
Полезна стопанска инициатива инските комитети на СК и 
секретаря на междуобщинс- 
ката партийна конференция 
заместник-председателя 
стопанската камара от Леско 
вец и републиканския пред
ставител Арса Томич.

В началото на разговорите 
директора на „Единство“ Йо

В™ЧКО ли™. че ОТ тегрирането му с транспорт- диха разговори между пред- “ инт!г0~ или
босилеградските стопански ното предприятие , Единст- ставители на двете ппелппи Ча аКО ее интегРиРам0 или 
организации най-напред ще во ■ от Враня. Тази ииициа- ятиГ I р^говоХ"5 взеха П1ЩеСТ,Ш Делово-тех 
се интегрира транспортното тава не е нова. Тя лагуна от участие и поетическите дей 'Т.? ° сътРУДничество, ще 
предприятие, макар че за се- преди една година. ци от двете обГини ппедсе обезпечим еигурна перспек-
зелтат„НСт'ГбрИ ДеЛ°ВИ Р6' "° Т03И повод Миналата да™ на общинските ску
зудтати. Става въпрос за ин седмица в Босилеград се во- пщини, секретарите на об- „а развитиеинаТонкуреи

цията, в която определени 
решаващи акции. Практика
та потвърждава, че поради 
конкуренция Досега не сме 
успявали да съгласуваме рей 
совите линии, а и до откри
ване на нови линии.

Митич даде три предложе 
ния: да се формира сдруже 
но предприятие, интеграция 
с два самостоятелни цеха и 
присъединяване на босиле- 
градското транспортно към 
вранското предприятие.

Директорът на босилеград 
ското транспортно изтъкна, 

(НА 4. .СТР.)

ЩЕ СЕ ИНТЕГРИРАТ ПИ БОСИЛЕГРА- 

ДСКОТОИ ВРАНСКОТО ТРАНСПОРТНИ?
на
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т и то
В ОАР

АКЦЕНТИ

ДОКУМЕНТ И 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Президентът 

Тито със суп- 
ругата си посе 
ти от 14 до 20 
февруари при 
ятелска ОАР. 
Веднага след 
пристигането 
си в Кайро, 
където гости
те посрещна 
президента СА 
ДАТ с най-ви
соките си сът
рудници, пре
зидентът Тито 
положи венец 
на гроба на 
Гамал Абдел 
Насър. Пър-

на обществено-РЕЗОЛЮЦИЯТА за основите 
икономическата политика в настоящата година със 
стабилизационната програма, които на 29 януари 
прие Съюзната скупщина е обнародвал „Служебен 
вестник на СФРЮ“ в последния си брой. С резолю-

целите на обще-

вите два дни президентите Тито и Саадат водиха 
разговори, в които най-много внимание бе посве
тено на положението на Близкия изток, както и на 
възможностите за въстановяване на траен мир в 
тази област.

По време на посещението, президентът Тихо 
прекара два дни и в Александрия.

цията се утвърждават основите и 
ствено-икономическата политика, етапите, осъщес
твяването на тази политика и мерките, които след
ва да осигурят претворяването й в дело.

„Стопанското равновесие е нарушено по най- 
важните точки на общественото възпроизводство,, 

Икономическите мерки, Президентът Тито, СаадатНа снимката: 
ката Йованка Броз по време на полагането на ве

нец на гроба на Гамал Абдел Насър в Кайро.

и другарсе казва в резолюцията.
действуват сега в областта на разпределеното

нието, фискалната политика, кредитно-монетната 
политика в областта на пазара и цените, не могат 
да спрат неблагоприятните последици. Затова е не
обходимо да се отстранят корените на недоразу
мението и с това да се осигури промяна в хода и 

носителите на стопанска дейност в

Съветът на културно-просветната общност 
и училищните колективи на гимназията и ос
новното училище в Босилеград избраха двама 
делегати за предстоящия конгрес на култур
ните дейци в Сърбия, който ще се проведе 
през месец март в Крагуевац.

За делегати са избрани: ЗАХАРИ СТОЯ
НОВ, гимназиален учител и ВЕНЕ ВЕЛИНОВ, 
журналист.

Избрани
делагати
конгреса
културата

поведението на 
производството и разпределението, разширенето 
възпроизводство и потреблението. За да се 
не това са необходими дългосрочни промени 
ланската система, икономическата политика и функ 
ционирането на стопанския механизъм в смисъл на 
последователно прилагане на принципите и целите 
на реформата“.

СМИСЪЛЪТ на тези промени, както се казва в 
резолюцията, е да се засили акумулативната и кон- 

способност на стопанството и влиянието

запостиг- 
в сто- на

в.

й,ксдон»1 %8 ТШкурентна
на пазара и пазарните критерии, да се доведе пот
реблението в рамките на реалните възможности, 
съществено да се промени икономическата функ
ция на федерацията, да се засили износът и друго. 
С тези промени трябва да се спре инфлацията и да 
се създадат условия така че увеличениета на до- 

1972 година да не бъде по-бързо 
от повишението на цените на световния пазар, да 
се намали дефицитът в платежния баланс, да се за- 

постигнатото равнище и осигури по-нататъш
но повишение на жизненото равнище в рамките на 
разполагаемите средства, да се осигури по-ускорено 
развитие на стопански неразвитите области и

БОГАТА КН.......
ТЕЯСКА ДЕЙНО
...... . м

ш: ■

Времето 

а
Стр.

г,машните цени в
. 'а У {адI Излезе от пег»мост«

пази
■Ж\риете1Птака

___________________

нататък.
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО на тези цеди ще се про- 

веде в три етапа. В първия етап потреблението в 
страната ще се съгласува с реалните финансови и 
материални възможности, а във втория следва да 
се утвърдят становища и приемат решения по съ
ществени въпроси на системата, докато в третия 
етап, до края на април — трябва да се изготви про- 
ект за средносрочния план.

Съюзният изпълнителен съвет в границите на 
своите компетенции, се казва в резолюцията, ще 
предприема съответни мерки за осъществяване на 
политиката, утвърдена с резолюцията, а за претвор 
яването на същата в живота — ще осведомява Съ
юзната скупщина и заинтересованите обществено- 
политически фактори и обществеността.

Стр. 9

ПО ПОВОД ИСКАНЕТО ЗА ОТЦЕПВАНЕ ОТ КООПЕРАЦИЯТА
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ИзказванияТЕПАВАЦ В МОСКВА ИЕ СМЕ НЕЗНАЧИТЕЛЕН ФАКТОР
„В преокупаци- 

ите с изобилието 
от наши текущи 
проблеми за 
жаление 
нренебрягваме 

фундаментални
те постижения в 
нашето развитие 
и тяхното между 
народно 
ние, а с това и 
качеството на по 
стигнатите резул
тати за нас и за 
света. Така стиг- 
гаме до един вид 
парадокс: наши
те успехи много 
по - благоприят
но и по-похвалио

ква на
ално и приятелско
кретарСнаСвънЪшж.т”Нработи Шеремстово на нашия дър говорите 
ня СФРЮ Мирко Тепавац.С жавен секретар и на сътруд гации.

министГиС=,есе ^
на Упра-

съ-
често

Москва прис-

Вуколич, началник 
„ложето а Държавния секре 

външните работи,
зиаче-

отговорност
външните работииа

„„„...„та спеша на египетския министър Рпад с дип- 
V лтштпческше представители па четирите велики 
У Л|1 в Кайро означава първа официална Р®®“""1

„ повод съобщението на израелското правт олст- 
заседанието от миналата седмица.

След значителното египетско политическо откриване 
„ пжашо се в отговора на Кайро на меморандума * 
Гунар Ярииг предполагаше се, че израелският отговор Щ 
бъдеРпоне по-умерен и по-еластичен. Вместо това „й™. е 
ското правителство всъщност каза следното: „Добре, с, 
че ОАР предлага мирен договор. Това пе,''°в ‘друга коиза Но преди да се подпише такъв договор, ЛРу 
гатаРстра„а трябва да се откаже от знамителпа част о. 
територията, която загуби през юни 1967 година.

Р Такъв отговор вероятно не е последна дума па пра 
вителството Меир — Еван, но той недвусмислено откри
ва същност иа цялата криза. ОАР прие .. решението с 
което бреговете на Тиранския провлак при Шарм сл 
Шеик се слагат под контрол на Съвета за сигурност. За
Р^Ите4„аОТ00СНТотЯНШаТр0М Яеик да не могат да се из- 
теглят с решение на египетското правителство, като пра
вителство на страна домакин, но изключително с реше
ние на Съвета за сигурност.

Трябва да се добави, че Яринговия меморандум 
дори и след положителния отговор на Египет подкрепи и 
американския подсекретар Джозеф Сиско. Поради това 
съобщението на израелското правителство от неделя пре 
дставлява само принципна реакция на иовосъздалнте се 
обстоятелства на Близкия изток. След заседанието на 
правителството Еван заяви, че окончателния текст на из
раелския отговор на Яринг ще бъде предаден след ня- 

дни. Доколкото се въозбновят американските де- 
марши, в Израел може да се предположи, че окончател
ния израелски отговор няма да бъде толкова неприем
лив за ОАР.

Но за да продължи една охрабряваща дипломати
ческа акция, Израел трябва да се откаже от категорич- 

териториални изисквания. Ако Израел не се 
от тях и в своя окончателен отговор, трудно е да се за
мисли каирско правителство, което при такива условия 
би могло да продължи „дипломатическото си откриване“. 
В неотдавнашното изявление за „Нюсвик*'' президентът 
Саадат каза, че той е готов да предприеме и някакви ри
скове, които Насър не искаше да предприеме. Това е 

значително изявление. Трябва обаче да се има

тариат на 
и Алсксандар Демаио, заве 

Кабинета на държав-
си-
на ждащ 

ния секретар.Кайро по 
во след На посрещането беше и 

посланию,т на СФРЮ в Мо 
Велко Мичунович със 

си и други ю-сква
сътрудниците 
гославски представители
СССР.

се оценяват в чу 
жбина, отколкото 
у нас.

Тази-

в

оценка 
“не е плод на ня-

югославско-Официалните 
съветски разговори започна- 

10 часа. Счита се повечетоха вчера в 
че това е удобен момент по- 

и по-обстойно да се
на Югославия в 
страни. Днес ние за една го
дина разменяме с чужбина 

6 милиарда долара, т. 
е. осъществяваме внос от о- 
коло 3,5 милиарда долара.

Ние вече не сме някакъв 
незначителен фактор, 
бъдем за чужбина оез инте- 

което при нас се случ
ва и предприема 
ството".

