
Беседа е пред
седателя на 
Стопанската 
камара 
в Лесковац

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ

А ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 

ПЪТИЩА - КОГА?
Ето Самона ползващите пътищата'е ^пие'0 п”3™’ 46 ^ъветът строи. Четем, че ще се строят участъци: Тресибаба—

не „а шосета през следвашн? Пр°ГраМа За СТР0е' Свърлиг, Кална - Пирот и други, а между тях' и
За едно десетилет!,Г Г°ДИНИ' пътят от ПиР°т до Височка Ръжана. ТОЧНО ТАКА

ствата и са опоеяенапред са разделени сред- ДО ВИСОЧКА РЪЖАНА. с!вата и са определени сроковете, ко.га кой добрите
програми
осигуря-

път ще се СТР. 5

| 29 ЯНУАРИ 1971 ♦ БРОЙ 483 ГОДИНА XIII вети сме се договорили за 
въвеждане ма строга дисци
плина в тази област. Надя
ваме се, че нашите трудещи 
в своите трудови организа
ции и обществено-политиче
ските съвместности — кому 
ните и републиките 
водят също такава политика 
на цените. Така ще се Осуе
ти явлението вместо увели
чаване на производството да 
се покачват цените. Също 
очакваме да предотвартят 
всеки опит с високи цени да 
се натрупват средства за о- 
съществяване на разни ме
галомански инвестиционни 
програми, които напъследък 
никнат във всички краища 
на страната“.

* ЦЕНА 50 ПАРИ

ШтпВо ще

ват
- ВЕСТНИК НА БЪЛГаРСКДГй НАРОДНОСТ В С<Г>Р ЮГОСЛАВИЯ•

помощ
Решение на Съюзния 
Изпълнителен съвет — Още 4 километра 

асфалтно шосе през 
1971 година, а след 
3 години — асфалт 
до Рибарци.ДИНАРЪТ Е НА

МАЛЕН С 20 НА СТО
ЗАЩО ДЕВАЛВАЦИЯ?

Отговор на този въпрос 
даде подпредседателят на Съ 
юз1 шя изпълнителен съвет 

[ Александър Гърличков на 
пресконференцията- в Бел
град.

ОКОЛО 52 НА СТО 
от СР Сърбия, без да 
се смятат автономни
те покрайнини, принад 
лежат към неразвити
те райони. В тази част 
живее 39 на сто от на
селението на републи
ката. Докато за цяла 
Сърбия заетостта се 
изчислява на 17 на 
сто, в неразвитите кра 
ища заетостта е само 
9,1 на сто. През следва 
щите пет години нера
звитите райони ще мо 
гат да разчитат за на
сърчаване на развити
ето си с около 500 ми
лиона динара от репуб 
ликанския фонд за ра 

неразвитите 
райони. Според Зако
на за развитие на сла
боразвитите райони 
Сърбия босилеградска- 
та комуна принадле-

„Всяко правителство, и 
югославското, приемат тако
ва решение от нужда — ка
за той.— Засега цените няма да се покачват. 

Ще се повишат минималните 
плати.
обезщетени. Обезценяването е мер 
ка на стабилизацията.

Към девалвацията
за- се пристъпва за да се съгла 

сува стойността на динара 
с реалните отношения на до 
машния и на чуждестранния 
пазар“.

А това несъгласуване, за
рад което се пристъпва към 
тази мерка, идва от по-уско- 
рения растеж на вътрешни
те цени в сравнение с цени
те на чуждестранните паза
ри, вследствие на което е 
насърчаван вносът и задър 
жан износът на стоки и се

Спестовниците ще бъдат

Митя Рибичич
бликите със свои решения 
да защитят заплатите на най 
-слабо платените работни
ци“.

ние, в сряда, ще обсъди пре 
дложенията за цялостно пре 
махваме на съюзното обла-

От края на миналата сед
мица нашият динар струва 
една пета част по-малко. За 
един долар, според който се 
мери стойността на много 
национални валутни едини
ци, вместо 12,50 динара тря
бва да се дадат сега 15,00 ди 
нара. Обезценяването на на
шата пара (девалвация, как- 
то се нарича в икономика
та) идва по решение на Съ
юзния изпълнителен съвет и 
е част от мероприятията за 
стабилизиране на нашата 
икономика през 1971 година.

Съветът е решил да не се 
покачват цените на комунал 
ните услуги и на наемите в 
първото четиримесечие на 
тази година. Също така е 
решено: да се повишат ми
нималните лични доходи, да 
се обезщетят спестовните 
влогове на населението с уве 
личаването им с 6 на сто и 
да се настои да се запази и 
расте жизненото равнище 
на населението.

Председателят на Съюзния 
изпълнителен съвет, мотиви 
райки тази мерка е съобщил 
между другото:

„Съюзният изпълнителен 
съвет счита, че сега на)й-важ 
ното е да се сведат до най- 
малка степен възможности
те за проява на нежелани 
последици, които предизвик 
ва всяка девалвация върху 
разходите на живота, съот
ветно 
равнище".

„Съюзният изпълнителен 
съвет на следващото заседа

гане върху личните доходи 
и за провеждане на някои 
други мерки. С право очак
ваме от всички обществено- 
политически и заинтересова 
ни общности нови мерки за 
разтоварване на стопанство
то“.

звитие на
„Ясно е, че ще са необхо

дими коректури в цените 
ма някои произведения. Оба 
че оная част ог политиката 
на цените, за която е компе 
тентна Федерацията, ще про 
во. С всички председатели 
ма републиканските и покра 
'йнинските изпълнителни съ

в

е стигнало до зиачителнеи 
дефицит в стокообмена с 
чужбина.

към субрегиона 
Владишки хан — Сур- 
дулица.

жи„Решили сме да повишим 
долния лимит ма минимал
ните лични 
създадем условия на репу-

доходи, за да
СТР. 2 СТР. 6

Заседание ва ОК н ССРН
в БосилеградВ ТОЗИ 

БРОЙ:
ДНЕС ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА В 
ДИМИТРОВГРАД.
КАКВО Е НА ДНЕВЕН 
РЕД?

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ НЯМА 

НУЖНАТА ПРАКТИЧЕСКА ШИРОЧИНА 

НА ДЕЙСТВИЕ СТР. 3

Какво става в ЛатинскаКой да е носител 

на фестивала? 9 АМЕРИКА 
- НОВ ФЕЙЛЕТОН 2

и върху жизненото



коментарДИНАРЪТ Е НАМАЛЕН 

С 20 НА СТО
Военнополитически

Надпревара по море
на вое- 

от най-чести-
съотношението

КОГАТО става дума за 
на Изтока и ? 
западния печат е

Запада, една
военноморската стра- 

в центъра на
ниите сили
7’с теми на

на въоръжената сила. При това 
междуИталия, Бразилия 

' Само две страни 
стойността па 
— Западна Ге- 

и Холандия-

съветската и 
що се касае до 
от анализите, те

износът на стоки рали националната си валу- рмания 
та, а между тях Англия,

на.ОТ 1 СТР. сх отношениетовниманието е 
американска 
заключенията, които 
са неблагоприятни за

СП?с мГвоеГи 'Граби, к-ьм 812, колкото има- 
"°лаг11 С196‘4 година. Качествени ат домен е истин- 
ха през 1960 гол" кия военноморски флот,
ска Р-^ши„сГото ко™са построени в пери- 
ващото болшинство Р0ено неблагопРиятни оце
нки се дТват за областта на подводното вторъж, 

Според изявлението на американския адми- 
Риковер, всички съветски подводници са стари 

16 години, докато само половината от 
тази категория, а

мощ.военно-морска
се извличат

гдщ и Запада изцяло.
днес САЩ разще се 

ефекти — 
се насърчава, а вносът сам 
по себе си ще бъде скъп. То 
ва пък ще има положител
на последица — да се пона
мали дефицитът в сгокооо- 

чужбииа. Първите

м. н. н. източници

ЛЕКСИКОН

ДЕВАЛВАЦИЯмена с изчисления са такива:
През 1971 година има въз

можност износът на стоки 
да се увеличи 13%, а вносът 
само 7°/о. В такъв случай 
платежният баланс в 1971 

1970 година би бил

ДУМАТА девалвация е от латшюки произход 
обезценяване. С този термин в■*** една държа-стойността на парите на сА«а * и 
отношение стойността на златото и па парите

рал
по-малко от
подводния флот на САЩ спада в

от поводниците са дори от втората с - 
„по-поразителна

всички за-

чи
начг.ва намаляване на.

спрямо
дефицитен само за 100 мили 
она долара (в 1970 — 370 мли 
долара).

Насърчаването на износа, 
при съответни стабилизацио 
нни мерки в страната, ще 

положително и

една трета 
товна

ва по
война. Картината е толкова

подводен флот — според 
източници е почти три пъти числено по-си- 
американския (380:144 подводници). Също 

СССР всяка година изхвърля по 
кораб с ракетно въоръжение, 

подобни оценки има доста 
Истина е,

ДИГ"кСоТтРато"ед„а държава реши ^^ГчесшГцеГи, 
нг своите пари, тя има определени икономи шит1 ц
чисто смисъл е да сс стабилизира стопанския ^ сеДевалвацията има и добри, и лоши последици, л- 
-келас успех са необходими допълнителни мероприятия, 
с които? да се смекчат или предотвратят лошите после- 
дици.

че съветския
падни 
лен от
така се твърди, че 
един нов тип военен 

В приведените и
се отрази 
върху производството, защо 
то се открива по-широк про 
стор за износ на продукция
та извън границите на стра-

Добрите последици са следните: Стига се до поло- 
брпване на платежния баланс с чужбина насърчава се 
и се увеличава износът на стоки и услуги, утежнява 
вносът на стоки от чужбина, особено на„малко необходи- 
мите. Вътре в страната длъжниците си ОТА*хаа*’ за“5°™ 
реално се намаляват дълговете им, а явилите се признаци 
на инфлация, или развихрилата се инфлация, се възпи-

множество прекалявания.истина, но и
че СССР за кратко време направи крупни крачки 
в областта на мореплаването (не само военното) и 

както прецизира парижкият 
не най-

ната. че днес разполага,
„Мона“, „с боен военноморски флот, ако 
числен то поне най-съвременен в света'.

Именно това придвижване на съветския воен-
възможности с

СМЕТКИ И ЗАГУБИ

При девалвацията някой 
някой печели. В страната пе 
челившите ще са длъжници 
те (предприятия и дори час
тни лица), защото дългът н© 
се увеличава с процента на 
обезценяването. В загуба ще 
са тия, на конто се дължи, 
защото губят 20 на сто от 
стойността на дълга.

Частниците спестовници в 
случая няма да загубят, за
щото има решение за обез
щетение на вловете им с 6% 
увеличение при определени 
условия. По-голяма полза о- 
баче имат ония с чужда ва
лута в банката, защото при 
смяна за динари биха полу
чили 20 на сто повече дина
ри.

рат. Към нежеланите последици от девалвацията можем номорски флот към паритетните 
флота на
фактори, които равновесието на силите тълкуват 

задължителна супремация на САЩ. Още по- 
конкретния случай се касае до сферата 

особенно значение

да отнесем следното:
— Дълговете към чужбина реално се увеличават, 

има. опасност от значително покачване на цените в стра
ната, ако не се предприемат съответни мерки, а също 
така се явява и намаляване на пестенето, ако банките не 
преоценят спестяванията и не увеличат съответно лихве
ните проценти.

Девалвацията, която у нас бе оповестена миналата 
седмица, е мерка в системата от мероприятия, които се 
провеждат за стабилизиране на стопанството у нас. За 
да не се стигне до нежелани резултати — силно увеличе
ние на цените, съответно на това до намаляване реална
та покупвателна мощ и до по-нататъшното обезценяване 
на. парите, — вече са в действие някои мероприятия. Та
кива. са: задържането на цените и заплатите, разумност 
в инвестирането, ограничения на вноса на стоки и дру
го, с които се цели да бъдат предотвратени отрицателни
те последици на девалвацията и да се стабилизира сто
панството в най-скоро време.

САЩ е неприемливо за американските

като 
• вече, че в

на въоръжаването, която има 
от гледна точка на американската глобална стра
тегия.

За да осуетят Съветския съюз в това намере
ние, САЩ в последно време изострят надпреварата 
във военно-морското въоръжаване. Те строят два 
самолетоносача с ядрен двигател, които ще струват 
над 1 милиард долара, планират да изградят най- 
бързи ядрени подводници. Министърът на военно
морския флот на САЩ Чефи, заяви: „първо задъл
жение на нашата външна политика е да държим 
открити морски пътища“. За целта „трябва да при
стъпим към програма за масово изграждане на 
кораби“.

