови растения. 1У|ссо ядат ряд
ко. **

Сто нюйоркчани умират всяка седми
ца от злоупотреба с хсрошг.За секундите, през конто ще прочетете 

тези думи, в света са се родили 11 деца, 
а са починали 5 души. *

С указ на Михаил Ромалоп, издаден 
в 1Х.З година, хванатите да пушат били 
бити с тояги и камшици, заточвани в Си 
бир и дори екзекутирани.

*

Развиващите се страни изразходват 
ежегодно за образование средно 5 дола
ра на човек, докато в развитите страни 
се изразходват 100 долара.

Тази сурова мярка целяла противпо-
жарната охрана ага руските древни грат
дове.

КОЙ ЩЕ БЪДЕ ДИРЕКТОР?

В миналия брой ма вестник „Братство” журналистите от 
редакцията „построиха в Звоици металургичен комбинат. 

Очаква се главния редактор да назначи най-заслужилия 
журналист за директор на комбината. — И тоя се заградил от света

(Р. Иванович, Йеж, Белград)
ИМА ОВЧО СИРЕНЕ

Все по-чести са оплакванията на гражданите от Димитров
град, че никъде в града не може да се намери овчо сирене, което 
тази комуна произвежда.

Предлагаме на заинтересованите да се обърнат към бъ
дещата търговска организация в Димитровград г 
сирене от Съединените американски щати. И тогавп ше 
рене.

да внесе овчо 
има си-

Д. ЙОТОВ

Журналист към известен 
актьор:

— Кой според вас е най- 
големият съвременен актьор?

— Ние сме няколко души 
— отговаря скромно запита-

В стаята на хотела пиян 
гост се обажда на телефонна 
та централа:

— Ало, шнурът на телефо
на в моята стая е толкова 
дълъг, че се омотавам в не
го. Моля да го издърпате най 
-малко до половипата.

ният.

— Щастлива 
ди жени . . .

* си, че твоя мъж ходи по чуж-

В едно малко градче вла
кът винаги пристигал със за 
къснение. Един ден той до
шъл няколко минути по-ра- 
но. Един от гражданите се 
обърнал към машиниста:

— Браво! За пръв път то
зи проклет влак дойде по-ра 
но. Вземете една цигара, по
черпете се!

— Благодаря, но този влак 
е от вчера!

Лекар, който е известен с 
неусг^хите си в 
на болните, пристига в бол
ницата и пита сестрата:

— Днес колко трупа има
ме?

— Три.
— Момент! Че аз нали пре 

дписах лекарства на четири 
ма болни?

— Да, обаче един от тях 
отказа да ги използува!

лечението

* )

Посетител изпива в бара 
няколко чашки, след това ста 
ва и се отправя към вратата. 
Барманът му извиква:

— Ало, забравихте да пла
тите сметката си!

— Знам, знам — казва по
сетителят. — Но аз пих да се 
забравя.

Малкият Ян казва на при
ятеля си:

— Бих искал да стана офи 
Цер на кораб. Бих плавал по 
света, бих командувал ...

— А аз искам да стана член 
на детски хор.

— Не се излагай! Ти вид
ял ли си в хора момче, 
младо от 15 година?

* — Само при теб, виждаш, 
мат ефект.

по- витамините ня-
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