сантиментална симпа- 
нашата страна, но

каква
тия към иа реални, материални дан
ни и па практичния опит на 
чуждестранните партньори. 
Развитието на пазара, съв- 
времените и свободни фор
ми на движение на хората, 
на стоките и на капитала, и 
над всичко, извънредното 
интензивно включване в ме- 

разделение

широко 
разгледат двустранните отно 

Двамата министри 
възможност да про

почти
шеиия.

1967 година, ОАР прие ще имат 
анализират развитието на 
двустранните отношения как 
то в областта на политиката 
и на дипломацията, така и в 
икономическото сътрудниче- 

коопераципта. Очаква

за да

рее, в стопан
ство и
се/че те ще разглеждат и ме 
ждународии проблеми. Осно 

щс представляват догово 
рите постигнати в това отно 
шение преди година и поло
вина, по време на посещени 

министъра Громико

ждународното
труда, допринесе за изди 

гането на деловия престиж
(Митя Рибичич в изяв
лението за „Комунист")мава

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ ПАТРИОТИЗЪМето на 
в Белград.колко

да постигнат това, да ни ра
зединят — за това от исто- 

имаме болни по-
„Подчертаването на необч 

ходимостта за развитие на 
социалистическия

нас има особено зна

Очаква се по време на пре 
биваването си в Москва Те- 
павац да се срещне с най- 
висшите съветски ръководи 
тели.

рията вече 
уки. Затова в това наше оур 
но развитие не бива па под
ценяваме всички тези сили, 
които сега се явяват и кои
то целят да подкопаят чув
ството на дълбокия социали 
етически патриотизъм,

нашата общ-

патриоти
зъм за
чение и зарад констелация- 
та на силите, които ни об- 
кържават. Ако нашият 
век не би съзнавал^ че на
шата общност е едно цяло, 
врагът би се възползвал от 
това по известните начини: 
аз не искам тебе да засягам, 
на мен ми пречи оня до те
бе. А каква ще бъде съдба
та на тоя или оня наш на-

откажените
чо-Вчера нашият държавен 

секретар посети Волгоград, 
където разгледа големия му
зей. на Сталинградската бит 
ка и водоцентралата на Вол

кое-
прониквато

ност .твърде
предвид и това, че готовността да се предприемат рис
кове има граници. Особенно когато става дума за глас
ните териториални претенции на Израел. Затова и вче
рашното предупреждение на Рияд към представителите 
на постояните членки на Съвета за сигурност е разби
раемо и — не е неочаквано.

га.
(Марян Цветкович, пре 
дседател на Съюзния 
отбор на СУБНОР, в 
изявлението си за 
„Фронт”)

Посещението в Съветския 
съюз ще завърши на 27 фе
вруари, когато се очаква и 
публикуване на съвместно 
комюнике за разговорите.

род или народност, ако вън
шните врагове биха успяли

ПО СВЕТА Това беше пръв, а по всичко личи, и последен слу
чай една супер сила сама да се разоръжи.

От времито на Август до днес прогресът в създа
ването на оръжие по правило беше начело на общия 
напредък на техниката така че днес е способен да уни
щожи и човешкия живот на планетата.

Но оръжието стана и главно бреме и най-голяма 
спирачка на по-нататъшния прогрес. Това важи за це
лия свят, за най-богатите и за най-бедните.

ВРЕМЕТО НА 

ОРЪЖИЕТОВЕСТНИК НА БЪЛГАРОКА- 
ТА НАРОДНОСТ В ОФР 

ЮГОСЛАВИЯ
След хирошимската бомба и 80-те хиляди убити, 

човечеството беше шокирано. То мощно изискваше да 
се прекъсне с по-нататъшната надпревара във въоръжа
ването. Двадесет и пет години по-късно следите от шока 
едвам се забелязват. Хората вече свикнаха да живеят в 
съседство с най-разорителни оръжия, в сравнение с ко
ито хирошимската бомба е почти детска играчка а ис- 
™"т,ВО„’тН бяха "Разгласени за „малкГво^и".

оръжие са често по-любими отколкото фа
брики за обувки, докато търговията с оръжие поилобива 
ни™аАН° МЯСТ° В °бЩИЯ СВеТОВен °бмен наТГр/ал

Изляза всеки петък 
Урежда редакционна колегня

Л т година на година светът увеличава с няколко ми- 
М лиарда долара разходите за въоръжаване, отбрана 

и войни*. Цифрата одавна е станала астрономиче
ска, надминава 200 милиарда. Двамата главни произво
дители на оръжие, САЩ и Съветския 
разговарят за намаляване на бремето на оръжието, но 
само на стратегическото. На 15 март Владимир Семъонов 
и Джералд Смит ще започнат във Виена четвърта рун
да, след като в предишните три се срещнаха 55 пъти и 
разговаряха общо 140 часа без да постигнат 
основните линии на.споразумяването.

От едно до друго заседание на Общото събрание 
на ООН за разоръжаването се разисква в специалния 
комитет, подготвят се и разни проекто-резлоюции, но на 
практика разоръжаването каточе ли все повече 
далечава от хоризонта на световната политика. В 
ръжаването все по-малко се вярва.

Историците ще припомнят, че последното по-голямо 
разоръжаване е станало преди 2.000 години, когато нас
ледникът на Цезар цар Октавиан Август, след победата 
над съперниците си, намалил броя на легиите от 70 на 
28, а на войниците дал земя Последвал най-дълъг период 
на мир в Римското царство и разцвет на икономиката 
а след това падение под нахлуването на варварски пле
мена.

Директор,
глмев м отговорен редактор съюз, наистина,

АСЕН ЛАЗАРОВ

дителна* картин а"* з а *"влюбе*но стт а " "ГГ ^ Са *бе'
зва^ртортет^Гмяс™.^^™0 “ "
оръжие.

4 • ~Ъ?ЯЩ
Издам „Братство" — Ниш 
От. Пауновия 72, телефон 

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

лугодишен 7,5 н. динара
сметка 825-3-78 Служба 

друпггаено 
Нар. б>

договор по

държави от се пол- 
става голям арсенал на

се от- 
разо- ли ДвеСгод^„АвНсИвТеехаКеИ„малпСЪбРаЛ Джордж Теер, 

и постолети, също колкото и °коло 750 милиона пушки 
оръжие. Той е пре сметнал* /.„" °бНИ «« да носят 
ването на втората световна война ТК/' 46 сдед завърш- 
НИ и над 300 конфликти които ? 6 имало общо 55 вой- 
ние върху течението на истопи»т„"МчЛИ опРеАелен лия- 
са водени с „класическо оръжие" 3 ’ Всички тези войни 
ННО щастлив зарад о6стоЯте^тво'то светът е бил постоя- 

*ермоядРена война, макап и/’ Че Не се е стигнало отнесли милиони животи ^ е "малките войни" са

пре-Т<
'ОНОДСТНО
Ниш

тичлч

до
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Из дейността ССРН Бабущнишки дилеми

По външната политика 

и на събранията 

на ССРН

Как да се спре 

по-нататъшния прилив 

на неграмотни? VI
Воденето на политика в 

нашата страна не може да 
б^де чуждо на нашите гра
ждани. Това искане в после 
дно време все повече може 
да се чуе на събранията на 
местните и общинските ор
ганизации на Социалистиче
ския съюз. Искането, в об
щи черти, се свежда на след 
ното: становищата на граж
даните., техните мнения и 
предложения да намерят мя 
сто е програмата на вън
шната политика на нашата 
страна.

Такова становище Лрие и 
подкрепи и Комисията за 
международното сътрудниче 
ство и връзки с чужбина 
при Съюзната конференция 
на Социалистическия съюз, 
те организации следва да 
подчертавайки, че и местни- 
дават инициативи за разгле
ждано на по-значителни въ
проси във външната полиТи 
ка, да раздвижват конкрет
ни външно-политически ак
ции и да бъдат включени ак 
тивно в процеса на изграж
дането на становища и ут
върждаването на външната 
политика на нашата страна.

на неграмотни в' комуната. 
Както заяви секретарят на 
общинския комитет на СКС 
Будимир Величкович не вси 
чки неграмотни са плод на 
старата система, а напротив, 
болшинството е плод на со
циализма, плод на нашите 
грешки и пропуски в обра
зователната система. И тряб 
ва откровено да се каже, че 
с тези проблеми ние ни сме' 
се занимавали сериозно.

Думите на секретаря бяха 
потвърдени от изнесените 
данни за броя на неграмот
ните в комуната и за броя 
на децата до 15-годишна въз 
раст, които са извън учили
щето. От общо 3.148 учени
ци в комуната, 400 деца до 
15-годишна възраст не завъ
ршват пълно основно обра
зование. Само тази година 
съдията за нарушения е на-., 
казал около 50 родители, чи 
ито деца са извън училище
то. Мнозина от тях са осво
бодени, защото, според зако 
на, ако училището е отдале 
чено повече от 6 км и задъл 
жението се анулира. Изразе 
но в проценти, 18% от деца
та от 1 до 8 клас в основ
ните училища са извън учи
лището.

Тези цифри ясно говорят, 
че ежегодно се увеличава. 
броя на ония, които остават 
без завършено основно об
разование и крито по-късно 
откриват нови проблеми — 
проблеми за образование на 
възрастните.

Що се касае до трудовите 
организации в Бабушница 
данните също говорят, че н« 
забавно трябва да се пред: 
приемат мерки. От общо 
1.300 заети в комуната — 60

ня Общинския синдикален ните подружниди. Новите са без основно образование. 
“ Т Тш Което присъству- правила за организацията д общия брой на неграмот
на гтоедставители на вси- па синдикатите в Еабушии- ните в комуната възлиза на 
чки рбществено-политически шка община ще ^ат прие- 352. 
организации, културни и ти на предстоящата конфе- 
просветни дейци. Заседание- ренция на синдикатите, 
то обсъди проекто правила
та за начина на организира
не и работата на организа
циите на Съюза на синдика- 

Бабушнишка община.
Обосноваиие на проекта да
де председателят на комиси-,

Иван Митрович. Предло 
жената нова организация на 
синдикатите в Бабушница 
има оригинални реШеиия.
Бабушница първа между съ 
седните общини предлага ор 
ганизация по принципа 
останалите обществено - по
литически организации —.
Съюза на комунистите и Со-. 
циалистическия съюз. Пред
ложено е най-висш орган на 
синдикатите в общината да 
дъде Конференция на Съю
за на синдикатите в община 
та, а изпълнителни органи 
— Съвет на съюза на синди 
катите и Контролна комй- 
сия. В разискванията бяха 
направени някои забележки 
върху проекто-правилата, от 
пасящи се главно до по-пре
цизното формулиране 
лята и задачите на на<й-вис- 
шия орган — Конференция
та на Съюз^ на синдикати
те. Проекто-правилата ще 
бъдат публично разгледани 
на предстоящите предизбор
ни конференции в синдикал

— 400 деца до 15-годишна възраст извън училището
— Общо 352 неграмотни в комуната
— 60 неграмотни в трудовите организации

На разширеното заседа- ворят, че много е пропусна- 
ние на Общинския синдика- то, но че е и необходимо да 
лен съвет в Бабушница на се спасява каквото все още 
което присъствуваха и пред- може да се спаси. Макар че 
ставители на всичките обще основна тема бе отчета от 
ствено-политически органи- Ш семинар за организатори 
зации, просветни и култур- и реализатори на основно 
ни институции, доминантно образование на възрастните 
място зае проблемът за об- в СР Сърбия проведен в 
разованието на възрастните края на януари т.г., разиск

ванията показаха, че е необ 
ходимо най-иапред да сеЗатова именно се и набля и борбата с неграмотността 

в кохмуната. Показателите из 
несени на това заседание го- спре по-нататъшния прилив

га — временно — дори и ме 
стните и общинските органи 
зации на ССРН в дневния 
ред на своите събрания да 
внасят международни въп
роси. Реагирането на граж
даните и техните настроения 
въЕ Връзтса с отделни меж- 7116X0 на които непосредстве 
думародни въпроси трябва но се отразява върху поло- 
дй бъде основата за креира- жението на нашата страна 
нето на нашата държавна Е неината сигурност, 
политика към външния 

свят. Защото, онова, което е 
от .интерес за гражданите — 
се ■ изтъква на много събра
ния на Социалистическия 
съюз — трябва да бъде ос
нова в изграждането на на
шата социалистическа ори- 
ентировка.