Ориентацията към „масово изграждане на ко
раби“ произлиза, според думите на американския 
министър, и от доктрината на Никсън. Тази док-

М. Н. Н.Иначе засега всичко ще 
си върви по старому по от
ношение -на цените, защото 
е в сила миналогодишното
замразяване.

Тези мерки обаче имат 
временен характер, но либе
рализацията на цените ще 
започне постепенно и пред
пазливо.

Иначе за утеха на ония, 
които могат да си вадят по
грешни заключения за 
номическото положение, тря 
бва да споменем и следното:

Югославия не е единстве
ната страна, която пристъп
ва към девалвацията, за да 
си изравни стойността на па

Какво става в Латинска Америка трина предявява редуциране на американските су
хопътни сили на чужди територии, но и по-силна 
опора и по-голяма подкрепа й помощ на американ
ските съюзници към които водят морските пътшца. 
Това е причината зарад която, „вероятно ще бъде 
необходимо да се увеличи процентът на съвкупни
те разходи на Министерството на отбраната за во
енноморските сили“. Това е същевременно и една 
от главните причини за опасното изостряне на над
преварата във военно-морското въоръжаване.

Андро Габелич

ВЕТРОВЕ НА 

ПРОМЕНИ
ико-

НА 1 ЯНУАРИ герилски картечници обсипваха 
със залпове президентската „Каса росада“ в Буенос 
Айрес. Швейцарският посланик в Рио де Жанеиро 
Джовани Бухер посрещна смяната на двете години 
заедно с герилците като заточеник. На 8 януари 
уругвайските тупамароси отведоха от центъра на 
Монтевидео британския посланик Джефри Джек- 
сън.

БРАТСТВО
тър на селското стопанство Орландо Салвадор. Пре 
зидентът на Чили Салвадор Аленде каза 
ка с това: „На реакционното

ВВОБНИ1К НА БЪЛГАРОКА- 
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ
във връз- 

насилие ние щр от
говорим с революционно насилие“. Бездомниците
от лагерите в околността на Сантяго, които __
названия „Ленин“, „Че Гевара", „Салвадор Аленде“ 
заеха в столицата няколко стотин 
сгради, докато селяните на 
еха

Излиза всеки петъж носят
Урежда редакционна колегии 

Директор,
главен и отговорен редактор 

АСЕН ЛАЗАРОВ

На 11 януари в Боливия водачите на десницата,
полковниците Хуго Баснер и Едмундо Валенсия 
твориха като заложници генералите Терана и Гал- 
ярда, опитвайки се да смъкнат президента Хуан 
Хозе Торес. Правителството призова работниците, 
студентите и населението да „защищят“ революци-’

незавършени 
юг самоинициативно за- 
земевладения и хациен-

за-
по-голям брой крупни

ди.

Вълнуващия се континент — Латинска Амешша
отдавна"1 А° °™еиа земя' "«-«а мир. Тя го зГгуби 
отдавна, а неизвестно е кога ще го възвъпт и,.
ноРот страГйа°доНстТе раЗВЪЛН*ва «ел«я континент? 
правления * ^ раЗЛИЧИ° « а различни

десничарските хорди“. Военният удар не ус
пя и както обясни водачът на революционните
яте от

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

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

дугодшпея 7,5 н. динара 
Тек. сметна 625-3-78 Служба 

друштвеко книговодство 
Нар. банка Ниш

на
ционалисти генерал Торес, „малката група фаши- 
сти окончателно е унощожена“.

На девети януари министърът 
работи на Чили, социалистът Мануел Иразабел 
ведоми Върховния съд за заговорническите 
на десничарите в южната част на страната. Бе аре
стуван десничарският организатор и бивш минис-

на вътрешните
ос-

акции
От. Пдуноннгча 72 — Нкш на-

(СЛЕДВА)
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Вести от Бабушниш Социалистическият съюз днес
ЗАСЕДАНИЯ НА ОК НА СНС - ПО 

ТРУДОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ Повече място на самоу- 

правителните договоринаНОбш^ш^о лание ПР°СИ от интерес за селища-
СКС бе анали™™! - на та' Районите или общината 
стта н! местните АеиН°' ИЗЦяло' Тази констатация бе 
нии актиш я потвърдена и с това че нации активи и клонове на събранията на местната оп-
ка ^анализипан^Т0™76' Бя' ганизания, главно доминира ха анализирани въпроси и ха въпроси от областта на
разисквали? ,В?РХУ К°ИТ° Се комУналното строителство,
края на изтек!ятяаНИЯТа В обРаз°ванието, здравеопазвакрая на изтеклата година. нето
кретарНа окТгТгг “ поло’жението на земеделски- 
, п на на СКС Були те кооперации, някои 
мир Величкович, се изтъква, низационни въпроси и 
че местните организации в костта на обществено-поли-

тическите 
селищата.

— Из разговора с Велко Милатович, председа- ност не съществуват. Касае
се за това дали Социалис
тическия съюз трябва да се 
занимава с „обикновените, 
дневни проблеми“, т. е., с 

дини съществува например „дребни работи“ или пък с 
добра конституционна кон- така наречената голяма по

литика. Има и забележки, че 
цепция за комуната, но и за- Социалистическият съюз не 
напред не се върви в тази решава, или не участвува в 
насока. Автономното законо разрешаването на крупни 

въпроси, а това, например, 
да прави Съюзът на кому
нистите.

Ако Социалистическия съ-

тел на Съюзната конференция на ССРИ —

В НАШАТА политическа 
практика се „наложи“ мани- 
ра на институционализация 
така че целия живот е им
прегниран с различни инсти 
туционализирани форми и 
шаблони. Действителният жи 
вот, понякога, върви извън 
тях и тъкмо тук трябва да 
се потърси обяснение защо 
жизнените процеси, в голя
ма степен, не съвпадат с 
предписанията и нормите.

В такива условия, заяви 
неотдавна председателя на 
Съюзната конференция на 
ССРН Велко МИЛАТОВИЧ, 
имаше твърде малко прос
тор за самоуправителни и об 
ществени договори. Всичко 
е изнормирано със, съюзни 
и републикански предписа
ния и често се случва те* да 
утежняват тези договори, за 
щото техните разпоредби ид
ват в стълкновение със сло- 

Н. Н. вото на закона.

ВЕЧЕ цели петнадесет го-стопанската дейност,

орг^т 
' дей-

края на миналата година ра 
зговаряха по множество въ-

организации по

дателство е заставено от съ-

МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЪРСЯТ 
ПО-ГОЛЯМА ПОМОЩ ОТ КОМИТЕТА 

И ДРУГИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ фактори

юзното, а в по-незначителна 
степен и с републиканските 
законопредписания. За авто- юз работеше форумски, ако 

като такъв се намесваше в 
някои големи разисквания, 
би могъл да бъде, счита Вел-

номното законодателство в
трудовата организация или 
комуната, за самоуправител ко Милатович, „форумскаор 
ни или обществени договори ганизация от трети разряд“, 
между трудови организации Но понеже Социалистичес- 
и заинтересованите общнос-

Местните организации на 
Съюза на 
своите информации 
ват необходимостта за 
чести обиколки и помощ от 
страна на Общинския коми
тет на СКС и другите пред
ставители на обществено-по
литическите и трудовите ор
ганизации. Твърде положи
телно оценяват присъствие?

то на по-голям брой членове 
на ОК на СКС на събрания
та, защото, както се изтък
ва, с такива обиколки се о- 
казва по-гол ям а подкрепа и 
помощ в разрешаването на 
отделни въпроси, с които се 
срещат местните организа
ции.

комунистите в 
изтък- кия съюз не е и не трябва да 

ти, почти и няма простор за бъде практична структура но 
действие. е основа на политическата

В такова състояние огра- система, той 
ничено е и действието на Со 
циалистическия съюз. Колко

по-
може да разис 

ква по крупни въпроси са
мо ако тези разисквания за- 

то повече се намали норма- почнат сред най-широките 
тивизма, принуждението, а слоеве на трудещите се. В 
се даде повече място й про- противен случай не би се по 
стор гражданите сами да се стигнало нищо особено. Тря 
договарят и уреждат своите бва да се пазим 
отношения, още повече ще становища към ролята на 
се разширява размаха на дей Социалистическия съюз.1 И 
ствие на Социалистичес-

от такива

Съвещание на комуните от Югоизточна Сърбия без това съществува опасно 
кия съюз. Той трябва да бъ- ст той да се развие като фо- 

приятия и акции са необхо- Ае политическа сила, която румска организация, което 
се поставя върху основи, не може да се приеме като 
които не винаги ще бъдат правилен път. 
от класично правно естество. Бъдещето на Социалисти- 

Участниците в съвещани- ® политическата система ческия съюз не е в трансфор 
ето бяха единодушни, че е ПъК не е Достатъчно застъ- мирането му в някакъв друг 
необходимо самоорганизираг пен ТРУАещия се човек-граж вид партия. В такъв случай 

л данина, т.е., не е дошъл до тази наша най-масова обще- 
пълен израз. Оказа се, че е ствено-политическа организа 
ограничено пространството ция би трябвало да загуби 
за действие на непосредстве и широчина и значение и не

___ «ите производители и- твор- би-се явявала като кохезио-
При предстоящите проме- йите> Затова е необходимо нна сила в обединяването на 

ни в икономическата и по- политическите организации най-различните 
литическата система на стра Аа се приспособяват към жи интереси в 
ната за стопанската дейност в°та' не от мода, но от нуж 
в региона се изискават от Аа зарад истинските потреби Доколкото организация от 
по-големите териториално - обществото и занапред да се вида на Социалистическия 
- политически общности ре- Еазвива и Демократизира, съюз приеме вид на същин- 
дица облекчения от сметем- *ова пък изисква съществе- ска класическа 
но естетство.

Някои от тях вече са на
белязани: да се отмени част 
от облаганията върху лични 
те доходи в отделим обла-

Задружно и с общи 

усилия нъм развитието
дими, да се създадат нуж
ните развойни предпостав
ки.

не и единство в акциите и
мерките на комуните от ре
гиона, но и подобряване ус
ловията на стопанската дей 
ност:’ ‘ ........

иналата събота представители на общест
вено-политическите организации и на об
щинските скупщини от 29 комуни в Юго

източна Сърбия имаха в Ниш съвещание по въ
проси за по-нататъшното развитие на региона 
и на комуните, • &'<&■

м
течения и 

нашето общест
во.

В съвещанието участвува- неблагоприятни климатиче- 
ха представители и на ре- ски и материални условия 
публикански форуми: под- за развитие на селското сто- 
председателят на Скупщина панство. Характерното за 
та на СР Сърбия Радован такива райони явление на 
Пантович, членът на Репу- пренаселеност и миграция, 
бликанския
съвет на Сърбия Жика Ра- работната сила е налично и 
дойлович, секретарят на Ко тук и става все по-изостре- 
мисията на ЦК на СКС за но. На 100 жители в регио- 
обществено - икономически на само около 13 души са 
отношения Драгиша Стоя- настанени на работа в обще 
нович и секретарят на Се- ствения сектор (данни от 
кретариата за информации 1968 г.), а ма 1000 декара зс- 
на републиканската скуп- мя живеят. 108 жители (да- 
щина. нии 1961 г.). Във Федерацм-

Основна тема на разгово
ра бе — какво е било досе-

т/. ^ партия, би
промени в Коституцията, трябвало да се привърже за 

които тези дни се обсъждат, определен слой и
ни

структура 
в обществото и да отразява 
всички негови стремежи и 

ЦИЯ „ОТ ТРЕТИ РАЗРЯД" интереси. Соцналистически- 
,,пг.т„ „ ят съюз трябва и се налага
1чллаш се говори за Со- да отразява стремежите ко- 

'с циалистическия съюз тогава, 
понякога, се споменават и

ФОРУМСКА ОРГАНИЗА-

както и голяма незаетост паизпълнителен сти и отрасли на стопанство 
то, да се намали данък-обо
ротът върху цигарите и 
премиране да се насърчава 
тютюнопроизводството, да се дилеми, които в действител- 
улесни кредитирането на ин- 
всстициони строежи, произ
водството на стоки за ши
роко потребление и да се 
осигурят безвъзмездно сред
ства за изследваме на руд
ни залежи в някои комуни, 
за които е известно че имат 
богати залежи на полезни из 
копаеми.

Съвещанието посочи още 
едно изискиване за ускоря
ваме развоя иа региона —

ито се явяват в нашето сло
жно обществено битие.

А- Р.

Сесия на ОС — Димитровград
яата среден показател за на- 
станеността на 1000 дека
ра земя е 91 жители, а в ре- Пак за кожара »Братство«, 

но и за детската градина
гашното развитие иа регио
на . Югоизточна Сърбия и публика Сърбия — 89. През

1968 година средният пока
зател за заетостта във Фе
дерацията е бил — около 18 

и на 100 души население, а в 
република Сърбия — над 16
на сто. Съответно е положе- Аа бъдат изнамерени иачи- 
нието и в областта иа до- ни за насърчаваме на едри

на комуните в него и ка
кви са възможностите и из
гледите за по-нататъшно ра 
звитие на стопанството 
на обществените служби.

Материалът, кейто послу
жи за разискване и обсъжда
не, бе даден от стопанските хода и националния доход, предприятия от страната да 
камари в Ниш и Лесковец, В региона през 1968 година

националният доход ма гла-

Диес в Димитровград за- чудо може да стане, та от- 
седават отборниците на об- борниците да 
щинската скупщина.

Най-важните въпроси

не решат за
бавачницата да не се пре- 

от мести в детската градина, 
дневния ред са: където помещението е поч-

Състояиието в кожара ти празно.
„Братство“ и условията за

ва от населението е възли- .полваие на икономическите принудително 
зал на 3.350 динара, а това ресурси на Югоизточна 
е по-малко от показателите Сърбия. В такъв случай, ка-
за републик^Оьрбил ’5 — I -о бе изложено, развитието 
33,5%. Изоставането обаче Ще има сигурна основа.

пласират свой капитал за из- В детската градина един 
ръководство ден например е имало само 

(според намереното от из- 6 деца, а толкова е и пер- 
лъчената на предишната се- соналът там. Такъв лукс 
сия комисия) и не могат да си позволят ни

Къде да се помести заба- много по-богати комуни, а 
вачницата? — В детската не ли нашата. И друго не- 

Представнтелите на кому- градина или да си остане в що — 70 деца от забавачни- 
гимиазиалната сграда, къде

а в работата на съвещание
то доминираха въпросите за 
икономическия подем.

ЗА УСКОРЕНО РАЗВИТИЕ 
НА РЕГИОНА

на Югоизточна продължава и ако не се пре- 
Сърбии с комуните чуястви- дприемат мерки за създава- ните, които са наясно с то-

пе иа основни предпоставки 
за развоя иа този регион, по 
ложението ще се влоши

Регионът
пата са свряни в едно по- 

л ' то нито има място, мито ус^ мещение, без условия за въз 
У / я ловпя? (пак по материали читателска дейност п заба- 

ще са по-резултатни за раз- на една комисия).
телио изостава в стопанско
то развитие и не следи тем
повете иа република Сър
бия и иа Федерацията. От °Ше повече. 
29-те кому!пг в този регион,
27 са стопански слабо ра
звити, а по-гол яма част от 
тях държат планински и 
полупланински райони, с ма
лко или с никаква проми
шленост и със сравнително

ва, че задружните
на.

Информация от това засе- А Фондът детска защита, 
даиие по технически причн- ако няма деца за градина 
ни не можем да дадем в то- та, би трябвало да се нзпо- 
зм брой, по ще я публнку- лзва по-разумно и по-чове- 

представигели на република вамс в следващия. шкн — за ученически кухни
Обаче, ако положението о- по селата, защото и децата 

коло . въпроса за ко)карата от село са — наши.
М. И. II. не е известно, само някакво М. Н. И.

воя иа целия регион, ще се
срещнат в скоро време и ще 
беседват по същия въпрос сПО КАКВИ ПЪТЙШТА 

К'1,М БЛАГОСЬСТОЯНИЕТ §

В' светлината па тези фа
кти съвещанието даде отго
вор на въпроса какви меро-

та.
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БОСИАЕГРАДСКА ХРОНИКАI щт
в
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В БОСИЛЕГРАДЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА ССРН

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ НЯМА НУЖНАТА 

ПРАКТИЧЕСКА ШИРОЧИНА НА ДЕЙСТВИЕ
с цел земеделскиярациите, 

производител да получи из
вестна' ориентировка за сво 
ята перспектива на село.

Най-важните въпроси, кои 
насе-

е сериозен въпрос, с които 
трябва да се занимават вси
чки политически организа
ции в комуната, а най-мно
го Общинската скупщина. 
Такъв е и случая с премах
ването на трудностите в най 
-изостаналите в икономичес
ко отношение села.

Обаче — изтъкнаха някои

организации е разклате-

Също така не съществува 
синхроиизираиост в работа- 

най-важмите въпроси. 
По-точно по един и същ въ- 

м паралелно 
политическите ор- 

Това навредява 
ца ефикасността в акциите.

кои
но.

23 януари в Босилеград се ПР°?Г 
де заседание на Общинската конференция «а <-ОНМ, 
„а което освен представителите на другите политиче
ски организации и ЮНА присъствува Жика »ков/,е 
вич, член на секретариата на председателството иа 
Републиканската конференция на СС-РМ.

В събота, на
то измъчват селското 
ление са комуналните. Ка
сае се за недостиг на подхо
дящи пътища, амбулатории, 
телефонни връзки и др. На
последък и електрификация 
та заема централно място. 
За разрешаването на тези 
въпроси са необходими и 
значителни средства. Без то 
ва, започнатите акции и за- 

са в застой.

та по

прос отделно 
разискват 
ганизации.

данаот3;щеГзаСрабобта нТиз-

Разисква се за задачите, ко 
ито предстоят за да се: осъ 
ществи обществената Функ
ция и роля на ССРН и ПР 
грамата за работа за тази го 
дина.

В отчетния период в орга
на ССРН са раз- 

тезисите за по-иа- 
развитие

напред ще

Реч на Жика Яковлевич

— Има се впечатление, че
ССРН в Босилеградска ко- 

няма необходиматамуна
практична широчина на дей 
ствуване. А в неговите ак
ции трябва да бъдат иклю- 
чени всички трудещи се.

Общинската конференция 
на ССРН ще работи успеш
но само ако работят добре 
секциите и комисите й. При 
това особено важна роля 
играят подружниците "и ме-

низациите 
глеждани 
татъшното 

ССРН, както и за здравното, 
и пенсионното осигуряване. 
По-спеииално разглеждани 
са трудностите на местните 
общности и тяхното включ
ване в изработването на сре 

план на разви-

на

дносрочния
тие. стните организации. Чрез 

тях се осъществява най-непо 
средствената дейност на на
селението. Това го потвър-

В местните организации 
са изнесени популярни сказ- 

във връзка с доизгражда 
нашата обществено-ки и в ССРН се правят грешки. 

Най-важните въпроси 
но разглежда изпълнителния 
отбор, а много рядко мест
ните организации, подружни 
ците и Общинската конфере 
нция- Това форумско реша
ване е показало своите ло
ши страни.

По-нататък в разисквания 
та доминираха въпроси, кои 
то и досега много пъти бя-

Само така може да се обяс
ни защо интеграцията на 
стопанските организации в 
комуната още не е проведе-

ктор в местните общности, 
организатор на акции за са- 
моуправително договаряне и 
разрешаване на конкретни 
въпроси. Ще се формират, 
местни организации на 
ССРН и в Бранковци и На- 
зърица.

За съвместно действуване

нето на 
политическа и стопанска си
стема.

В тази И ежедневната дру 
га дейност секциите и други 
тс органи на ОК на ССРН. 
не са изпълнили своята ро
ля. Ето защо изпълнителния 
отбор своите становища не 
е можал да изгражда върху 
инициативите и предложени 

местните организа- 
само-

глав-
ждава и сегашното заседа
ние. И още нещо: необходи-

па. мо е по-често провеждане на 
на ОК на ССРН.На работата на ССРН мно 

с подценяване. заседания 
Само така ще се осигури ши 
рочина . за обективност 
критики, забележки и пред
ложения-

зина гледат 
Трудно се провеждат събра
ния на подружниците и ме
стните организации. На оне
зи, които успяват, хората из 
дигат едни и същи въпроси, 
които бавно се решават. Сто 
папските и трудовите орга
низации, които са най-компе 
тентни да решат редица въ
проси не уважават достатъ
чно критиките, забележките 
и предложенията на събра
нията на ССРН. Според чле
новете на ОК на ССРН това

на

ята на
ции, подружниците и 
управителните органи, офор 
мени посредством съответни

В обстойните разисквания 
се изтъкна, че ССРН в кому 
ната още не се е афирмирал 
достатъчно в своята дейност 
Обаче по мнението на мно
зина изобщо обществено-по
литически живот в Босилег- 
радско преживява известни 
кризни моменти. Затова сред 
населението доверието в ня

В програмата за работа на 
прод

Яковлевич, трябва да наме
рят съответно място предло
женията от подружниците и 
местните организации. Про-

ха изтъквани.
Ролята на земеделските ко 

операции ще трябва корен
но да се промени, което да 
намери място в документите 
на ОК на ССРН — изтъкна
ха някои. Защото ССРН тря 
бва да даде насоки за работ 
та и сътрудничество с коопе

ОК на ССРН — ължи
те секции.

В отчетния период в дей
ността на ССРН не са били 
включени всички обществе
ни структури в комуната, ко 
ито да се интегрират за ре
шаване на различни проти
воречия и въпроси. Затуй 
много пъти събранията на 
ССРН са приключени без 
предложения, препоръки и 
др. Тези слабости са ограни
чавали действуването на 
ССРН. Именно затова не е 
и осъществено по-голямо по 
ложително влияние върху ра 
ботата на Общинската скуп
щина, стопанските и трудо
вите организации.

В течение на тази година 
в ОК на ССРН ще бъдат за 
стъпени и другите структу
ри, което ще засили действу 
ването във всички пори на 
обществено - политическия 
живот. Същевременно и ръ
ководствата на местните ор
ганизации ще бъдат състав
ени и от представители на 
други организации, дружест 
ва и самоуправителни орга
ни, които действуват на те
риторията на организацията 
Това ще допринесе 
те организации все 
да стават интеграционен фа-

НА СТР. 7

БОСИЛЕГРАДСКО — БЕЗ 
ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

щенските пратки. Това налага член 76 от Закона 
за организиране иа Югославските пощи. В него се 
казва, че „транспортните предприятия, 
возват пътници или стоки са дължни 
ПТТ да превозват

които пре- 
по искане на 

и пощенски пратки. В случая 
ако партньорите не се споразумеят за цената на 
V слугите това решава компетентния съд, обаче с 
превозването на пощенските пратки 
прекъсне“.

Вече няколко дни четирите пощи в Босилеград- 
ската община са парализирани в своята работа: 
не получават, нито пък изпращат пощенски пратки. 
Също така не се получава и печат.

До това нещо се стигна, защото босилеградско- 
то транспортно предприятие отказа да пренася със 
своите автобуси пощенските пратки от Владичин 
Хан до Босилеград и. останалите три селски пощи. 
Причината е там, че не е постигнато споразумение 
за цената, която пощенското предприятие от Ниш 
да заплаща на транспортното за пренасяне на по
щенските пратки. Именно, транспортно търси тази 
цена да се повиши с 35% в сравнение с миналого
дишната. По-точно за извършените услуги в месе
ца търси да му се заплаща 3.300, а пощенското пре
дприятие предлага 3.000 динара.

Обаче без оглед на това според закона, тран
спортното предприятие е дължно да пренася по

не може да се

В. В.

ДИРЕКТОРЪТ СИ ПОДАЛ ОСТАВКА
Сле -

1^1 -кзпл I 3- положението 
пести от ■ основи:« За временно изпълняващ 

у-зили- длъжността директор с наз
начен КИРИЛ. ИВАНОВ, учи 
тел в

■:

е. ’• сг.седанпето но училиместни-
повече г ни : с евет от преди някой 

де*: досегашния директор на
същото училище.

В. В.
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А Димитровградските Поганово

пътища - кога? Първото полугодие в основ
ното училище „Христо Бо
тев“ 6 Поганово завърши със 
средна бележка за училище 
то 3,10. Но успехът можеше 
да бъде и по-добър, защото 

^ има условия, но трябва по- 
Е вече сериозност в работата. 
Е От общо 99 ученика — по- 
= ложителен успех на полу- 

годието са показали 53, а 
_ 46 имат една, две и повече 
= слаби бележки.

По класове, успехът е след
ния: в Поганово, първо от
деление — средна бележка 
2,77, второ отделение — 3,33, 
трето — 3,86 и четвърто — 
2,66. В Драговита: първо от
деление — 3,51, второ — 3,77, 
трето — 3,06 и четвърто от
деление — 3,75. По класове, 

пети

МОЖЕШЕЗа пътищата в Димитров- докарат нищо. А 
градско е определен строеж 
след 1980 година, а те са та
кива, че веднага биха могли 
да бъдат

ако
не помогне, да искат 
ства, па да строят сами. Ма
лко ли неща са строили та-

това
сред-

Изачеркнати на кар 
тата на шосейната 
макар че имат много шумна 
категория — ТРЕТИ РЕД.