В този смисъл, като най- 
актуална задача се поставя 
навременното реагиране на 
местнито организации на 
ССРН по повод разни меж
дународни събития, разви-

Организациите на Социа
листическия съюз следва да 
действуват и против влия
нието на чуждестранната 
пропаганда и други видове 
субверзивна дейност срещу 
нашата страна с цел да се 
укрепва и 
та отбранителна мощ и само 
защита.

по-нататък нейна

Ако досегашната дейност 
в рамките на Социалистиче
ския съюз доскоро не беше 
адекватна на интереса на 
гражданите за събитията в 
света, а специално за между 
народното положение на на 
щата страна — причината 
трябва да се търси в „рооу- 
ването на някога валидното 
схващане, че външната по
литика определя и води са
мо министерството 
шиите работи", се 
на тези събрания-

В ЧАСС. Об.

Нова организация на съюза
на синдикатитеПод председателството на 

(Йосиф Александров, предсе
дател на ОСС, миналата сед 
мица в Бабушница се про
веде разширено заседание

на вън-
изт-ьква

ГЕОГРАФИЯ - В обс“ИнеТиФеРра^иГо0раН:
света. Най-голямо е 

по от-

Изхожда'йки от тези дан
ни и от сериозността на про 

Заседанието обсъди и под блема, Общинският синдц- - 
готовкйте за предстоящата кален съвет заключи, че е 
конференция на С^а ^ на иеобхоАИМО 0ще тази годи- 
синдикатите и на Общин
ския комитет на СКС на ко
ято ще бъдат приети Прави- Общинската 
лата, решение за критериите опасност и просветните ин- 
за избиране на органи в Съ- и да се застъпи на
юза на синдикатите и рази- ституц а 
екваме за ролята и задачите предстоящите изоорни

първичните организации ференции в трудовите орга
на Съюза на синдикатите. низаЦии да се внесат нзме- 
Счита се, че съвместната ко 
иференция ще допринесе да 
се влгочат и членовете на 
ОЮК в трудовите организа- приет на работа без пълно 
ции и да допринесат за по- ОСНовно образование. Както 
добряваие ма структурата де изтъкнато финансовите 
на кадрите в органите на Съ средства за откриване на ку 

рсове по основно образова
ние не представляват пробле

«~оНи национален доход на глава от население- 
то, често са най-много обременени именно най-малко бо-

гатоте странИв^с“1’в^вета имат около 21 милиона вой- 
та пйир цр елин човек под оръжие се пада 

нП?се^7«Ло мъж. От този брой на Европа се падат 
м X титенго на Северна Америка 17»/., на Азия 41,9»/., 
на^АФгшка 3 7"/., на Южна Америка 3,4"/. и на Австралия 
0 5«/. От становището на човешкия фактор най-много са 
пйпеменеии САЩ в които на 31 жител се пада един вой- 
Ц след това Европа е 44, а най-малко Африка е 171 и 
Азия с 114.

Народния университет, 
образователна

тите в на

ята

кон
на

нения в статутите в смисъл, 
че никой не може да бъде

на

Според разходите за военни цели Северна Америка

то Цо Лави големи потенциални огшица, и най- 
уязвими ^““мерите на националния доход на

—1“=^ и~= == - - именно него засегнаха.
са само приблизително

юза на синдикатите.

На заседанието бяха. деле 
гирани представители на си
ндикатите в Народния уни
верситет и във Фонда за фи
нансиране и уреждане 
строителната площ в Бабуш
ница.

ми. Напротив, не са изразхо 
двани и отпуснатите от бюд
жета миналата година 1 ми

за тези

леко,
ледните 25 години

вадазякй
’ и че вече никой не е пощаден от тази съвременна

лион стари динара 
цели. Остава Народният уни 
верситет, Общинската обра
зователна общност и форми;

комите*

на

на рофронт
Ле<ТЬРГОВИЯ. — Между новите феномени, покрай все 

по-голнмого влияние на военния фактор върху вътреш- 
Г&. живот на страните, тря^а особено да 
се подчертае. че производството на оръжие става твърде 
мЦи Хктор на нанионадните стопанства и че търго- 
“нТео^е от година..? «.дина все по-значително 
място в международния обмен.

(СЛЕДНА;

АкционенЗа делегат на II заседание раиият 
то на Конференцията на- Съ- да намерят най-изгодни ор- 
газа на синдикатите на Сър- ганизаодонни форми за раз
бия бе избран- председателя решаване на тбзн наистина 

ОСС Йосиф Александров, належащ въпрос.на
Д. ЙотовД.
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ш №тI
лпата си самостоятелност ™*«%™™ЪаЧ1Топ1н1ж1
Игнорират ролята, аеобшест- организации се изясниха за помощта на общест Боз конкретни

Р акции — това е само голо-
чс словие! Такива бяха и досе- 

— и трябва да им

1тятн111ШШ1Ш1ШН11т111Ш1НН

Нсоправдаеми дилеми нето ивсисмтолитическите
сигнал за тревога.С ИНТЕГРАЦИЯТА СЕ РАЗТАКА зации е

Ако е по-инак сигурно, рот(1,шт„досегашните логовори^ за^ ре
шаване на стопанските про м би е крайно време
блеми нямаше да останат в М°™р™е°с Рреферендум.
чекмеджетата. йез вече да се питат самоКакво да се прави занап- “3 вече А 
ред? И това договорно съб- директорите, 
рание не даде отговор на 
тоя въпрос. Не е достатъч

но инициа
тива на’ пред
седателя на Бо 
сцлеградската 
община Владн 
мир 
тези дни бе 
устроено съб 
рание с дирек
торите на сто-, 
панските орга 
низации в ко- 

' муната с цел 
( да се види ка: 

кво да се на
прави за да се 
осигури по-го- 
ляма стабил
ност Иг перспе
ктива на сто
панската дей
ност.

. Още веднага

В. Велинов

В Босилеградската общинаСтоичков

Подготовки за преброяване 

на населението
на безименнитеОбщинската скупщина в ределането 

Босилеград вече е определи- '/лицив Босилегрд.
ла комисия по преброяване- А°с®га,^°“Бз вече Гизра- то. За председател е избран щинска служба вече е изра 
Владимир Стоичков, а за ботила итвопре^^а 
членове: Иван Деспотов, наречените
Цветан Борисов, Стойне И- кръгове за всички и седи- 
ванов и Симеон Григоров, ща в комуната.
Освен тази комисия наско- Както е известно, преброя 
ро ще бъдат определени ването ще се проведе от

да изтъкнем . Тятсяна стоуктуоа на сто- менят според нуждите. към 100 липа, които да про- 1 до 10 април, а обработва
че и тоя път от оя^свав°™. панскаха дейност*^ не само става въпрос за незнание и веждат преброяването, 10 ин Не на материалите — до 15
™каетаПОсеТ,поНвтапя по съще много вредна за стопански- неспособност както каза се структорн и 5 контрольора, април.
™™ вътоси не се ше- те организащги, но и не съот кретаря на Общинския ко- Общинската комисия ще На заседанието на Обтщга
тага ^часие а за другите вествува на същинските ну- 'митет на СК, и това не е оп- обосновава своята работа ската конференция на ССРН
I? ГР чгпова не се за- жди в комуната. Защото про равдаема причина, нито пак въз основа на Закона за пре което ще се проведе до края
ау изводството като най-обек- съществен проблем. В тоя брояване на населението, на тоя месец ще се говори

Състояние в-стопанските тивна предпоставка за осъ- случай стопанския живот в жилищните квартири и доои СЪщ0 така за тази предстоя-
ооганизаиии дълго време не ществяване на сигурен До- комуната трябва да се даде тъка и инструкциите от ста- ща акция. Необходими ще
се подобрява Повечето от ход не намира място дори и в ръцете на способни и ква- тистическия завод. са известни пояснения- На-
тях стоят на стъклени кра- в програмите. Не съществу- лифицирани кадри, каквито д0 началото на тази голя- пример при досегашните 
ка, не виждайки никакви ва интерес за свързване и достатъчно има. ма акция следва да се напра преброявания почти- редов-
перспективи. Например, ця- Делово сътрудничество, с Без икономическа сметка ГРПИОЧНИ подготовки в но селското население е при
лото население в комуната производствените организа- и ясно самоуправление рез- вят сериозни подготовки в кривало числото На добитъг
е против сегашната органи- Пии- ултати не може да има. О- комуната. Например номери ка> страхувайки се от пови-
зационна и делова дейност баче констатацията, че сто- сването на жилищните сгра- шаване на данъка. Тези еду
На земеделските брганиза- ейност?В нормативната панските организации, позо- ди в повечето селища ще бъ хове трябва да се разбият.
Ции. Но и покрай това, в А 1 • вавайки се на самоуправите де обемна акция, както и оп
своите средносрочни програ 
ми, с изключение на тлъмин 
ската, останалите не плану
ват почти нищо.