ка. успехът е следния 
клас — 2,63, шести — 2,53, 
седми 2,55 и осми клас — 
2,81.

мрежа,
*

Не знаем състоянието АРУгаде и не можем да питаме 
ровградската общинска ску- например, защо път Кална 
пщина и на обществено-по
литическите организации се — Пирот, а не Димитровград 
сърдят. Сърдят се на Пътно
то предприятие, на Съвета — Поганово или Димитров- 
на ползващите пътищата и град — Висок, 
на своя представител там
(той е междуобщински), че Но такъв въпрос се поста- 
не се е борил за нуждите на вя, когато се има предвид 
димитровградската комуна, пътят Пирот — Височка Ръ- 
И прави са, че се сърдят, за- жана. Поставят го на първо 
щото населението от кому- място димитровградските ръ 
ната голяма мъка мъчи че ководители и отборници, а 
няма път за никъде.

Ръководителите 1на димит- Отличен успех са 
ли 7, много добър 19, добър 
20, задоволителен 7 ПО-ДОБРЕпоказа-

В първото полугодие дол- = 
ните класове показаха по- — 
добър успех.

I учени-
= ка. С една слаба има 18, с 
= две 12, с три и повече сла- 
Е би бележки — 16 ученика.

I
П. Тодоров

1
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метра, а във Висок — осем 
села, на приблизително 
щото разстояние. Седемнаде 
сет села от най-добрите ра
йони на комуната нямат път 
и от година на година зами
рат.

в Димитровград, е как име- 
съ- нно до- Височка Ръжана, и 

ни крачка по-натам, ще се 
строи този път, когато него
вата естествена насока не 
спира дотук, но продължа
ва още 13—14 километра до 
Долни Криводол. Открай 
време е водил дотам и така 
е строен преди десетилетия- 
Защо да чака участъкът 
1980 год.

Може би хората, които са 
готвили.шрограмата, и Съве
тът, който я е приел, не са 
мислили за всяка тънкост. 
Но има нещо, което може 

Онова, което е най-миого да се окачестви като голям 
за недоумяване и което бе пропуск. Такова решение 
съобщено на републикански практически значи, че пътят 
представители, които идваха се строи до старата граница

(тя е близо), а това му изли 
за нещо като незачитане на 
равноправието, което освен 
че е извоювано, е проклами
рано като воля на народите 
и народностите в Югосла
вия и е записано в Консти
туцията.

Волно или неволно (така 
излиза) Съветът за ползва
щи пътищата с това свое ре 
шение подтиква хората от 
Димитровградско към раз
миели, които им действуват 
обидно.

ще го постави и цялото на
селение.

Сърднята обаче не е ефек
тна, ако си остане в канце
лариите в Димитровград. 
Протести са нужни, но доку 
ментирани и произлизащи 
от широк и властен форум, 
какъвто например са отбор- 
ниците на скупщината. Да 
отидат представители при

Ето защо:

От Пирот до Височка Ръ
жана се минава през само 
едно село. Зад Ръжана са 
още 5 селища, отдалечени 
от 4 до 8 километра.

Въпросът за предимство в 
такъв слуцай, не търси мно 
го обмисляне — икономиче
ски даже, е по-приемливо да 
се строи път от Димитров
град за Висок, отколкото от 
Пирот до Ръжана......  ......директора на пътното пред

приятие, да му опишат съ
стоянието на пътищата и да разстояние, както от Пирот 
му кажат, че селата загиват 
именно защото по безпъти-

От Димитровград до Ви
сок през Забърдие е същото *

Защото, никой няма право 
да им оспорва равноправие-до Ръжана. Но в Забърдие-
то.то има девет села, отдалече

ни от пътя от 0,5 до 3 кило-ца не могат да закарат и м. н. н.
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Адресирано 
до различни 
компетентни

Човекът даже каза, че близо имало подобни поме
щения, но трябвало да платят предприятията, които пре- 
Еозват пътниците. А те изглежда не искат.

И човекът се пита: ЗАЩО?

А на петък не можеш да влезеш в общината от ча
кащи автобуса, дожалява ти, когато гледаш как на пло
щадчето хората потропват с премръзли крака, за да ги 
сгреят и как духат в ръцете си и оглеждат улицата, ко
га ще се зададе автобусът.

ЗАЩО НЯМА СЕРВИЗ ЗА КОАИ?

Димитровград, Някои не чакат автобусите и не мръзнат на пло
щадчето. Просто казано — решили са въпроса, като са 
си купили кола. Неофициално се казва, че имало над 
триста пътнически превозни средства вече. Разни — ра
зни, но всички се търкалят.

Нов собственик на кола скоро протестираше (в 
кръчмата), че нямало сервиз за миене на коли. ..Ех, но
ва кола и му се ще на човека да е чиста” — ще ре
чете.

кар че бързо израс- Естествено
негодуване и те отправят един голям-голям въпрос в — 
ЗАЩО? Но това „защо“ най-често е отправено към *вя- 

още не е толко^ търа, защото не е казано на някое събрание, където гра 
жданите трябва да приказват за нещата, коиго се отна-

понякога разговорът минава в
6.000 жина до около

тели,
ва голям, че хората 
му да не знаят и не 
видят всичко.

сят за града.
Упрек към хората от града може да бъде такъв: 

когато всичко се вижда и знае, когато някои неща тря
бва да се решат, защо тогава вместо чаршийски приказ
ки не се съберат на събрание и там, където му е място 
да поразровят наболялото.

Не, и другите същото мислят и питат. Да
же и чужденците, които префучат по шосето. Трябва се
рвиз, не само за миене, разбира се, но и за дребни по
правки, за гресиране. И то да бъде на място, където 
ще се вижда, иначе работа няма да има.

Трябва ли да се чака някой друг да дойде в гра
да и да открие сервиз, когато се знае, колко доходно 
с това. И не стига ли впрочем, че търговските магазини 
са на други, че снабдяването ни много зависи от пред
приятие отвън, че и по снабдяването има много про
тести, та сега и сервиз да чакаме от друг. Няма ли пред
приятие, или поне заинтересовани частни лица да се на
емат с този вид услуга?

ЗАЩО СМЕТЛИ1ЦЕТО Е НА УЛИЦАТА?

Най-необходимия запас от култура често нарича
ме елементарна. Е, мислите ли, че всички са се запаси
ли с нея?

ЗАЩО НЯМА ПРИЮТ НА АВТОБУСНАТА 
СПИРКА?

Това го питат тия, които често пътуват за Пирот, 
Висок, Невля, Одоровци и Забърдието. Студът ги кара 
да питат. И мъката на болните, които трябва да берат 
студ, докато стигне автобусът.

Разправи ми един човек следното: Преди две сед
мици излязла родилка от здравния дом в Димитровград. 
Трябвало да пътува за някое забърдско село с новоро
дено, старо едвам три-четири дни. Автобусът закъснял

Една-две но-големи ули-
ня-ци, няколко по-къси и 

колко още по-къси — 
го Димитровград. А в него, 
като не смятаме предприя-

ето

тията и учрежденията — две 
три кръчми, шумно нарича- повечко, мразовито било времето, а дете първеиче, бива 
ни ресторанти, заведението ли да се жертвува на нередностите на „Услуга" и пирот- 
на футболистите и мотелът. с|«>то транспортно предприятие, които е трябвало да се 
„ у погрижа/ да намерят оли ;о попе стаичка за такива слу-И тук, и по късите улички, _ за Г)ОЛ1Ш; които пъ]у|1ат.

Родилката взела и се помолила за линейка на 
за туй-онуй, което би тряб- здравния дом и хората я закарали. Но колко е трябвало

да плати за тая „леснина"?

се срещат хора и приказват

СЛЕДВА НА 10 СТР.яало да се реши.
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Четиво за земеделците

Какво през февру
им дава таяФевруари 

възможност, защото 
имя снего

Аенчевруарй, след не- 
и ето ва вф та ■ март

СИЧГР2Л в овощнии по-Я пролетта 
интензивни работа 
полето. Но какво тря- 

се направи

сеВИТИ 
то градини,В по Нал*а*,

восЪк
илив Лесковац г: дворове-Беседа с председателя на Стопанската камара дръвчетата 

. те, ако това не е на
правено прео миналия 
месен трябва да се 

От

пръсбва дазимните дни на шено,през който поня правц^Щда бъде мно 
го лош?САМО ДОБРИТЕ ПРОГРАМИ скорс,направи следното: 

короните на овошки
те трябва да се свалят 
останалите II вече из- 

плодове

и% Да се . 
блатя 'Първо данни за ме- 

Ия 1 февруарисеца.
слънцето 'ще излезе в

и ТРЯбвд
ЩОТС1

мръзиали 
трябва да се унищо
жат много грижливо,ОСИГУРЯВАТ ПОМОЩ 6 часа и 58 минути и 

залезе в 16 часа и все ще
с" Ч* 
вчето I 
Февруай

ще но-защото могат да45 минути. Денят зна- 
повече сят зараза по овошки-чи с пораснал 

от „царевично зърно те. А клонове и клон-
насърчават инвести които са повре- Аа се |цките,то да се 

циите в тези райони. Аз лш- 
— каза Кръстич, — че

както казват старителни връзки с големи немал
ки земеделски и агропроми-

ОТ 1 СТР. хора. А до края на ме-
На тази тема беседвах1ме с

Стопанска- шлени предприятия в стра- сеца ще нарасте с почСЛЯпредседателя на 
та камара в Лесковец Кръ- иата< с които да развиват 

му поставихме
ти цял час.начало трябва да се прие-за

вкапиталовложениятаживотновъдство местич, като 
следния въпрос:

по-нататък не бъдаттова развитие дато. Тези изисквания за раз- О„оим г
воя не са използвани И това икономически. Това значи с

ха камара възможностите ще затрудни по-нататъшно- 
за развитие на босилеград- то итие на земеделието здаде условие за следващи- 
ската комуна в следващите * БосилеградСКО, защ0то се- те икономически оправдани 
пет години. га трудно ще мотат да изпол вложения- Следователно, тря

се осигурят кредити

— Какви са според ваша- такива инвестиции да се съ-

— Считам, — каза той, че зват средствата от Фонда за бва да 
развитието^ иифрастрщету иера~ ит]„те. за мелиорации,, за дадзот-
рните
ската комуна е най-важната 
задача. На първо място и-

пътищата, кои че дълго време се приказва 
то биха отворили комуната да развитието на земеделие- 
към развитите региони и
центрове. Засега там няма то в планинските и полупла-

воряване на пасищата и заТрябва обаче да се каже,
на племеннияподобряване

мам предвид състав на добитъка. Такива
възможности съществуват и
трябва да се намерят конкрекилометър модер нински ра'йони, но досега ненито', един

но шосе, макар че са от вто- са изнамерени . решения в 
ри и трети разряд. Но тук 
има недоразумения. Някои

■гни решения-
Поставихме и един конкрекредитната и изобщо в ико

номическата система, с кои- тен въпрос:
поставят въпроса така — те 
зи пътища „политически“ ли 
са или стопански връзки. 
Според мене пътшшта _ 
тази комуна са чисто стопан

— КОГА БОСИЛЕГРАДСКО ЩЕ ПОЛУЧИ МОДЕРНО 
ШОСЕ?

■ ••което се стига до Босилег-През 1971 година — каза
ски.обекти. Тук има възмо- Кръстич — към Босилеград рад. През 1974 година стро- 
жност за развитие на интен ще се построят още 4 кило- енето ще продължи към Ри- • 
зивно животновъдство, за метРа асфалтно шосе по ли- барци и последните 12 кило 
овощарство и минно дело. В нията Сурдулица — Босиле- метра> до там, ще бъдат за- 
животновъдството още сега град. През следващите годи 
босилеградската комуна и- 
ма. значителна част пазарна 
продукция. Но кооперации
те не са си намерили стаби-

Из живота на братските нарДАНЪК-ОБОРОТ 
ВЪРХУ НЕДВИЖИ
МО ИМУЩЕСТВО 
И ЗА КУПУВАНЕ 

НА ЗЕМЯ

вършени.ни строенето ще се поуско- 
ри. Например през 1972 годи 
на ще се построят още се
дем километра, в следваща
та — още 18 километра,

4.
Искам да кажа — продъл 

жи Кръстич, — че средства- 
с та за пътищата в този ра- МЕСТНИТЕ ОБЩН 

НИЕ НА НАЦИОНА 

В ГОС

йон се разпокъсват между 
заинтересованите общини,
'защото няма обществен до
говор да се използват за 
строене на едно шосе. Всич
ки общини искат да строят
поне малко път, а това оскъ С ЧЛЕН 5, алинея 4 на 
пява и забавя строенето. Все Основния закон 

, пак то върви и в предвиде
ните срокове пътищата 
бъдат завършени.