Ето защо за последните ня
колко годийи са организира заемане на нови работници 
Ни редица разговори на раз са ограничени. В случая ако 

се и открие някое ново ра
ботно място не се зачитат 
критериите на приетия об
ществен договор за заемане 
на незаета работна ръка.
При това конкурсът като об 
гцоприета институция се 

гва

В. В.
При такова положение, ко 

гато дейността на стопански 
те организации не се разши 
рява — и възможностите за

Полезна стопанска инициатива

Ще се интегрират ли босилеградското и 

вранското транспортни?
лични равнища в комуната 
с цел да се излезне от „ома
гьосания” кръг и' решение 
да се потърей в интеграция-' 

- та. В това обаче не се успя.
• Значи ли това, че начал- (ОТ 1. СТР.) тиви не само в пътническия, та община Светослав Стойко 

или злоупотпе колектива приема разго- но и в товарния транспорт. вич изтъкна, че Враня се ну 
или злоупотре- ворите за интеграция и от По въпроса за формата на ждае от различни браниш

тях очаква много, интеграция бе оформена съв услужно занаятчийство Те
^Нормативните правила, ко Всички се заложиха това местна комисия, съставена са готови както™затой Та 
ито регулират съвкупния Да бъде начало на един ус-, от представители на транс- подпомогнат оТкои^нето нТ 
живот В трудовите колекти- пешен договор, с крйто да портните предприятия, общи услужн^ТаТаТТийск^тТ^ае

ските организации. Напри- тРУА°ви отношения стопан- бва да осигури пълен размах конкретно изясняване в ко- лотът*.'** И метална Дейност, а
мер гостилничарското пред- ските организации са . били и модернизиране на двете . лективцте и на двете ппел- И стР°ител**а за онези
приятие „Кин Стан” откри- Аължнй До 15 май миналата предприятия. Обаче нужно е приятия. Именно те тпябкя «?1?1аЛКИ обекти«
ва магазини на* цимент, же- г°Дина Аа изработят собстве същевременно да ее гаранти да дадат окончателниаРотгг»_ Аа пРиемат
лязо и др. Търговското пред ни пРавилници, с подходяща ра работа на всички сегаш-. вор за формата на интегпя СТРОителни предприятия, 
приятие „Слога“ продава ми систематизация за всяко ра ни заети работници. ция. - интегра- Във-Враня съществува раз
церални торове, а земедел- М?,С:то' С>ьщо така,въз В разговорите се изтъкна, ..... _ положение за сътт/лнмирг-г

кооперации платове?: основа на решение, на ОС че която и да било форма вп ™ п _ РУДНИчест.
‘Връхна точка в безразум- тези правилници е трябвало, на интегриране да се прило - ИМА НУЖАИ ча п,тт>л/л Други области. На-

ното преплитане на дейно-. Аа бъАат Доставени на раз- жи, трябва да се върви до- НИЧЕСТВО И НА лругиА’ пример за свързване на бо- 
стите си, поради което ста- об^Гска *раИ с абсолютно чисти сме СТОПАНСКИ ОРГАНИ- силеградскйте-земеделски ко

неизвестно ко»3 с какво °-РЩИнска служба. Нито в тки. Само. така ще. могат да ЗАПНИ ойепаттии пЛ ’
се занимава, е цялостното еДиния, нито в другия слу- се осуетят нежелателните по ■ ц ъпроса за из^
ориентиране на всички към са били спазвани сроко' следйци. Това означава йн- На тачи гта.г«0о ^ кУпуване на добитък и дру-,
търговия. вете. Онези,»които са .изра-' тегриране въз основа на яс- загатната и , рбЩа бе' ги стоки със- селскостопано-

г Някои директори това не- ботили такива правилници, ни - показатели, а не ,и бук- тва и между лт™^?УАНИЧеС’ комбинат от Впян 
що обясняват на абсурден изцяло съотвествуват на вално фузиониране. За.тези ски опгани^птт^УГИТе стопаП л .. , . РаНя-
начин. И сега изтъкнаха, че каДРите; които вече имат. цел ще се изготви проект 4 муни Р Авете ко °я Въйрос се заклю-

' са се застъпвали да се опре- е и с:ДРУгцте пра . който ясно да покак ще се ' целесъобмян^??°^^еСКИ С ЧИ' Аа се доведе друго съв-
* дели коя организация с ка- вилшщи- - г развива - сдруженото: пред- • де и интегпятто ~ ,Прове' местно договорно- събоание

: кцо да се занимава. Обаче, .Условията, при които се приятие. -Бе напомнено, че с . тях:, защото се касае адедин в коего да участвува/и за-' 
! когато в това не ;се успяло работи не могат да .бъдат пълната експлоатация на ми- оайон кпйтл п!!. За еАИН ■ У ствуват и за’

те минали в „контраатака”, причина за сегашното поло- на „Благодат“ пред едно та- ца уне’изпг1^.ЯнРеАЛаГа реди" интеРесираните стопански ор 
.откривайки нови търговски жение. Съвсем известно е, кова сдружено предприятие 1 сти н гтпяи^о -Възможно- ганизацин.
•магазини!? , : ^ условията се създават и се откриват големи персПек : Председате^^

г . ^4, ;; V -;г ^ ^ ? В. Велинов
Страница 4 ■- — ^ ;•. ______ • _ 41

ното съгласие за. интегра- 
ция всъщност е параван за пренеоря 
07ричане на тази решаваща пява. 
акция. Изглежда, че друго 

в обяснение'— няма/

които НО 
големите

ските

\
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Димитровградска
хроника

По повод искането за отцепване от кооперацията ншни предприятия, които по и овцевъди, но не умеят да 
дойдат в Димитровградско се справят с прекадените ц 
да изкупят добитък или мля хитри търговци? А кой ли 
ко не мислят да издигнат „• 
края, да му направят мле7 
кара, с която да се улесни 
производството и да се оси- техник или друго, когато над 
гуряват печалби за произво- нея все ще виси опасността 
дителя. Те направо казано от фалит, или постоянно ще 
идват да поодерат от кожи^ е играчка в ръцете на голе- 
ката на производителя, а до мите. Дойкинската коопера-

ЩЕ СЕ ИЗЛЪЖАТ ЛИ ОДОРОВЧАНИ? ще дОйде в такава коопера
ция джудже да е агроном,

Та и тук в случая с Бел
градско млекарство може 
одоровчани да се излъжат, .
На делегатите им беше съоб година, ако не им е изгодно ция и росомачката поне са 
щено в общината, че товц — не идват. Хората тогава добър пример за тая игри. 
белградско предприятие има остават на сухо. А целта и 
огромни загуби и дългове и 
може да се случи с него най- 
лошото — да фалира. На ко
операцията в Димитровград рудничество, делба на пече- 
дължи. 1,5 милиона ст. дина
ра и не ги плаща. Колко дъ 
лжи на други — не знаем.

Миналата седмица най-интересната тема в Ди
митровградската комуна бе въпросът за отцепване
то на селата Одоровци и Гуленовци от земеделска
та кооперация „Сточар".

Тази тема обаче не е актуална от аспекта на 
необмисленото искане на одоровчани и гуленовча
ни, но от гледището — защо се стига до такива 
акции и предприемания.

ДА СЕ ПОПРАВЯТ НЕЩАТАна производителите, и на ко 
операцията трябва да е сът Протестът не бива Да е със

заплаха да се отцепят някои, 
леното, но и създаване на Протестът трябва да е на- 
условия за модерно- произво сочен към друго — коопера 
дство, защото само то дава цията и производителите да 
печалби и високи цени на сътрудничат още по-тясно, и 
млякото. Ще ли се постигне съвместно,, като стопани да 
това, ако се правят коопера, се договарят и за изкупа, и 
ции-джуджета ?

Недоволни били от цената дителя. Това значи може да Но ако се случи лошо с не- 
на млякото одоровчани и с се постигне цена над 250 и го — кой *Де Ьледа одоровча 
тях съседите им гуленовча- повече динара, при условия 
ни. Искали нещо повече от На свободни цени. 
кооперацията, а тя си пона- 
правила сметките и не мог
ла да задоволи искането им. ставителите на Одоровци и 
Тогава те обърнали гръб и Гуленовци да се допита със 
1ЮТърсили-. други., Къде дру- селяните си и си отидоха, търговия се търси изгодата, 
гаде освен в Белград — там Ден след това пристигна в Колко по-далечен е търгове- 
чули, че е най-скъпо, че мо- общината известие — „Не 
гло всичко да се продава, а искаме да идвате да прего- 
защо пък не и мляко Наме- варяме за млякото. Ако си тересува производителят, а 
рили се „доброжелатели“ по имати друга работа — ела- повече печалбата. Блага ду,- 
отвели ги в едно, в друго те да си приказваме, коопе- ма всеки ще ти даде. Може 
предприятие, а тия, нали са рацията не ни интересува. • и цена една година, а по- 
търговци, увели ги в някак- Чакаха хора от Белград да птгрцр ниг„я ттрня „
ва лабораторийка, поизчис- дойдат да преговарят. Били сле ще отсече ниска цена, и 
лили маслени единици, да- им обещали за четвъртък, какво. 
ли им една-две благи думи, но не бяха дошли ни до ми- 
поизказали се омаловажава- налия понеделник.
що за кооперация „Сточар“, ______ ттж
за директора й (това го ка- КРИВИ СА СМЕТКИТЕ НА 
заха сами одоровчани), а по, ОДОРОВЧАНИ
сде отишли на пазара, вли
зали в кръчмичките и завър
шили работа. По-точно ста- ната много цифри и много 
нало така — Белградско мле искове се дадоха от одоров- 

(предприятие) им чани. Ето някои: откупите 
някаква цена на добитък не са изправни 

(това е така), сурутката ис- 
безплатно (до 70% от 

количество мляко)

ни и гуленовчани, че са вна
сяли млякото от което жи-. 
веят. Това направо значи — 

Съгласиха се някак пред- Ще си отиде млякото зян. . за млякото, и за неправил- 
ностите в работа. Да уреж
дат работите по домакински.Пристигна в понеделник 

една смешна новина от Одо 
ровци и Гуленовци (може би Времето, когато коопераци

В такава непрограмирана

не е вярна, но е показател- ята е могла да не дава смет 
на): станало вече караница ка на производителя е ми
за места в кооперацията — нало. Трябва да се сътруд- 
кой да е какъв. И да не ^ ничи честно и открито. Оба 
вярно сега; ако се к отцепят, че е минало и онова, време, . 
ще стане утре. Изтъкваме то когато е могло да има мал- 

'зи въпрос по друга причина: ки кооперации и да си жи- 
Какви ще ми са тия директо вуркат.

Не е зле да се обмисли от ри, счетоводители, ръководи 
одоровчани и гуленовчани, тели на производството, ако 
дали не подсичат клона, на това са нашите неуки хори- | 
който се опират. Именно въ ца, които са добри стопани

цът, толкова по-малко го ин

Значи решението е в са- 
моуправителните акции. _•

м. н. н.
На този договор в общи-

карство 
предложило
260 динара за литър овче 
мляко, те видели че някъде каме 
си кашкавалът се продавал даденото
по 3.000 ст. динара (вероятно майсторът на кашкавала да 

кръчма, там е толкова) й се смени, да не си носи туй- 
си дошли, с наивното реше- онуй в къщи от мандрата, 
ние — никаква кооперация лаборантът не мери добре 
с тия от Белград да се сдру млякото по маслени единици 
жим и ще, забогатеем. Да сГе смени- и той, да се .

контролира и прочее.
Така накъсо би могло (без Селяните от Сенокос мина

подробности) да се предаде Все малко важни искове, дата събоха разговаряха с овче мляко производителят, щет0 на цените в другите
тази акция, която сега довеж за да се стигне до опгеп директора на кооперация зависимо от цените на
да до миоълта. да се отцепят, не. Нима е трудно да хе оп- схочар“ пй ВЪПроса за це- ра може да получи

' . рави изкупът на добитък, д ната на млякото. Споразум- 2,50 или .и повече
Миналия четвъртък в об-- се смени. майсторът, лаоора яха се цената да бъде спо- 

оцината бяха дошли прелета нтът, да се раздава суруткл ред маслеци единици в ли- Същите условия са пред- През 1968 година средната 
вители на тия села (същите та и прочее, гова е само иь- тър мляКО _ т е 0,30 дина- видени и за кравето мляко, . мляко е била
които са ходили в Белград прос на организация в коопе ра за единица) а също да за 1 маслена единица 30 ди- ** я
изглежда) и разказаха за бел рацията. се боти па открита смет- нара, или при средна масле- М5 динара литърът, а кра-
традската си разходка, заце пполажбата да се ност 4 единици ще се полу- вето 0,75 динара.„ите, за бъдещето на мляко- Именно затова не бива да ка и след продажбата да се цат за 1 дитър 120 динара „
то от овцете. А после, като бъдат причина за отцепване. прИдаде към договорената допъднително, както при ов
Гезе0чеЧИнСсЛщееЛполАуРчГ нГ- Другото е много по-важно, «ена и печалбата. чето мляко,
тп пгашче отколкото им да- ще ли ги държи някой ДРУ'
^кооперацията. В разгово- одоровчани и
рите именно се стигна до гуленовчани. 
следното:

КАКВА ЩЕ Е ЦЕНАТА НА 

МЛЯКОТО ТАЗИ ГОДИНА?в

По такъв начин за литър ни големи. Имали са равни-

паза-
близо краища на страната. Напри

мер:динара.

През 1969 година овче
то е било 1, 60,Кравето — 
0,87 динара.Сенокошани ще започнат 

да внасят мляко в мандрата 
Ако средната масленост е от 25 март т.г.

Това ще рече следното:

През 1970 година — овче
то — 1,73 динара, а кравето 
— 0,96 динара.

7,3 единици както досега, 
овче мляко

Ето примери от миналото:
ча^„асГпР= 220^: Р^ГРсГиИ^,асФоГа динара.

Т?бе3за оГеГнаМЛмЯаКс°ле^иКе: миТбещРния иГановР,^ Но това няма да е всичко, 
диници над 6), а след това Кога™ се проАаАе пр°АуКЦИ
доплащането да бъде по по- стРгаха РиикаК1Ш по-значими < ята, кооперацията - ще. прис- 
стигнати маслени, единиц . езуЛтахи които обещаваха,
Имаше и друго предложе- у отиваха.. Мнозина от 
ние: 220 за литър овче и от- яся пъдна торба пари, мио 
крита сметка. Това значи зина с П0СХр0ени с кредити 
така: на производителя 220 ]]а предПрИЯХието апаргамец 
динара за литър. След про- т в Белград. Оставаха пред 
дажбата на млечните про- приятияХа ни по-голички и 
дукти 10 на сто от оборота П0.неМ0щ„И; а в Тях нашен- 
се отделя за акумулация на работници и специалист 
кооперацията, 50 динара се *
приспада от литър за мате- ти, които да берат ядовете, 
риалните разноски по пре
работването и пласирането 
и другото, а остатъка от пе
чалбата се дава на произво-

Същнте условия ще важат 
и за другите села в комуна
та, т.е. млякото ще се пла
ща при равни условия на 
всички производители. м. н. н.

Да припомним и следното: 
ако някой стопанин 
мляко, което е над средното 
равнище от 7,3 маслени еди
ници, той ще си получи■ и 
по-голяма цена, тъй като ед 

тегли

внасяпадне за себе си следното: 
0,50 динара от литър мляко 
за производствени и други 
разходи във връзка с плас
мента на млечните произве-

иа маслена единица 
0,30 динара.

делия (действителни разхо
ди са 0,57 дин.) и 10% от обо 
рота за акумулация и въз
производство. Останалата 
част от получената печалба 
ще се даде също иа произ
водителите.

Какви са били цените 
досега?

Цените през последните 
години не са били ни малки,

А изкупчиците по селата 
— да не би да са по-други, 
когато дойдат от страни.

Сгряваща 3
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гйаужта*
ю Драговита и Бански дол. 
кленовете иа Съюза на ко
мунистите в Бански дол ще 
рябва да се приобщят към 
>рганизацията в с. Погано- 
о, поради малочисленост
само 
т клона 

та говори

Бележка

е времеСега
но за фестивала през 
настоящата година 
що се получи лошо 

впечатление. Досега 
почти нищо не е пред
прието, а времето 
нава, фестивалът 
лижава. .

Нито едно село в ра 
йона на Звонци 
не е започнало да се 
готви сериозно за тази 
най-широка културна 
манифестация на бъл
гарската народност. За 

е крайно време 
мине към треска 

ва работа, за да се на
вакса загубеното вре
ме. Защото една така: 
ва културна проява — 
не може да се подгот
ви за късо.време. ?

Й. Миланов

От 1968 година на- 
__ : _ в Зионски ра
йон редовно се устро
йват фестивали по слу 

на младо

Най-п^ 
лектриф^; 
в Забърди
миналата 
КИ ток м 
Петърлац] 
лени подг; 
и в остана ловци, пг 

, бевница я 
ха се 
трификацд 
ри.

Ако
от начало 
електрифн 
ет° - в т,
Да е дощг 
зи акция, 
от 1966 го 
наред 05 
на мрътва 

Голяма 
нието от 2 
дането на 
ствена авд, 

з нската ск^ 
град.

сам3 души). За работата 
на СК в Драгови- 

Глигор Иванов, чай празника
н рождения Асн 

Тито. Тър-

ми-
наб- Iстта

на другаря 
жествата се организи
рат г Звоиска баня-

Първите две години 
— фестивала мина с 
голял! успех.

Миналогодишния 
беше на високо равни
ще, поради неподготве 
ност и слаба организа-

Районно съвещание в Поганово още

К оцне
във Той изтъкна, че в последно 

ела-лния комитет на С1СС
по-нататъшно раз-

половинаПРЕЗ втората 
февруари в Поганово се 

състоя районно съвещание 
на местните организации 
СК. На съвещанието присъ- 
ствува и секретаря на 
на СКС в Димитровград

СК в Драговитавреме 
бо работи.

так$връзка с 
питие на обществено - поли- 

мас. Ме

тована да сеция.
Как ще бъде тази го 

дина?
Това е въпрос, кой

то търси отговор. Ако 
со направи анализ 
онова, което е направе

тическата система у 
жду другото, Зарков говори 
и за конституционните про-

В разискваниявта участву- 
Алсксаидър Сто

на
ваха още и: 
янов, Георги Димитров

Атанасов, Първан То-

ОК Си-
мени. намеон 

доров и
бе обсъ-Райко, Зарков. В разискванията Васил Стоянов.

дена работата на местните 
и клоновете на

Главна тема на съвещани
ето бяха тезисите на Центра

Първан Тодороворганизации

ОТПОР КЪМ Н0В0Т0-ИЛИ НЕПОЗНА 

ВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА
лс

ЩеБИСТЪР

Курс 30 ПОАУКВО- 
АИфИЦИРОНИ И
квалифицирани

зидари
ли I

макар че и те не са въвеж
дането на самоуправителни 
отношения и възнаграждава 
не според "труда. • На^много 
критики се отправят към ,о- 
ная част от тезисите, в кой- 
то се говори за възможно1 
стта от създаване на ГГ-пре-

те се „отчуждиха" от ггроиз 
водителите.

Какво предлага новия 
закон?

трансформациянообразна 
на обществено - икономиче
ските отношения на село.Т ВОДсезисите на закона за 

земе-.• Заводът за заемане 
,яа работна . ръка. във 
Враня организира курс 
за полуквалифицирани 
й квалифицирани рабо 
тници — зидари в се
ло Бистър. Курса посе 
щават 30 души, преди
мно млади хора от 
тлъмински ра)лон.

След свършването 
на курса, който ще 
трае два месеца, ще 
бъдат произведени из
пити. Разноските за 
курса поемат посетите 
лите.

сдружаването в 
делското производство 

— между кооперацията и 
производителите, другите, ор 
ганизации иа

Какво е регулирано със 
стария закон?

сдружения Основния закон за земеде 
труд и трудови общности, лските кооперации, приет 
конто състави комисията за през 1955 година> 0ще не из- 
ревизия на съюзните зако- карал едно десетилетие, ста
ни в областта на земеделие- на ТЪрде тесен за динамич- 
то, горското стопанство и ни^е икономически, и само- 
водното стопанство ...пре-.. уПраеителни промени на с» 
дизвикаха огромен интерес, ло -рой реагира само мате- 
но и известни недоразуме-

В настоящите условия нг$ 
иконо- 

няма
Въпросанашето обществено - 

мическо развитие — 
отстъпване от самоуправле
нието и разпределението спо 
ред труда. Това, с други ду
ми, значи свободно да се 
сдружават производителите, 
които от натурални — след
ва да станат стокови произ-

дприятия и на село. нето е ста
Подобни критики, естестве То село. С 

но, са лишени от всяко ос- йна оскъд 
нование. Тезисите не „ан 
лират” сегашните коопера- щем селси 
циИ'но- им дават „законна кладенца, 
свобода“ да се занимават гиенична. 
с всички или да се специа
лизират. Не може да се от- ца хвърли 
рече, че новия закон предла- то в един 
га приемливи форми на сът- ка че Рад( 
рудничество между коопера вога — и 
циите и земеделските произ- с вода?

На събр

ене и до(

Неотданрия, отнасяща се до земедел 
ските кооперации, а не зася 
га и другите форми на сдру
жения труд, в които на пра

ния. Това е и съвсем разби
раемо ако се има предвид, 
че тезисите откриват корен
но нови възможности за по- 
свободна, по-бърза и по-раз-

водители.
Така е предвидено и в те

зисите. Друг основен момент 
от тезисите е, че коопераци
ите трябва да станат “мост,, 
на превъзмогване от личния 
към обществения труд.