за данъка 
върху недвижими имоти е 
предписано, че може да се 

Ще определи този доход да не 
се плаща и когато селско
стопанската организация про 
дава недвижим имот в об 
ществена собственост зарад 
набавка на други недвижи-

то, бихме искали да подчер- пия на^мята^^о^Йщбли- Лото проблеми в 2!
таем следното: канският закон обаче не лища А ри и н отделни градски 1

предписва такова освобожда щ 
За развоя на босилеград- ване от данък-оборот, а то- „ .

ва не е регулирано с пейте- Този път ще се спрем върху А“
ската комуна има условия. ние на общинската скупщи- ността на местните общности в Гост* 
Те са залегнали в политика- на, данък-оборот върху не- ваРско- Техните инициативи чрез мей' 
та за развитието на неразви- Движим имот се плаща то- но само°благане на гражданите за № 
тмте райони в СР Сърбия и гова' когато селскостопан- биране «а парични средства винаги»

„„..... . , ,, ската организация ппта». дкрепя Общинската скупщина в гост»
ще в общината. Осо- земя в обществена собстве вар' която им обезпечава една четвър 

бено това важи за животно ност, дори и когато това вър та от не°бходимите парични среден» 
въдството и минното дело. ши с Пел да купи друга зе- за обекта’ които трябва да се стро>» 
Обаче стопанските и други Мя зарад аРОндация. Няма човек ни е селото, ни в града, »
„„„„ с ру когото да не му е мило да има асф«*
ръководители от Босилеград ТОЕ път, хубава улица и друго. Все»»
ско би трябвало да имат пре сс стреми към хубавото. Общото ДО“Р°
двид, че помощ се дава са- 0 и лично. Това го знаят жителите 1,8

гостиварскитс села, А какви са 
села?

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА федератив 
на република Югославия отдавна вече 
е практика местните общности, т.е. мик* 
рокомуните, както популярно ги нари
чат, да раздвижват инициативи и да Ра

❖
Ка?о благодарим на 

гаря Кръстич за изказване-
АРУ-

тезИмо на ония, които предло
жат обстойни и икономичес 
ки оправдани програми за 
развитие, защото средствата 
на Фонда няма да се разпре
делят по бюрократически на 
чин.

крзАиВ селата е този македонски 
освен македонци живеят и албанци 
ТУРЧИ И още нещо. По националй* 
структура те са издиференциранн 
смесени. По-конкретно, в тези села 
веят или само македонци, или само 1$ 
ци, или само албанци, или в едно

А. Лазаров



Социалистическият съюз няма 

нужната практичесна широчина 

на действие

Съвети не лекаря

Как да се предпазимот 

парадантоза (пиорея)
;1

е Парадонтозата е хронично заболяване на око- 
лозъбните тъкани, челюстната кост, надкостница
та на зъба и цимента на корена, което води рано 
или късно до разклащане и изпадане на зъбите. За
боляването започва незабелязано, без особени про
яви. Често слабо тръпнене или събреж на венци
те, лесно кървене или оголране и чувствителност 
на зъбните шайки са ранни признаци на развива
щата се пиорея. Обикновено заболелите търсят по
мощта на стоматолога, когато болестта се развие 
и лечението стане придължително и изисква пове-

а
а
л

ОТ 4 СТР.
грамите на обществено-поли 
тическите организации в ко
муната трябва да се съгласу 
ват, за да се премахне вре
дния паралелизъм в работа.

ССРН не може да се афир 
мира и потвърждава — из
тъкна Яковлевич, ако своя
та дейност не насочва към 
въпроси, които са от жизне
но значение за населението. 
При това, тази организация 
трябва да е не само моби- 
лизатор, 
платформа за 
действуване.

Хората “избягват.,, събрани 
ята ако нямат полза за тях. 
Щом'като няколко 
насят своите сериозни 
дности и нищо не се 
вземе, при тях настъпва па- 
сивизация. Все докато е 
ка събранията трудно 
се устройват. Ето защо 
ССРН е необходимо 
да бъдат конкретни. Напри
мер за електрификацията на 
селищата трябва отделно за 
седание на ОК на ССРН, на 
което в творческа атмосфе
ра и с ясна програма да се

> предвидят конкретни акции. 
Защото и от Републикан
ския фонд за развитие на не 
достатъчно развитите краи
ща ще се финансират, преди 
всичко, обосновани и кон
кретни програми.

На заседанието бе избран 
нов секретар на ОК на ССРН 
Това е Любен Манов, слу
жещ в общинския съд. На
края с взето решение след
ващото заседание на ОК на 
ССРН да се проведе до края 
на февруари.

I- пъти из-
тру-
пре-I

1
та-

I ще- в че грижи.
Твърде много от случаите биха се предотвра

тили ако се положат навременни предпазни мерки. 
Профилактиката трябва да започне още през пу
бертетната възраст на децата, тогава, когато завър
шва смяната на млечните с постоянните зъби, ко
гато най-вече се получават аномалии в подрежда
нето на зъбните редици и най-често се възпаляват 
зъбните венци.

Изследванията показват, че неправилно наре
дените зъби допринасят както за възпалението на 
венците, така и за развитието на парадонтозата. 
Ето защо децата трябва да се водят при специалист 
стоматолог веднага, щом родителите забележат, че 
зъбите не се подреждат правилно. Колкото по-рано 
се предприеме лечение за изправяне на кривите зъ
би, толкова по-успешно ще се предотврати парадон- 
1 озата.

акциитеа

*
а

но и най-широка 
политическо В. Велинов

НАМАЛЕН ДАНЪКА ПОРАДИ 

ГРАДУШКАТА
Населението в босилеградските села: Доганп- 

ца, Назърица, Ярешник, Долна Любата, Дукат и 
Горна Лисина ще има известно намаление на да
нъчните облаги. Именно през лятото миналата го
дина житните култури, овощните и зеленчуковите 
градини в тези селища бяха унищожени от гра
душка. Ето защо общинската данъчна служба, въз 
основа на установената от комисия щета, ще на
прави намаление на данъка на всички земеделци 
в посочените села.

Ония земеделци, които вече изцяло се запла
тили данъка си за 1970 година ще използват това 
намаление в първото данъчно тримесечие на тази 
година.

Обикновено възпаление на венците се причин
ява от недобра хигиена на устата и води до паро- 
донтоза. Още от най-ранна възраст децата трябва 
да привикнат към ежедневно миене на зъбите с 
четка и паста. Четката да не е твърда (найлоновите 
четки не са подходящи), а зъбните пасти да дейст
вуват противовъзпалително и укрепващо на зъбния 
венец.

Зъбите трябва да се почистват сутрин и вечер 
преди лягане с четка и паста, а венците да се ма- 
сират. Необходимо е от време на време да се от
странява набраният зъбен камък и редовно да се 
лекуват наядените зъби. Навременното излекува
не на заболелите зъби осигурява пълноценно из
ползване. на_целия_дъвкателен__апарат,_чрез което 
не само се самопочистват зъбните венци, но и ук
репват.

В. В.

ш

Недостигът на витамин С и витамин В значи
телно допринася за развитието на пиореята.

Твърде често общи заболявания, като захарна 
болест, чернодробни, бъбречни и други заболява
лия, предизвикват възпаление на зъбните венци, а 
по-късно — парадонтоза. Независимо от мерките 
за основното заболяване, поддържането на хигие
ната на устата, както и помощта, която ще даде 
стоматологът, намалява до крайност развитието на 
пародонтозата.

1- ПОТВЪРЖДЕ- 

| РАВНОПРАВИЕ Сводба ли е, дршье ли е?
Ли нема младиня по нашето, корито, ретко
райе свадбс, а по регко се деца раджаю. 

Гледам у БрайНовци остали толко човеци, че у 
йедну башчу може да Ьи вържеш и да Ьи пре
селиш некуде. Недай боже дивете свише да на- 

- - су толко малко, живи че 1)и изпоиеду. 
Ама те колко за бел>у ли, за радос ли пона- 

свадба, та се поподсетимо ко

се пско Е, реко, толко йе с парете. Ама не било 
тека. Не изпи ни две чашке, те и младоженята 
дойде на уеливку. После петла донесоше да 
бадамо и пак паре давамо. Па погачу плачамо, 
па дарове давамо, па ни дарове даваше и оно 

мине йедно по йедно 1— се стъвни, та си

на-душе, че
село живеят заедно, братски: ал- 

т, македонци и турци.
1о това изобщо не им пречи да 
шчат, да живеят сговорно, да се 
>устрояват.
|о такъв начин акциите на местни 
Зщности през изтеклите 

дадоха добри резултати.

прайи се 
беше некига.

Само съгашнзата свадба тразки дълОоку

некоясъ-
додека
запссдимо да остайимо младожен>уту да си гле
да работу.

Излезо си
песию.

И я идо, тука скоро, на свадбу. Женеше се 
Ъору Клопотарчето, па ли смо неки- 

ме изокаше човеуити. Я кой знайе ка 
свадбу, ама се кандиса.

няколко я, пойдо уз сокакат, малко пиян, 
акъл да посйе-малко уилан за парете, па узо на 

сапим дънат.
Невестата ми даде йедни найлон чорапуи 

и кърпле за нос. Ни чорапуити чорапуи, 
кърплето— кърпа. Целото у йедну рънНу че га

синат на 
ква род, 
сам ишъл на

И те отидо, седо у търпезуту, поразуърви 
жешкуту реНию, па ме и поялото наду, та

в Го-Кнес почти: във всички села 
арска комуна хората сс радват 
грическия ток. Всички положки 
, дори и най-отдалечените като Гра 
под Шар-планина, Чербане, скъта- 
: пазвите на Сува гора, имат мо- 
и пътища до Гостивар. Освен това, 
мито на Ростуша, Жировница и 
и села предприеха акция за изгра- 
ие на пътища, които да ги свържат 
мерната съобщителна мрежа.
В последното време на удар е

Гости-

на
ни

сс од турим да сакам.
А я занесо тендзкару, па три илядарке да- 

до за уеливку, па с илядарку набодо
девойке за Ьитку, па на 

младожеььуту, па на — онодем ли га на кога сее 
не дадо.

пушти глас.
Ама тамън запоя, те ти невестата улезе и 

търпезуту. Тгутеюе поне. путну ти 
паре требе да 

кой кол-

петлатога,
зашари по
тури на пазуку, уелива те, и ти 
даваш. Зареди она, а я под око гледам

Данна Тюсето, ка га уелива невестата, 
масуту и изповърте илядарку. Мешко 

на невестуту у руку.

па илядарку дадо на

- ко дава. 
удари у
7с наддаде — Две спуьуи 
И редом — ДО мене. Тури ми Нитку, целина ме, 
и я — туп три илядарНе. Не за цсливкуту, а да 
не съм по-доле од дру1)и. За цсливкуту не Ои 
дал ни грош — невестата никиква неие, йедно 
текова пупаво, па със шаолава уста, да ти плача, 

да му не даваш да те мляска. Ама аде.

И ко си одео, бъркну у Несиюту да видим 
има ли нещо, и не намери ни стопаре.

Са съм решил да не идем на свадбу^
Тия народ, незнам пошашавсл ли йе, паре 

прайи. Яедно време на 
свадбу се даваоше стопарци, а коджа ми ти газ- 
ле се излетеоше да вър.ъе динар. А са, боже 
пази! МАНЧА. с.р.

^снабдяването. Ням;* село в 
:ко, в което да не е раздвижена 
Диатива за построяване на водопро 

Досега нови водопроводи нострои- 
:елата — Битуше, Градец, Беловище 
>уги. Iвече.

ли млого има, та тека
обек-Иострояването на комунални 

/ю селата в Гостиварско значително 
и бита на населението. Днес в тези 
* се живее много по-хубаво. па

Миле Маневски



* изкуствопросвета*Култура
" *Сега°вземам°ориз, леща, картофи, овес, 

гпах_брашно, свинска четина, масло, прах за
V ___„ОТПМИ2

Но ето че веднъж ми каза:
_ Още мъничко и ще закърпя

И Нали ти казах, че съм делови 
веднъж ме покани:

— Ела на чашка кафе!
— Къде?
— В моята кантора.