ктика се сдружават частни
те земеделски производите
ли и трудещи се хора в тру
довите организации с разли
чни цехове на кооперацията 
или преработвателната про
мишленост. Този закон из-

Г. К.
водители.

Критиките в д,ей$твител- сериозно е 
ност представляват отпор прос. Хор 
към социалистическото пре- срещу без 
образование на отношения- които си 
та на село, или пък предста- им. 

сите обаче има мнения, че вляват недостатъчно позна- 
не са добри. Тезисите се об- ване на практиката и дей

ствителността.

У
Неоправдателни критики

В разискванията по тези-
Очаква

дицинекя

/ АЕСиОВАЦ4*1.

ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА о 
В ЛЕСКОВЕЦ

С КЛОНрВЕТЕ В:

— БУЯНОВАЦ 
— БОСИЛЕГРАД 
— ВЛАДИШКИ ХАН 
— ВЛАСОТИНЦИ 

• — ЛЕБАНЕ 
— ВУЧЙЕ 
— ГЪРДЕЛИЦА и 
- СУРДУЛИЦА

ключваше частните произво
дители от; управляването в 
кооперацията и коперации-

виняват в „разоряване" на 
земеделските кооперации, Пчела]и. р.

IИма работа за босилеград- 

ските строители До преА
се смятан 
йки или I 
дат само < 
ради това 
то става *

заинтересираните ще могат въздуха 1 
по-конкретно да се осведо- беше нев*

вените 
чрез изку* 
не бе ус^ 
дането се 
лко търт« 
ха и то Я 
до 30 меТ 

Трябва -
нат^ ма®
си живот

ВЪН СЯ1

В тези зимни дни Боси- лифищфан работник ще мо 
же средно да заработи от 
940 — 1.000, а квалифициран 
от 1.230 — 1.730 динара. Съ
що така и теренните добав
ъчни са сравнително висо
ки.

И мина „Благодат" се 
нуждае от работна ръка. Тя 
търси повечето работници, 
които да работят като копа

За условията за работа в 
строителните предприятиялеград все по-често посеща 

ват представители от наши 
големи и реномирани стро- 
итлени предприятия. Инте
ресуват се особено много за 
строителни работници, като 
им предлагат постоянна ра
бота и добра заработка в 
предприятията.

Така например „Хидротех 
на” търси 180 квалифицира
ни и висококвалифицирани 
строителни работници от Бо 
силеградско за работа на 
строителни обекти в страна
та и в чужбина (в Ли
бия, Замбия и Западна Гер
мания). Белградското пред
приятие „Полет” търси нео
граничено число строителни 
работници. Заинтересовани 
с?. за босилеградските стро
ители и предприятието „Ком 
грап” и още няколко други.

В тези предприятия неква

\х
Вмят в канцеларията за зае

мане на работна ръка в Бо
силеград.

С- :

приема спестовни влогове със заплашане на го
дишна лихва от 6 и 7,5 на сто 

Всички спестовници с влогове от 1.000 и по
вече нови динара са застраховани от последствия, 
та на злополуки.

Банката води валутни сметки на-частни лица 
със заплашане на лихга от 6 и 7,5 на сто. 
Спестовната служба в централата на банката 

работи всеки работен ден от 7 до 19 часа.

Печене

В. В.
чи.

Мнозина строителни рабо
тници вече са сключили дог 
говор с въпросните предпри
ятия. Изненадва, 
на са се отказали, предпочи 
тайки частната 
работа, която 
ще им донася по-големи за- 
работки. От някои

%че мнози-
от

ИЗЛ1°
май*

след 
тане 
фична МИ 
лича гъ1 
ние от ^

строителна 
за сега все о-

_ 1*6-79 ХКБ 
Телефони: 20-15, 21-15, 33-63

села стро 
ителите са вече заминали на 
работа. По такъв Иначин те 
не са дочакали дори и пър
вите пролетни дни.

За да 
ние тя & 
ди сп птттптп на*



ЗабърдиетЬ
Лекарски съвети ;Е

РАСИРАНА ЛИНИЯТА ДО
СМИЛОВЦИ

ОСТЪР ГНОЕН отит !
ОСТРОТО гнойно възпаление на средното ухо. се 

наблюдава у хора на всяка възраст. Особено е значение
то му за кърмачетата и малките деца, защото докато 
бъде установена диагнозата, могат да настъпят ред усло
жнения. Явява се по-често през влажните и студени ме
сеци на годината, когато е увеличен броят на различни
те заразни болести, грипът и простудните заболяване. 
Най-честата причина за заболяване е възпалителният 
процес в носа или гълтача — остра и хронична хрема, 
синуити, фарингити, ангини и др. Обикновено заболява
нето започва остро със заглъхване и шум в ухото, а мал
ко по-късно и със силни болки. Ако не се вземат навре
менни и сериозни мерки, процесът продължава да се 
развива, тъпанчевата мембрана се пробива и от ухото 
изтича гнойно вещество. Това става особено бързо прм ■ 
някоя заразна болест, главно при скарлатина. Периодът 
до пробива на тъпанчето у малки деца нерядок се удъл
жава и не се ли потърси помощта на лекар-специалист, 
гнойният процес може да даде тежки усложнения.

В други случаи острият гноен отит предизвика-не
значителни оплаквания: болният има Само леко заглъх
ване, шум и тежест в ухото. Поради това не винаги се об
ръща внимание, не се вземат навреме необходимите ме
рки, с което човек се излага на опасност да получи усло- 
жнения в костта, във вътрешното ухо или в самата че
репна кухина.

Гно>йното течение от ухото продължава десети»' !- 
дни, но с помощта на съвремените лекарства този пе-; { 
риод може значително да се съкрати. Ако въпреки всж- 
чко заболяването не затихва, лекарят е принуден да про- , 
бие тъпанчето, за да се избягват усложненията. I

Днес гнойните заболявания на ушите и усложнени
ята от тях са значително намалени и вече не заплашватЦ ] 
хората с оглушване, глухонемота и инвалидност за цял 
живог.

*
ите по е- град да излезе в Радейна и 
ъгнаха И да направи анализ на вода- 
с края на та и да си каже 
•лектричес ли и водата от този кладе- 
Задейна и нец може да се употребява 
.дни уси- 

е вършат 
1а — Сми- 
щи, Бре- 
Размърда- 
по елек
ът се па

теше още п

; Забърди- 
;н отдавна 
защото та 
жена още 
с години 

,и стоеше

думата да- ,
У

за пиене.
!■'Б. М.
г

!:

1 ■' У%

т ■
5А ::

Йв<8
;!

'

1а населе- 
в провеж 
ггоустрсУй- 
а и Общи
Димитров

ч

Марков

Забърдските села Смилов- 
ци, Одоровци, Радейна и Гу 
леновци оскъдяват с вода.ЛЕД - ЗА ПРЕЗ 

ЛЯТОТО1 1

Затова през
„запасяват” с големи коли

чества лед, ко!йто го има в изобилие в Смиловско поле.

зимата те се
• ТА8РЗСЗЯ -1 шмнам

з»'-г::скпммл>

Vина Леда складират в специално направените леденици — и 
когато припрекат юлските горещини го „развршват”.». •

]
Необходимо е да се'лекуват увеличените и болйм 

сливици и фарингити у децата — при тях инфекцията 
значително по-лесно прониква в средното ухо, отколкото 
у възрастните. Те боледуват много от хрема и синуитж, 
които могат да се усложнят с някое ушно заболяване.

Не бива да се забравя и за системното закаляване, 
за спортните игри, физкултурните упражнения, туризма. 
Това са мощни фактори, крито повишават съпротивити- 
телните сили на организма'Срещу заболявания та и напър 
во място срещу простудните.

КОЙ ДА ПОМАГА НА 

ХОРАТА?
I

пзнабдява-
^ и само- БАЧЕВО
гме ^аАе’ На 13 февруари на час по оказали помощ на повреде-

гда за пи- КОМУ ПРЕЧАТ.. физкултура се повредил ните.
Лонастоя' един ученик. В съшил ден и
ъ два-три Ловджийското дружество един селянин. паднал от .дър- кво щеше да ееслучи ако и
& не е хи- „Видлич в Димитровград' во й тежко се Повредил. Ка тях ги нямаше?

преди известно време бе по- кто и обикновено, нещастни Амбулаторията в Погано- 
ставило в резервата табелки хе хора потърсили помощ во се нуждае от постоянно

в амбуалторията в селото, лице, което всеки момент да
И макар че това беше по окаже поне първа помощ
бял ден, към 11 часа преди на хората от района. Затова
пладне — в амбулаторията Здравния дом в Димитров-
нямаше никого! Медицин- град би трябвало да поведе
ската сестра си заминала за повече сметка за работата
Димитровград. на здравния пункт в Погано-

Преподавателите Спасен 
Величков и Богдан Зарков

Но поставя се въпрос: ка-

: ': ли-лни
,.но кори- с надпис, за да не се влиза 
щщте, та- в него и да не се правят ще-
}-е в тре- ти.
.снабдява

И най-сетне още един, последен съвет: при всяко 
необяснимо на пръв поглед оплакване от шум, тежест 
или болка в ухото търсете незабавно помощта на лека- 

пециалист. Той ще вземе необходимите лечебни мер 
ки и . ще ви предпази от заболяване на средното ухо, ко
ето нерядко може да бъде остър гноен отит.

Но табелките ги няма. Без 
отговорни лица ги унищожа 
ват и с това нанасят щета 
на ловното стопанство на об 
щината. Виновниците е тру-'

ря
дото най- 
А този въ 
^огорчени 
ре лица,
^неволите дно обаче да- се- открият, за

щото това правят нощем.

П. Т.

от ме- — Полък бре снао, кажел я, де да вадило 
кво ложело, а кво не ложело. Ти сакаш бабата 
да дойде, ама кво я че прайм сам у село. Кой че 
ми готви, кой че ле опере. А и друго неща да 
ти кажел. Ка беше ланечак лоят син, са що се 
не свърта дома, бабата га надигне у люлЬу па 
с шега на ььиву. Искара йедну постоту у жетву, 
а он синдракат завика па иде та га надои, па 

сърпат. У вечер ка се приберемо о на 
свера не знайе дали нега да гледа, дали краве 
Да мълзе, дали да уготви неща да йедемо.

• Ама мани ти свекре онова време. Я съга 
кико оде. Свака колмуйе косу, а я нелал 

време да се обърнем. Па 
нули се муж и жена под руку, шетаю се, иду и 
у мотелат, а я кока сам се у господа с калеше 
гачкала. Нигде не мърдам, свет не виуевал.

^ Що снао, додека се не ванеш на рабо- 
ту, не носиш детето у тия ваш дом ли йе, обда- 
нище ли га окате.

— Е, са пе че га носим тамо, а мама кво че 
праи на село. Са йе зима, нема никиква работа. 
Нека

Б. МарковДимитров-
^ • ■

НИЯТ ПОЛЕТ 

ЦАРИЦАТА пак ване
и

наго-тазй цел хвърчи право 
ре. Така по-слабите търтеи 
изостават. Когато наблизо 
няма търтей, майките летят 
надалече до 16 километра, а 
обикновено на 1,5 километ-

а години 
?л.ните ма 

оплож 
ъртей. По 
у каше, че 
(~'\ИО 
Мирането 
/рт напра 
у опити 
! ^сменява
ме оплож-

от НЯКО 
!;ЪВ ВЪЗДУ
•ла от 10

7':е Кой ли йо аздисал жене
гледам онуя вечер ва-

във

На връщане от брачния 
полет пчелите работнички 
обкръжават оплодената май 
ка- с голяма любов — почи
стват я, хранят я като й Аа_ 

храна в устата. След три 
-четири дни от датата на оп- 
лождаването тя започва да 
снася яйца. Случва се по ня 
кой път в когцера да се връ
щат по погрешка и други 
пчелни майки, които пчели
те убиват.

Твърдението на някои 
дари, че пчелните майки из
лизат за оплождане и през 
втората година не отговаря 
на истината. След като запо 
чва да снася яйца, тя не се 
опложда вече естествено, г. 
само по изкуствен начин.

Н. Жаиов

ПРАТИЛА снаата абър йеднък с бабуту 
да идемо у Димитровград. Суноч не ложело да 

. Мислимо да нейс унучето болно, дализаспимо
йе па синат неща закасал на работуту. И едва 
дочекамо да се съвне. Намири я стоку па пойдо- 
чо. Ка стигомо у станат снаата оди прагат поче

■
>Гват *:

да завива:
— Каптисала сам од работу, не знам наку- 

де да се обърнем. Дали да метем, дали дете да 
гледам, дали да готвим ручък. Муж кико муж, 
дойде од работу, руча па се истегне на каучат 
та одреме па ка ване градат та суноч га нема. 
Онуя вечер до сред 
шка при некога човека играл карте до петли. 
Амън за амън свекърво дойди при нас да по
могнеш. Ако и ти печеш я не знам кво че прайм.

1дседи тува.
Пошъпчамо с бабуту па решимо да остане 

нской дън да помогне. Ама се неща мислим, ка 
помремо нийе старцити, кой че тъгай да им чу
ва децата. После чу у градат дека у домат моле 
за деца, ама свак гледа ял майка му да дойде, 
ял баба. Сее се мислим дека у обданището за 

места. Нийе не може

Ь че пчел 
;?ва целия 
{Д и изли- 
/<сняване.
^провеж

денПри 
^ЯТ специ- 
//,т° г/рив. 
,7 Разстоя-

пче
изли

беше у томболуту, сно-ноч
некою годину нема да има 
да смо до века.

А със здравийе, 
Манча с.р.

а
ноколе»

оплои
^даей. За



Изкуство IКултура * Просвета *Млади поети ЗД ПРЪВ ПЪТ

МНЕНИЯ

За по-добра организация на 25

майДимитровград през
КОМИТЕТЪТ по чувстауване 

младостта в Димитров^^А на тази най-иш-
тати И пропуските в Р на^лението от Димитров
рока културна про<ша ^„ал„з ^ постигнатото пде
градско. След обсто каква програма *
се набелязат какви акции икаква ^,дове ^
необходима занапред.змишлсния ^ врмка с физ-

състезания на празника

г

изнесе някои 
културните 

•— 25 май.
Физкултурните

.—■"*■* ~

твие с комитета на фестивала ^“®вадд на
за финансови

програмата, в рамките на „Майските-чмац— 
писмените похвални грамоти и признания 
да се осигурят средства и за други награди— ^
таи реквизити, и парични навади, които А» бъддт 
раздадени на отделни лица или отбор^ По този
начин ще се създаде по-голям интерес. ‘ , .......
акГсе предвидят известни «агради и за 
спортни обекти, както и ангажирането в развитие, 
то на масовата физическа култура.

Популяризацията на „Играем весело през мае 
по този начин получава нови димензии. Резултати
те, които се постигат на тези състезания трябва да 
се обнародват в печата или да се разпръскват 
радиовълните и по този начин да стимулират ида- 
дите за още по-активно участие в тази акция.

Дишгрьр. ГюрОВ». 
Димитровград

на младостта-

свиГГ

• *1

жат и

В И ДАИ Ч
гора.к букова, висока

Животрептяща утроба 
на кладенци непресъхващи. 
Яростен, но без злоба, 
с уста свежи и дъхащи.

Методи КОСТОВ

Размахнал крнле 
над селото, 
като орел...
Скалисти зъбери наднел.

по
Пола на Стара планина, 
чудесно красива мома 
с брезова бяла

цвят Завръщането на Йонане го купих за пари. 
Обикнах го.
Той стана от розите, 
цъфнали върху роклята ми, 
цъфнал върху косата ми.
Аз му дарих мечтите си, 
така че той стана вечен.

Милка ХРИСТОВА

Видях един цвят.
Не беше никнал в земята, 
ввято във въздуха, 
не го откъснах от небето, 
нгто от морето.
Обикнах го.
Може би. затуй, 
че не го измолих.

Разказ от В. Генова

Читателите ни пишат К огато гръм удари някое дърво, от него не чакай вече ни цвят да разтвори,, 
ни със зелени листи да зашуми, ни клоните му плод да сведат. Опари ме ме

не мъката, сърцето ми овъгли — само бог може да се смили и да ми дари утеха.. ._
Рече го и сякаш с нож отряза.
Зад нея тежко хлопна старата манастирка порта. Така умря за света весе

лата, чевръста невяста Йона и остана да бие чело 'в каменните плочи пред олтара: 
смазаната от нещастието монахиня Феврония.

Ахнаха планинските селца и колиби наоколо. Овайквахая — зер шега е в 
един ден, в един гроб да заровиш мъж като планина и две деца като гълъби». 
(Пусти опустели луди коне. Сякаш сам дяволът ги е подплашил по джадето и ги е 
повлякъл надолу из урвите — с каруцата, с хората...)

Умна беше Йона, разсъдлива, как се помири етерно "рнсо~ ~да облече? Питаха 
се хората, хортуваха, пък току всеки се увлече по работите си и сякаш забравиха 
за нея.

Пиене на вересия?
И в гостилничарството в искам публично да ги име- 

Босилеград все повече „ов- нувам, обаче това ще го сто 
дадяват“ вересиите. Пиенето ря следващия 
без пари, изглежда, става не. 
само масова, но и „популяр
на“ проява. Някога сервить всеки от мен има двойно по- 
орите са бележили вересии- голяма заплата признават ве 
те на „рабуш“, а сега ние, ресните си. Но каква полза 
техните последователи това 
го правим в по-дебели тет- плащат. А касае се за сума 

от 500.000 стари динара.

път.

Тези дължници, от които

А старото дървено клепало в тъмни зори зовеше монахините на утринна ли
тургия. Заедно с всички отиваше и тя. Не пееше, не четеше молитви, само коле
ничеше, захлупваше се върху студения камък и напуканите й устни шепнеха;

— Защо ме наказа?... Защо ме наказа?...
Отначало нищо не виждаше, нищо не чуваше. Но постепенно започна да се 

изправя и да се оглежда наоколо. И тогава видя, че никой не се молеше от душа* 
чистото й сърце почувствува, че това е нещо глупаво и безсмислено. Честните й 
очи забелязаха, че игуменката крадеше от партие в свещоливницата от даровете* 

престарелите бабички носеха в манастира, че тя — майка Ефросина — през.
** !?ИС 0И ллАС сланина и пастърма. Тези очи виждаха как белоръката и висо- 

когърда сестра Макрина изчезваше за дълго, когато дойде владиката и се оттегли 
в покоите си... Ушите й всеки ден чуваха кавги 
досега.

от това, когато не ми ги зат

радки.
Интересно е, че в начало

то на всеки месец, когато 
получат заплати такива „мю 

Такива пият, а когато тря щерии“ няколко дни не се 
бва да си заплатят сметките отбиват в заведението. Оба- 
напускат заведението, каз- че към средата на месеца 
вайки ми дължимата сума отново идват — и пйят на 
да забележа в тетрадката, защото съм с убеждение, че 
Разбира се, такива нямаше най-после ще се издължат... 
да обслужвам ако предвари- И сметките — растат ли, рас 
телно знаех, че нямат пари тат. От ден на ден... 
или не искат да плащат.
Впрочем неудобно е първо 
да ги питам имат ли пари, месеца не съм получил за- 
а след това да им донасям плата, 
питиета. Поне засега такава 
практика в гостилничарство 
то не съществува.

Ето какъв е моя опит с ве 
ресиантите.

-Vкоито

и ругатни, каквито не бе чувала

И Феврония се затвори още повече в себе си. Коленичеше на слвжйя-гетайг-йя, яйлй рГд~
ден за менеенПашРзе°„^ ~ мислеше с« Посечено до корен и няма вече бял

Но понякога и посечените дънери крият живот — слънцето тънки, крехки листари... Р Я живот —
' И това тя разбра наскоро.’

_ Беше носила на кооперативната ярмомелка 
щане и се зави свят, притъмня й 
дланите си. И тогава чу нечии

—• Е какво, уморихме ли се?

Когато спря погледА^ТрхуЛ чантишГата Сре НСЯ стоеше нетукашно момиче*
дойде лани, малко сл^д^катТПполе^'^нещасти™^ ТШШ е АекаРка™> *оята

Поради тези дългове — пет

понякога и те пускат към
Напомням, че всички сер 

витьори, които напуснаха на 
шето предприятие — напра- 

Тези дължници са от Бо- виха това зарад вересиите... сгъпк„ПРИСеАНа кР^-е^,Со^Рсе„ВаТаа’глава на
силеград. И то служещи! В 
своята евиденция имам над 
тридесет такива. Тоя път не

Тодор Стоянчев
сервитьор в „Кин стан 

Босилеград
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Димитровград

КЛУБ НА ЛЮБИТЕЛИ НА 

ИЛАСИЧНА МУЗИКА
стои в първата половина на 
март. Тогава в Димитров
град ще гостува световно из 
вестния наш певец Мирослав 
Чангалович.

— Формиран инициа
тивен комитет. — В 
началото на март
— учредително съб
рание. — Първият 
гост
Чангалович

С. Кръстич

! Мирослав

В Димитровград тези дни 
пребивава секретаря на му? 
зикалната младеж в Сърбия 
Даниер Кира, който с музи
калните работници в града 
води разговори за формира
нето на любители на класич 
ната музика.