— КшГиначе! Закърпих мрежата.
_ Е и какво, хваща ли се някои/
— Нали ти казах, че съм делови

мрежата! 
човек! А

НЕГО СЕ запознахме в парка под сяш 
^ ката на клонестите дървета в един о
^ онези Ани, «огат°з^ед“ ахЙчеИотЪмен не 
се скитах без работа. Заб :ляз . ^ светли очи 
свежда зорките си, около четиридесет го- 
човек среден ръст, на Виждаше се,

Гаше"дГУзбнГТа°ХИеД™^КеТдач Ж
киПистКоар™СзкИжив3от\°ПнаПнещастнГГра, от 
Нов ".Сериал не се нуждаех. Имах нужда от 
покоив на главата си, от топла супа, от хар 
тия*за писане и свободно от делнични грижи 
теме. Листата на дърветата, преливащи се 
със синевата, бяха неподвижни пт.щит^мъл-

на петна — всичкоизтриване
зъби, "Ра* За ейеГназвания. Като се усмих.около четир десет на който беше на-
на, той донесе куп * Р^ и написанорисувано америпанскшголен0 в Дмерика.,
„о антлищки _ полюбопитствувах аз.

" “я за опаковка на американския 
изчистване на петна оснин ■изписване получаваш от Аме- 

опаковаш?
прах за

— Прах за 
рика и тук го 

— Не.
3 Приготвям сам хартията .... След това 

правя опаковка на праха за изписване на пет- 
пата...

човек!

посредник го продавам на 
само

... и чрез
пазара.^начи, от Америка се докарва 
прахът?^ приятелю праха също приготвям 
тук.

це със златисти къдрици и както ми се сто 
ри, каза бързо:

— Много е мила, нали?
Отвърнах му:
— Да!След това, както проследи с тъжен пог- 
избягалото момиченце, той се приближи 

обичам ли децата. Аз от-

ЗЙ — Сам ли?
— Разбира се.— Значи, с тебе работи химик — специа-* ?}
— Нямам нужда от него. Просто съм съ- 

оббразителен човек. Не трябва да се изпуска 
времето. Във всяка работа е необходимо да 
усетиш накъде духа вятарът, а езика да дър
жиш зад зъбите си. Пакетче обикновен прах 
за чистене струва от шест до десет куруши.

пакета. Опа-

I

лед
до мен и ме попита 
говорих утвърдително и добавих, че точно за
това имам четири.

_ Ах, не говерете! — възкликна той и
внезапно се оживи. — Приятелю, вас ви учу
два промяната в настроението ми? Но аз съм 
такъв. Нямам врагове, във всекиго виждам 
приятел. Врагът е плод на въображението ни.

— Как плод на въображението ни?
— Нима не е така?
— Мисля, че не!
Той помаха с клонче от евкалипт и се

Разграбват го по десет, двадесет 
ковам го в хартия с американскот ознаме и...

негова-Накрая разбрах премъдростта на 
та „работа".

— Ясио — казах. — Но как отначало на
мери пари?

— Че много ли са нужни? Една стотачка
и толкова.

— Но нали ти нямаше и толкова?
То(й се разсмя:
— Слушай, и макар че това е професио

нална тайна, но доколкото е вече остаряла, 
ще ти я открия. Отначало купих пощенска, 
кутия и дадох във вестника обявление с та
кова съдържание:

съгласи:
— Наистина правилно ... Вие тукашен ли

сте?
— Да.
— А аз съм от Измир. Навярно забеляза- 

хте какъв вид имам. Вид на човек, претърпял 
неуспех. Не е ли така?

— Така изглежда.
— Славех се като най-сполучливия и бо- 

хат човек в една от измирските области. А

„На солидно учреждение за. длъжност с 
високо възнаграждение са необходими 
души, завършили университет, петнадесет —

. . лицей, петнадесет със средно образование и
Ш'4М 1Н2Й? .^9 осем с начално. Желаещите трябва незабав-'

' ШЛ Ш" ШШ Ш 1 но ла изпРатят документите си и марка от
■I Ь 15 куруши " — и какво мислиш, колко пи-

дИИВвяк сма пристигнаха за една седмица? Познай!

5Я0ЕЖ

пет
хсега ...

Той очакваше въпроси, но аз мълчах. От
ново го завладя отчаяние, но след миг той се 
оживи, извади от джоба си лист, изпъстрен 
с арабска плетеница, и започна да изрежда 
имената на фабриканти, търговци, разни де
лови хора, в чиито ръце е съсредоточено бла 
гополучието на страната. След всяко име пра

питаше ме

— Четиридесет!
— Не.
— Петдесет!
— Не.
— Шестедест? Седемдесет? Сто?
— Чакай! Няма да познаеш! Точно две 

хиляди .осемстотин шестедес и пет писма и 
толкова марки по петнадесет куруши.

Веднага пресметнах, 
тиристотин двадесет и пет лири!

— Да. .

веше пауза и ме поглеждаше 
познавам ли това лице. За някои бях само чу
вал, други бях виждал, с много от тях се бях 
учил, играл футбол и даже се бях бил. След 
като свърши да чете, той сгъна листа и го 
скри обратно в джоба си.

— Мислите, че ще отида при тях да тър
ся работа или да искам пари?

— А каква друга полза има. от тях?
Той се обърна. Блесна крайчецът на 

кривия му нос:
— Аз съм делови човек, с тези господа и- 

мам работа, само че — — той посочи костю
ма си. — Така не върви, трябват ми нов ко
стюм, нови обувки, солиден бастун. — И като 
ми намигна, добави:

Разназ от 

Орхан Кемал
получаваха се ... че

Донесоха кафе. 
— Разбрах.
— Т

но. Нали?и, разбирасе, смяташ това за нечаст
— Да.

Като помълча малко той добави тихо:
какво „I“™ не е по'стаРа от аллаха! За 
и аллах? ” ' човек' лишен от хляб, честност

(Турция)— Известно нещо: по дрехите посрещат. 
Край нас бръмчаха едри мухи.

— Помните ли какво е казал нашият поет 
Намик Кемал? „Хвърли ни в дълбините на 
земята, ние ще продълбаем земното кълбо и 
ще излезем оттам!" Ето и аз също ще изплу
вам. Такава ми е съдбата!

Забеляза- че гледам красивата дъс 
беше Г, “ Със зелено сетило - 
покопГ) ОТ коРана» приканваща 
■ сега това ми^трябва"! ~ ТОЙ Се уСМехНа:

Бейоглукрай°котИ' Веднъж аз минавах по нъж до кинотеатър „Елкамар". Извед-
От машинатазле) С"Ря шикаРен - Кадилак
зела же“ сл^ГвеГ^Л8"3 ка™ га' 
поздрави: А ея ТОи- Момент и ме

това
към

— Вие вярвате в съдбата?
Всичко зависи от обстоятелствата. Се

га, когато загубих залъка си, когато децата 
ми гладуват, аз не вярвам даже в аллаха. Но 
не завинаги: закърпя ли си мрежата и аллах 
ще ми ми е нужен. Знаето ли какво е казал 
веднъж Волтер на приятеля си, който не при 
знавал бога?

— Какво?
Ако в къщи ви се сервира, превъзход

но на масата, въздържайте се да отричате 
бога в присъствието на слугите си.

— Така ли е казал?

— Здравей!
— Как си?
— Добре... а ти? 
— Както 
— С божия 

се? ~ Разбира

Илюстрация 
Б. Николов

виждаш...
помощ, нали така? 

се... Ти
Кантората се оказа просторен, влажен и 

полутъмен склад, принадлежащ на шивача и 
тенекиджията. Ъгълът, в който познат „закъ
рпваше мрежата си", беше светъл.

— Прозореца направих сам, избелих сте
ните и зациментирах пода също сам — съоб- 
пщ той, — лъвът се познава по леговището

се занимаващ тук?

— Общо взето нещо такова. Не помня 
кои именно папа Пий благоволил да каже че 
ако имаш залък хляб, е грешно да. се роптае

,... Ние се срещахме рядко. Аз то виж-

какво, разхождаш ли
ствотоТсГЯ РабОТа ТРябва

— Все 
Жената, 

рина, го

Аа храня семей-
търсиш... 

която 
извика:

— Измаил!
стоеше до огромната вит-дах как сновеше с купчина книжа по тър

говските къщи. Понякога си разменяхме по 
две-три думи:

— Какво ново? —

— Добре, но с какво
— С консигнация.
— Какво вземаш за консигнация?
— Какво и да е! Какво кафе обичаш?

И той м1Пп2д{{е*е ''^»"ицата! 
ято блесна скъпоценен6-671313 СИ ръка’ на ко

интересувах се аз.
— По-добре не питай! — отговаряше той.

пръстен.Страница 8
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ту, а * просвета ★ изкуство
Въпроси з» обмисляне В края на първото полугодие

Кой да е носител 

на фестивала?
Успехът в босилеградската 

гимназия не задоволява
В сравнение с първото по- успех на учениците е несъ- 

дугодие от миналата • учебна гласуваността на учебната 
година успехът в босилеград програма и съществуващите 
ската гимназия сега е по- учебници. По мнение на Ар- 
слаб. Такава е констатация- сов, малко изготвени достъ-' 
та на учителския съвет, уче- пни учебници има, които мо 
ническата общност, родител гат да ползват гимназистите, 
ския съвет и отделенските Такъв е случая по геогра- 
общности. фия и химия, по които пре-

От 393 в четири класа, са- мети заедно с математика 
мо 124 са показали положи- има и най-много слаби беле- 
телен успех. В тоя период жки.
миналата година 148 учени- Големият брой пътуващи 
ка са били без слаби бележ- ученици и лошите условия 
ки. Сега с една слаба бележ за работа и живот на онези, 
ка има 34, с две 38 ученика, които квартируват частно в 
Най-много обаче тревожи, Босилеград е също много 
факта, че стри и повече ела действувало за намаляване 
би бележки има 198 учени- на общия успех. И работене 
ка! Това ще рече, че всеки то на училището във втора 
втори ученик в гимназията смяна през цялото първо по- 
има катастрофално слаб ус- лугодие отрицателно е дей

ствувало върху обучението 
Има и такива, които от и резултатите. Според дирек 

тринадесет предмети само по тора на гимназията тези при 
един имат положителна бе- чини са обективни. Обаче и 
лежка! присъствието на неоправда-

Общо най-слаб успех беле- емите е влошило успеха 
жи първи клас. Миналата учениците, 
година той е осъществил по 
ложителен резултат с 45%, 
а сега само с 35%.

дат на училище. Те са в учи 
лищния двор на два — три 
часа преди започване на обу 
чението.

КАКВО ЩЕ СЕ ПРЕДПРИ 
ЕМЕ ВЪВ ВТОРОТО 
ПОЛУГОДИЕ _

Преподавателският колек
тив с помощта на училищни 
те органи и родителите ще 
настои във второто' полуго
дие да подобри дисциплина
та и в училището, и вън от 
него.

Ще се настои още ведна
га да се открие ученически 
стол, а в новата учебна го
дина и интернат.

От месец март обучението 
ще се провежда в първа 
смяна, което дава възмож
ност в гимназията да се ор
ганизира допълнителна и из 
вънучйлищна дейност. Осо
бено много ще се засили ра
ботата на секциите и кър- 
жоците, за да се окаже орга 
низирана помощ на слабите 
ученици.

Ще се търси да се пови
ши родителския контрол, о- 
собено над слабите ученици 
от първи клас. На някои ро 
дители от страна на учили
щето ще бъде предложено 
да потърсят друга перспек
тива за своите ученици, ко
ито обективно не могат да 
завършат гимназия.

По-голямо внимание в обу 
чението ще заделят и учите-

по

пех.
Неотдавна на едно съвеща 

ние за културата, което се 
състоя в Димитровград с 
представители на всички об
ществени организации бе из 
бран фестивален комитет.

Така е всяка година, от
как в Димитровград се орга 
низира фестивал на 25-май.

Съвещанието, разбира се, 
се занимава и с други въпро 
си на културния живот в ко 
муната дю . един, макар че 
бе загатнат, остана да бъде 
обсъждан и друг път.

Става въпрос за това, дали 
за споменатите тържества 
на 25-май, не е по-полезно 
да има един форум или ин
ституция, която да разпола
га със средствата и да ги 
харчи за подготовките, или 
трябва да се върви по ста
рому и да има няколоко фо 
рума. Идеята, която бе изне 
сена на съвещанието бе — 
това да се довери на една 
институция. Тя бе подкрепе 
на, но решение не се взе.

за култура и забава, който 
правеше естрадите, подгот
вяше салона, украсяваше гра 
да — с една дума вършеше 
най-важната и трудна част 
от работата, която иска и 
най-много средства.

Ако на Центъра би се въз
ложила задачата да бъдеко 
мплектен носител на подго
товките и организирането на 
фестивала 
изгледите средствата да бъ
дат ползвани по-рационално, 
а фестивалът по-качествен.

Иначе, ако няколко фору
ма се разпореждат, никой 
не ще си помисли за песте
нето.

Защо не се направи така: 
Центърът, след като фести
валният комитет обмисли и 
приеме програмата, да пое
ме всичката работа — угова 
ряне с гостуващи ансамбли 
и лица, подготвяне на про
грамата, украсата и другото 
срещу предварително угово
рена сума, с която той да 
разполага изцяло. Ако има 
спествявания, да останат на 
Центъра за други работи.

Ако така би се направи
ло, сигурно ще се осигури 
по-добро стопанисване с па
рите, а програмата може да 
бъде по-добра.

на

Неотговорното отношение 
на голямо число ученици

За слабите полугодишни към основните си задачи е 
резултати в гимназията гово сериозна слабост. За това го 
ри и следния факт: в най-до вори и масовото отсъствува- 
брата по успех паралелка в не от часове, 
училището всеки втори уче
ник повтаря, а в най-слабата 
всеки

по-големи са

В първото полугодие са 
десети преминава. И направени 869 часа неоправ- 

още нещо: миналата година дани отсъствия. Става 
в първото полугодие в гим- прос за бягане от часове по-
назията са били 13, а сега ради неподготвеност по от

делни предмети. Това най-
------л!шого*'става, във* втортпслас. ^итег Те ще трябва тто=упори

КОИ СА ПРИЧИНИТЕ Слабите ученици не се гот то и творчески да реализи-
ЗА СЛАБИя УСПЕХ? вят достатъчно за часове. Те рат учебната програма, имай
_ _ преписват домашните си ра- ки предвид трудностите, ко-
По тоя въпрос беседвахме боти в училището. Между ито създава недостига на у-

с директора на гимназията ТяХ са и онези, които прояв- чебници.
Любен Арсов. яват хулиганищина. Такива Ето защо се очаква края1

— В тази учебна година скитат по улиците, срещат на учебната година успеха
гимназията се намери в обек се в кафенетата, а' последна в гимназията да е много по- 
тивно положение да приеме _ ученето. Мно- Добър от първото полугодие,
и ученици завършили основ р у „
но училище с едва задоволя зина преждевременно дохаж . .
ващ успех. Това е така, за- 
щото за записване в гимна-

въ-

само 6 отличника.

Идеята действително е за 
подкрепяне. А решението не 
би трябвало да се бави.

Ето защо:
— Миналата година след 

фестивалните тържества дъ 
лго време се приказваше за 
„много прахосани средства 
за пиене и гощавки на този 
— онзи". Колко истина е 
имало в тези приказки, не 
знаем, защото не се даде по 
съвестан отчет за изразход
ваните средства за фестива-

зията кандитствуваха малко 
ученици. Поради това не ор
ганизирахме провеждане на 
приеменен изпит, какъвто 
бе случая в предишните го
дини.

Дошлите от основните учи 
лища ученици със слаб ус
пех и сега показват слаби 
резултати. Това разваля об
щия успех на гимназията. 
Защото има и такива' кои
то имат и по 12 слаби беле
жки.

В тор момент за слабия

И което е също важно — 
може би тогава ще има соли 
ден отнет за похарченото и 
няма да има негодуване и 
слухове, че с фестивални па 
ри се чупели даже и чаши 
в мотела и по другите заве
дения, както се приказваше 
миналата година.

ла.
__ А действителният носи

тел на подготовките и тога
ва, и преди, беше Центърът м. н. н.

и^т-ги-ц-ц-и-»- * * *
и на по-вече дневни вестни
ци и периодични списания, 
за да могат да следят по-до 
бре събитията у нас и по све 
та. Земеделските производи
тели, между другото, искат 
да се набави и повече лите
ратура по земеделско про
изводство.
Милорад Цветков ни уведо
ми, че в скоро време библи 
огеката ще набави нови кин 
ги на български език, с ко
ито ще попълни книжния си 
фонд.

Обсъжда се възможност
та да се направи абонамент 
и на някои вестници и спи
сания-

Звонци

У СП ЕШ Н Библиотекарят

членове,над 120 постоянни 
а редовно я посещават и уче 
циците от основното учили
ще.

Библиотеката в село Звои- 
ци, която бе открита преди 
ед^га година развива оживе
на дейност. Вече е набавила 
над 1000 книги, от които 560 

са на български език. Има библиотеката да се абонира
Засега читателите търсят Къпеща се женаЗденко Градиш:Йордан Милано,)
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В босилегр»дското основно училище • /
■шшштНеизползвани 

възможности 

за по-добър 

успех

Успехът в боснлегра 
дско основно училище 
в първото полугодие е 
положителен, но 
ред преценка на учи
лищните органи не_и 
задоволяващ. От 699 у- 
ченика в централното

спо-

и в подведомствените 
432 са сучилища 

положителен успех.
Останалите 267 имат 

по една и повече сла
би бележки.

ВласинаОколността на
Какво ще се предприеме 

във второто полугодие, за 
да се подобри успеха?

— Ще организираме за 
всички слаби ученици допъ
лнително обучение. Това ще 
е отделно важна задача за 
всеки учител в нашето учи
лище.

И занапред упорито ще 
компетентните

водходящи за учениците.
Постоянното пътуваме на 

повечето от половината уче
ници от висшите класове на 
училището действува отри
цателно върху успеха. Защо 
то касае се за ученици, кои
то пътуват по десет и пове
че километра на ден.

Работата в две смени (съв
местно с гимназията), пора
ди недостиг на помещения 
не дава възможност да се 
организира извънучилищна 
дейност .и по-засилено да се 
активизират ученическите 
секции.

И покрай тези моменти ня 
ма оправдание за слабия ус
пех. И то отделно при онези, 
които имат добри условия 
за работа. 69 ученика имат 
по пет и повече слаби бележ 
ки. Между тях са и мнозина 
с добри за работа условия. 
Трябва обаче да се изтъкне, 
че незадоволява родителския 
контрол.

В нисшите класове средна 
та бележка е 3,27, а във вис 
шите 2,92. В сравнение с ми
налогодишния период и две 
те оценки са по-слаби.

В училището изтъкват, че 
полугодишните резултати са 
реални, но не са използвани 
съществуващите възможнос
ти те да бъдат по-добри. Кри 
терият-за оценяване е бил 
по-обективен отпреди, 
означава, че не са 
„педагогически“ бележки. Из 
ключение прави музикално 
възпитание, където е прило
жен
По тоя предмет във висши
те класове има 94 слаби бе
лежки, което е равно на ус
пеха по математика.

Директорът на училището 
Стойне Иванов счита, че и- 
ма условия успеха да се по
прави. Наистина има и труд 
ности. Една от тях в недо
стига на преведени на бъл
гарски език учебници. Имай 
ки предвид постоянните про 
мени и допълнения в учеб
ната програма, съществува
щите са надминати или не-

Ще се строи спортен 

център на Власина
предлагаме 
да решават въпроса с учеб
ниците.

Във второто полугодие по- 
ефикасно ще ползваме иагле 
дните средства. Освен разпо 
лагаемите неотдавна набавих 
ме още в стойност от 10.000 
динара. Тези средства ще 
спомогнат да се подобри ус
пеха в училището.

Ще обсъдим и въпроса за

Това
давани голям брой спортни органи

зации от сътозно и рецублит 
канско значение, като напрг 
Атлетския съюз, СОФК-а, 
планинарско - скиорския съ- 
уз, футболните клубове от 
първа дивизия и тн.

Предвиждат се и местни 
трудови акции на младежта.

Този спортен център би 
дал възможности за органи
зиране на съревнования и 
турнири от локално, репуб
ликанско, съюзно, дори и 
от международното значе
ние в различните спортни 
области и дисциплини през 
цялата година. От друга 
страна, Власина с езерото 
си и останалите естествен# 
прелести би била извънре
ден кът за рекреация и от
дих на спортистите и люби
телите на спорта. Всичко то 
ва би допринесло много за 
развитието на туризма в сур 
дулишката община и този 
край въобще.

Заради туй тази инициати 
ви заслужава внимание и 
подръжка и трябва час по- 
'скоро да стане действител
ност.

ТЕЗИ ДНИ в Сурдулица 
се състоя събрание ^на 
СОФК и управителния отбор 
на футболния клуб „Рад- 
ник“. ^
дик“. Тема за разискване бе 
изграждането на спортен це 
итър на Власинско 
За целта се оформи и ини
циативен комитет. Въз осно
ва на приблизителната про- 
екто-сметка за изграждане
то на такъв център се пред
виждат около 10.000.000 дин. 
Предвижда се да се изгра
дят игрища по футбол, воле
йбол, баскетбол, ръчна топ
ка, атлетска площадка, шах- 
зала- зимен и летен басейн 
за къпане и тн. Уредили би 
се и места за ски-спорт. Пок 
рай това в състава на Цен
търа би се изградил и един 
обект за поместване и прием 
на спортистите и любители
те на спорта.

Инициативният комитет се 
нае със задачата да изготви 
конкретна програма на ак
циите които са и големи и 
много сериозни. Между дру 
гото, той ще се заложи да 
ангажира покрай локалните 
сили и средства и тези на

много остър критерий.

езеро.

откриване на интернат за пъ 
туващи ученици.

Обаче за подобряване на 
успеха най-много очакваме 
от учителите, от чиято на
стойчивост, залягане и спо-; 
собност изключително зави
си качеството на обучение- 

В. В.то.

Сурдулица

В ТЕХНИЧЕСКИЯ УЧИЛИЩЕН ЦЕНТЪР 

ИЗКЛЮЧЕНИ 28 УЧЕНИКА
ло 790 ученици (485 в Тех. 
училище и 305 в училището 
за КВ работници), само око
ло 130 на края на I полу
годие са без слаби бележки. 
Още по-загрижващо е поло
жението със слабите бележ
ки и неоправдателните отсъст 
вия в Края на полугодието 
са изключени 28 ученици (16 
в Тех. училище и 12 в учи
лището за КВ работници).

На какво се дължи слабия 
успех и такъв брой изключе 
ни ученици? Отговорът се 
състои в следното:

— През последните 2—3 го 
дини съществуваше е изве
стна „либерализация“ в при 
емането на ученици в I глас. 
Покрай добрите се записва
ха и такива със задоволите-

Както е известно от 1. I 
т.г. Техническото училище 
„М. ПИЯДЕ“ в Сурдулица и 
училището за КВ работници 
от Вело Поле са интегрира
ни в Технически училищен 
център „МОША ПИЯДЕ“ в 
Сурдулица. Извършено е из 
менение и допълнение и в 
разпределението на предме
тите между преподавателите 
с цел да се подобри профе
сионалната страна на обу
чението, особено за ученици 
те, които се подготвяват за 
КВ работници. Машините за 
практично обучение се ком- 
плетират в сградата на учи
лището за КВ работници в 
Вело поле където става пра
ктическото обучение за вси
чките ученици от центъра.

Тук са и фабриките „МАЧ 
КАТИЦА“ и „ФАЕОС“ 
ще допринесат за по-успешно 
то провеждане на практиче 
ското обучение. Учениците 
за КВ работници пак ще 
веждат теоретическото си 
обучение в сградата на Тех. 
училище, където са били по 
местени ■ работилниците му 
до интеграцията. За тази цел 
в течение е адаптацията 
споменатата сграда и тя ще 
бъде готова до 3. II т. г То
гава условията за работа на 
учениците за КВ работници 
ще се подобрят.

Докато от една

и работата на своите деца 
все до януари и юни, а след 
това молят за преходни бе
лежки.

М. Величков М. Величков

Така ми каза и ме пита един димитровградчанин, 
който обича хигиената.

Мани улиците — каза. Кални са някои, изровени 
другите, но тук пари трябват много, а няма. Какво 
жеш да правиш тогава, освен да чакаш търпеливо. Но 
я виж там, на гарата, как са залепили до оградата пред 
площадчето тенекиите за смет. Около тях кокошки ро
вят земята, правят кал и мърсотия, а никой от „гарад- 
жиите • не вижда нищо. Как не им пречи — не знам.

Минах преди някой ден и там. Наистина безотго
ворно загрозяване на улицата, която 
красива. Но поне това да не беше.

ЗАЩО НЯМА ЗАКУСКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ?

мо-

ЗАЩО
и иначе не е много

които

НЯМА?лен успех, които разбира се, 
не са бяха в 
следят обучението.

— Има ученици които не 
са предйспонирани за техни
ческо училище, обаче от ма
териална гледна точка не са 
в състояние 
ват образованието

състояние да
чуганте“ тиСчатР^И„ЧГЪя И започне междучасието, мал- 

И се връща, пак бего^^^не^ъснее^лад^о3“0™6 ~
- ХГор^е Т-аЯТудВкаУГко~еР ^

Дават топли закуски на децата. Място ли ще отнесе’ 
се питаше един пенсиониран хлебар
иещщ^хмГ„"^„ГнГдГцеат?АКаТа? *

ската на спокойствие 
лията, които

из-

даже вна да продължа-
си в дру

ги училища извън комуната. 
— Сигурно

(от 5 стр.)
е, че покрай от 

говорността, която носят уче 
ниците не изостава, и тази

уле-
ще си изядат заку- 

и ще се пораздвижат, но без уси- 
правят с тичането до „Блед”. *

приключваме към жителите

страна се 
създават добри условия за 
работата на Тех.

на техните преподаватели, 
които изглежда забравят,, че 
са Длъжни, не само

Ето и ние сеучилищен 
център, от друга страна ре
зултатите на двете училища 
които са се интегрирали на 
края на полугодието

„Защо". и питаме:да пре
подават, а и да научат сво
ите възпитаници и на роди
телите им, от които мнозина

м. н. н.са съв
сем незадоволителни. От око не се интересуват за живота

Страница 10

БРАТСТВО * 29 ЯНУАРИ 1971



Интересни новина

Оттук Растения от 1,5 

милиарда годиниоттам ОСТАНКИ от досега неизвестни микроскопски рас- 
• тения, които са намерени на земята. Те са живели и по ми 

лиард и половина години. Такива останки са открити на 
планината Тйеишан в Китай. Тези, с просто око невиди
ми останки на стари растения представляват плоски ра
стения с големина от 10 до 400 микрона с характерна зър 
невидиа структура. Специфично тегло на материята 
това растение е близо до единица.

Това са дребни останки на фото-планктонни едно
клетъчни алги, които одиграли главна роля в създаването 
ма атмосферата на земята и съсредоточаването на редки 
елементи като ванадия и урана.

на

Седемгодишната Жа- 
синта имала големи 
трудности когато се 
намерила в Музея 
восъчните фигури 
мадам Тисо в Лондон. 
Кой' от двамата е ис- 

кой

на

Оттегля се полярния ледна

Полярните ледници са на 
изчезване. До такова заклю
чение дошли съветски уче
ни, които изследват Аркти
ка. Ако продължат да се то 
пят със същия темп — счи
тат учените 
години ледът на Северния 
полюс почти ще изчезне и 
корабоплаването и в тази 
област ще стане нормално 
през цялата година.

С измервания е установе
но, че постоянно намалява

тински човек, а 
восъчна кукла? Това 
наистина 
се установи.

повръхнастта, покрита с лед 
и около островите в Север
но ледовито море. От пет лед 
ници в най-големия арктиче
ски архипелаг всеки губи го
дишно по 4,5 кубически ки
лометра лед.

е трудно да

след хиляда

Стопяването на леда, поя
сняват учените, е последица 
от общо отопление на наша
та планета, което е 
звикано от ритмичното 
лебание на климата.

преди-
ко-

пословици хСамонадеяна тиква« на 

сцената в БосилеградЧовек е велик ако делата му са велики (руска).

С душа измери, с ум провери и тогава вярвай (руска). 
Полезно е да се пита и за онова, което се знае (японска). 
Който много говори, много и лъже (английска).

По покана на културно- тели вранянци се представи- 
просветната общност тези ха като успешен екип, дорас 
дни самодеШшя театър при нал на задачата си. Затова 
културния дом във Враня комедията бе приета с въо- 
гостува в Босилеград с коме душевление. С това продъл- 
дията „Самонадеяна тиква“ жава културното сътрудни- 

Питайки, през планини ще минеш, а мълчейки, — ~тгв равпипа от йован "Ст“ Попбшч-в тю- “чество~между Враняпн Боси-
становка на Любиша Стойко леград.

загуби (азербейджанска). вич.ще се В. В.Пред босилеградските зри

-\Л|ЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛЛАЛЛЛ ^А<%^ЛА^ДААЛААЛАЛА

Избрани мисли
КАКВО !създават буря, която никога 

Й. Олеша

Мислите за смъртта 
не стихва.

*

ЩЕ СЕсмеха и сълзите. 
Байрон

като махало междуЧовекът е

* можекакто и между хората
в лоша компания. 

Хелвеций
Между книгите е

попадне и в добра и НОСИда се

*
Оня който от книгите не научи повече от това 
кое™ пише в тях, ползва ги само до половина. От 

по-остроумен и по-ясен.
Лесинг ПРЕЗкнигите човек става

1971дива свиня!С тояга на
ров я намерил. На Петров 
му помогнал ловджията Ста 
ико Георгиев от Бански дол.

В акцията за преследване
то и убиването на тази дива 
свиня участвуваха и ловджи 
итс от Поганово: Спасен Ве
личков, Богдан Зарков и I с- 
орги Димитров. Дивата сви
ня е тежка 100 кг.

,,^г.г.ггпй.‘оГй
убита дива свиня. Гя не би
ла убита, а само ранена и г 

паднал мрак, ловджи- 
оставили. На утре ден 

отново да я търсят. 
На Симо Петров му сс уда- 

намери. В едно ска- 
непристъпио мясТО 

Бански дол Пет-

Това е въпрос който измъчва жените в началото на 
годината. Какво ще се носи в отделни сезони отговарят 
модните креаторн, между които се реди и французинът 
Диор. Има изгледи да победи мини или миди — модата, 
но има жени с талии, конто не могат да носят миди.

На снимката: необикновен модел на креатора Куреж.

(Фото-Танюг)

неже 
и ге я 
излезли

ло да я 
листо и 
край село

П. Тодоров
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карикатурен екран
Стефан
ДойновМлади

карикатуристиХУМОРЕСКА

КУМИЧКАБЕДНАТА
__ Зная — казвам аз невъзму-

— Това е тридесет и пети път. 
— Господе боже! — кръсти 
— Тридесет и пет нощи в тече

ние на месеца!
— Това е само с

авръщам се вечерта по-късно от 
обикновено, влизам направо в 
спалната, а то, знае се, извест

ното лице чака. Плете и чака . . .
— Пристигна ли, нещастнико? 

— запита ме с глас, от който личи 
грижата за трудовия човек и съще
временно обръща часовника за да 
бележим това.

— Ето . . . пристигнах.
Мълчание. Нейния нежен . пог-

тимо. се

тя.

мене! — про- 
— А къдедължавам с програмата 

са ония вечери с други приятели.
— Майко моя! — не може съ

да дойде на себе си. —

за-

п руга та ми 
Кой може 1 
кум. Изглежда така добър човек . . .

— Е, остави това, че така изгле
жда. Всъщност виждаш и сама какъв

това да каже за нашия Всекидневни разговор
лед, пълен с електричество и циан- 
калий ме милва по дължина и широ
чина.

— Е, хайде, щастие мое, говори! 
Къде беше, домакине мой?

— Не обичам някой да ме обсип 
ва с комплименти, а особено ако то
ва е моята законна съпруга. Още по
вече в тази деликатна обстановка. Но 
положението беше крайно напрегна
то, трябваше да се избере вариант...

— Но? — пееше с гласа на пог
ребално предприятие, 
ва компания беше?

Взимам максимална доза на въз 
дух и .. .

— Бях с кум Мандо? — казвам 
и се хвърлям в мекото кресло.

Жената ми изважда личния дне
вник и поглежда в него.

— С Мандо? — смее се а ла 
„феферон”. Да не си малко сбъркал?

— Не съм. С кум Мандо бях...
— Да, душо моя, с кум Мандо 

през последните два месеца си изли
зал тридесет и четири пъти.

е: дурак, пияница, и, да не кажа — 
бабаит!

— Цццц! — с учудване изпус- 
— Беднатака плетенето съпругата, 

кумичка Деса!
С бурни „аплодисменти” поз

дравявам вечерния план, събличам 
се по къса процедура веднага навли
зам в снежиобялата покривка. До

С как- мен допира съжаляването на жената:
— Бедната кумица! Пред кого е 

сгрешила, за да вземе такъв идиот 
за мъж? Такава жена да се остави 
да чака цяла нощ, срамота! Ех, бед
на, моя Десо ...

Разбира се, заспах с чиста съ
вест. Защото зная: Деса на Мандо 
по това време сигурно съжалява мо
ята жена, че съдбата й дала дурак за 
мъж.

Модерна Аморова стрела

къл му Пене, па това чудо жил торбуту — отам цъка. 
ти яде от качамака. Я виж И решил че питуйе: 

чват-чват-чват.
Гьоре бързо снел торбата, 

развързал я и погледнал. Ка 
чамака го нямало. Той се 
ядосал и взел та издигнал ча 
совника о земята.

Торбичката му била скъса 
на, та качамакът бил изпад
нал из пътя.

— А бре, кво имаш у тор
буту — рекъл.

— Леб и лук имам, и те 
това що га узо да си играю 
децата,
— Стани бре, това йе неки- 

ква ала, я заслушай ко мля- 
ще, оно или лукат ти руча, 
или лебат.

Стурил ония торбуту, раз
гърнал устата, па ка ване 
чудото за опаш, та од земи. 
Свс на парчетия стануло.

— Маму ти твою, гладнога 
ли сакаш да ме остайиш — 
рекъл.

Тези приказки, за нашата 
простотия, имат опора в дей
ствителността. През турско 
време от Пирот през Стара 
планина е водил керванджи 
иски пъа, ползван от дубров 
нишки търговци, които 
ли своя КОЛОНИЯ в Чипров
ци. Венециански 
ви съдини, копринени тъка- 

и вероятно и старинни 
стенни часовници, са мина
вали през планината, 
варени на коне.

А при Здравчиница (Стара 
планина-Ком) стари извори 
говоря'- за някаква странно
приемница с яхъри за коне 
и стаи за приют. Защо да не 
приемем възможността ня
кои нашенци да са намери- 
Сяг™™'' стенен часовник, 
забравен в бързината 
товарене на конете?

как чвата

А той, ясно — хърка.

Илия Поповски

ДРУГИЯТ ВАРИАНТ 
(ДИМИТРОВГРАДСКО)Записки 

от старо 
време ДВЕ ВЕРСИИ ЗД НАШЕНЦИ И СТЕННИ ЧАСОВНИЦИ

Е какво, били сме прости някога. Кой ти е знаел за 
Швейцария и за нейните часовници? В онова време (поч
ти до края на 19 столетие), в нашите краища още не се 
употребявало стъкло за прозорци, но се лепило на дуп
ките пергамент с обикновен квасец.

Имали сме и сме знали друго — онова, което е било 
необходимо за всекидневна работа и препитаване. Но 
нашият човек започнал да напуска планините и се за
пилявал из Влашко на печалба. А там виждал тогаваш
ните чудеса на техниката и, естествено, се отнасял към 
тях с недоверие и страх, придавайки им не толкова чес
то и качествата на живо същество.

Ето два стари анекдота за нашенци 
часовници, потичащи от два края — Босилеградско и Ди
митровградско.

мърда, А лъскаво било, же
лязно. Пътували двама нашенци 

през Стара планина. Били на 
печалба из Влашко и се връ
щали. Като минали Дубров- 
нишкия хан в Здравчиница - 
гледа»1 от страни на пътека
та лежи нещо опашато, лъс
каво, в кутия, сложено. Гле
дат го, пристъпват към него 
к все се боят

— Ай, майка му, да ли да 
а? — питал той Пене.

— Земи го, да си играят 
децата с това чудо — рекъл 
му Пене.

И Гьоре го взел, турил го 
г торбата и продължили пъ
тя си.

Часовник било. И

го зем има-

порцелано-
ни,

нато-„да не рипне 
да уапе некой ". А то си 
жк,. нс мръдва,

„Единият, по ербаплия, ре 
шил. че га узима. Ванул га 
за опаш и га сместил 
буту.

като го 
сложил г торбата, часовни
кът започнал да трака — 
тик-так-тик-так.

Пене, който

ле-
и за стенни

вървял след 
1ьоре, чул кълцането от тор 
бата, позаслушал, па рекъл:

—■ А. бе, Гьоре, ти какво 
имаш друго в торбата.

— Качамак — рекъл Гьо- 
Ре- — Я, мама му да... — ре

у тор-
ПЪРВИЯТ ВАРИАНТ 
(БОСИЛЕГРАДСКО)

вали по планински керван- 
джийски път. Изведнаж Гьо 
ре спрял и се опулил в не
що, що лежало на пътя. Гле
дал го, подритвал го — не

Айде — айде, по йедно вре 
мс другарат му, ко одил зад 
нега чул ко нещо цъка у тор 
буту — цък-цък-цък. Начу- 
лил уши по-добре, понабли-

Пътували Гьоре и Пене. Връ 
щали се от печалба и мина- при

М. Н. Н.
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