Иван Кос: МОТИВ ОТ ОХРИД

ИЗЛЕЗЕ „Ш“ КНИЖНА 14-15Издателска 
дейност

Формиран е инициативен 
комитет, който съчиняват 
Георги Шукарев, преподава
тел по музика, Синиша Ней 
ков, директор на Центъра 
за култура и забава и Си
меон Костов, председател на 
Съюза на младежта.

Учредително събрание на 
Клуба на-любителите на кла 
сичната музика ще се съ-

на ПИНк Излезлият от печат тези Ниш 
дни „Мост" книжка бр.
14—15 съдържа доста инте- промените в самоуправител- Братство: „Кълчища и на**
ресен и обемен материал. ... ........ .... лон като социално-нравстве-

В отдел публицистика са ни символи" от Властимйр
пеместени статиите на пар- Вацев, „Произведение от но»
тийния секретар за град жанр", отзив на Стоян Стан

ков за повестта „Утро" от 
Прокопи Попов, а м-р Марин 
Младенов пише за „Литура- 
турни я индивидиулазъм н 
Пенчо Славейков", Станиша 
Тошич за „Просяците на Бо
рислав Станкович". В „Отк
ровения" са публикувани стщ 
хове на повече млади

В отдел „Наука" д-р Йо- 
ван В. Чирич пише за „Гор- 
новисочката котловина", д-р 
Джордже Игнятович за 
„Школуването на Никола 
Първанов в Белград" и д-р 
Илия Николич публикува 
статията „Близък сътрудник 
на Левски в Сърбия".

Накрая любителите на ху
мора могат да се запознаят 

ната политическа система в с няколко карикатури от дщ 
общината , Миленко Марко- митровградския карикатуг 
вич „Ленин и партията , рнст Методи Петров, всъщ- 
Боголюб Илиев — „ЮКП и

Веселин Илич, за ските статии-отзиви за ново? 
„Социалистическият съюз и излезли книги на издатествоШ7български

език

— Ти като че не си добре. Какво ти е?.— Две внимателни очи се вглеждаха 
В пожълтялото й лице. — Трябва да дойдеш да те прегледам. Трябва да дойдеш 

настояваше момичето, улови ръката й и се отпусна до нея.
Нещо топло пропълзя към сърцето на Феврония. Колко отдавна никой не се 

е загрижвал за нея... Устните й сами прошепнаха:
— За какво ли ми е този опустял живо?...

поети»

Как за какво — трепна младият глас, — хубаво е да живеем. Ето виж — 
дори тази тревичка, върху която съм стъпила, ще се опита пак да се изправи. А 
ти си човек.

Феврония заплака:
— Ти лек ще найдеш за снагата ми, ама за сърцето можеш ли? Не можеш.. 

И никой не може. И кой знае защо мълчаливата и заключена в себе си Феврония 
•се разбъбра. Довери цялата си мъка и повтори:

— Не можеш лек да ми дадеш, и никой не може...
Очакваше момичето да посърне, да се замисли, но то отговори решително:
— Много човешки радости мога да ти върна.
И разправи за мъничката си лечебница, за няколко легла в стаичката, за 

болните, които нощем се мятат с пламнали от треска чела за детските ръчички, кои
то доверчиво лягат в дланта ти. За това: колко трудно е да обикаляш далечните 
одхали и колиби и когато се върнеш сама да вършиш всичко.

_ Защо не вземеш някоя жена от селото за помощница? — тихо запита Фе-

ност част от сбирката кари- 
борбата за международно катури, която трябва наско- 
признанпс на нова Югосла- ро да излезе, 
вия , Цветан Васев — „Резул Любителите пък на изобр» 
татите от провеждането на зителното изкуство могат да 
стопанската реформа в Ди- видят част от акварелите на 
митровградско", Венко Ди- Богдан Николов от неотдав- 
митров — „Самоуправление- на състоялата се художестве 
то в комбинат „Димитров- на изложба в Ниш и дапро 
гРаА • четат отзив от Ст. Николов

отдел „Литература и из- за същата изложба, 
куство" са поместени „Лясто Общо — този двоброй и? 
виче гнездо , разказ от Сте- „Мост" изобилствува с раз>> 
фан Николов, стихове от нообразен материал от всич 
Александър Дънков, стихове ки области, 
и поезия в проза от Борис 
Тодоров, „1Йоцин музикален 
инструмент", пиеска от Вои
слав Станойкович. Същевре 
менно са поместени критиче

врония-
И момичето отговори — не става всеки за тази работа, всеки не може да 

цяла нощ над тежко болен, за това се иска сърце, макар и изранено, но сър-тггои
де...

Феврония се изправи, нарами чувала и рече: Е
__ Тя моята е свършена... Връщане няма.
Но цяла нощ сънува детски главици с коси, мокри от пот. Посягаше да ги 

погали, но те изчезваха. А един вътрешен дързък глас я тревожеше: „Защо си тук, 
защо си тук?"

На връх Никулден падна тежък сняг. Бабичките, които дойдоха на литур
гия останаха да нощуват в манастира — не посмяха в такова време да си вървят. 
От'тях Феврония чу, че лекарката се поболяла нещо, но че пак ходи чак до дядо 
Лесковите колиби да слага някакви инжекции, че вчера две деца са й занесли в ста

Цената на книжката осп 
ва непроменена — само 3 
динара.

Ст. Н.нчката...
Слушаше Феврония и усети как сърцето я заболя като за родно чадо. Пред 

тггавяше си как премръзналите тънки пръсти на лекарката носят наръч дърва и оставяше си как премр ^ загриженост завиват болните деца, как дълго и вни-
„МИРИЗМАТА НА ЗЕМЯТА“ 

В СОФИЯподклаждат печката, как 
мателно изваряват инструментите.

Майчинска тревога нахлу в гърдите й. Тя облече вехтата работна манта, на- 
у без расо излезе на чардака. Посрещна я воят

В ЗАЛАТА на клуба на ку
лтурните де<йци в София два 
дни и половина се организи
раше рецитал под название 
„Миризмата на земята" Но 
стихове на известната югос
лавска поетеса Десанка Ма- 
ксимович.

Югославската поетеса, ка- 
кто и изпълнителите на ре-

ду писателите, културните * 
обществени дейци на реци
тала присъствува и.предсе
дателя на българския Коми- 

:ултурни връзки с чу 
Георги Димитров -4

1 I
За творчеството на Десят

ка Максимовнч говори ■ бъл
гарската поетеса Елисавете 
Багряна. • - !

Същият , рецитал ще бъде 
организиран и в Пловдив 
Пазарджик и Стара Загора.

метна черния вълнен шал и така 
на въртопите.:.

Отзад скръцна врата.
Февронийо, що чиниш тука? Прибирай се, че в такава 

броди
тет за к
жбииа
Гошкин.

— Ти ли си мари 
доба само нечестивият

Старческата кашлица се скри.
Февпоиия мълчеше. Не, не беше това Феврония. На манастирския чардак, 

йод чеоните клони на асмата, стоеше Йона с цялата тежест на човешката си мъка, 
А Р тупцяшо сърце, което копнееше да направи нещо хубаво за дру-

навън.
'л .*>='• ;

цитала Дивна Джоковнч, 
Мира Дочич и Олга Попова

но и с топлото си

Виелицата виеше, беснееше, но .напразно се мъчеше да скрие под преспите 
пътя» койтО водеше към хората, към живота...

' 11

гите...
топло поздрави публиката, 
която напълни залата. Меж-
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ш?щтотношения“ с ЯРИЛЛ 
Славко Мило-

Из СР Македония
чески
жения на Д-рТомислав Чокрев

Йонче Йосифовски, ка 
„Сборник на докумен- 
създаването .на .маке

донската държавност от А- 
лександър Христов.

ски и
кто и
ти за

дойдохме и до книгоизда^ 
„Наша книга“ В 

така №телството
Скопие, което също 
ма богат книгоиздателски 
г!лан за 1971 година. Освен» 

„Съзвездия , кснпоредицата 
ято обхваща съвременните» 
световни писатели. И „На^ 

книга“ няма да изневери 
традицията. Именно, про* 

издава избрани 
из творчеството»

ша
на
дължава да
съчинения 
на македонските писатели.

ще издадеПо-конкретно 
произведения на шестима пи 
сатели — Георги Абаджиев, 
избор из опуса на Стане По- 

12 книги (второ изда-БОГАТА КНИГОИЗДАТЕЛСКА пов в
ние) и избор от 10 романа . 
на македонски писатели, коI
ито критиката оценява като 
най-големи постижения на 
македонската литература.ДЕЙНОСТ

И здателство «Македонска книга" в Скопие ще издаде 
■ I » настоящата година пет стихосбирки, пет книги 

проза, три книги критики и есета и шест заглавия 
детски книги. Ще излезат от печат и избрани произведе-
___  на Ристо Кърле, Васил Куноски и Гого Ивановски.
Покрай това в поредицата „Съвременна македонска по
смя" ще излезат от печат десетина стихосбирки на маке
донски поети. Отделно място в издателската дейност на 
«Македонска книга" се дава на поредицата „Из македон
ското литературно наследство", която трябва да излезе в 
двадесет тома, а ще обхване творчеството на редица ав
тори — от Климент Охридски до Коле Неделковски.

Това е само една част от 
богатата издателска дейност 
на навй-големите издателства 
в СР Македония.

Защото плановете на 
другите скопски издател-> 
ства, каквото е Общността 
на издателската дейност при 
„Нова Македония“, след то-' 
ва „Мисъл“ и „Детска ра
дост", които също така ще 
издадат множество македон
ски, югославски и световни 
автори.

„Хамлет“, ционер Гоце Делчев, който 
на е написал д-р Христо Андо-

Блаже Конески, 
книги: „Отело“ в препев
препее на Ацо Шопов, „Маг- новски-Полянски. Това са 
бет“, препев на Богомил Гю- книгите: „Гоце Делчев в спо 
зел, „Венецианският търго- мените на съвременниците 
вец“, препев на Георги Ста- си“, „Гоце Делчев и негово- 
лев и „Крал Лир“, препев на то време“, „Гоце Делчев —

преписка“, „Гоце Делчев — 
летопис, изказванйя и биб- 

,„Македонска книга“ ще из лиография“, „Гоце Делчев в 
даде и „Антология на румъ- литературата“ и „Гоце Делт 
нската поезия“ в избор ц * у г
препев на Ташко Саров. Под чев — албум . Ето още ня- 
готвят се и другите изда- кои заглавия на изданията

м ~ А.__ телства. „Култура“ от Ско- на „Култура“ — „Спомени
Македонският читател ще превод на Симон Дракул, пие с^^що хака афирмирано Кочо Ранин“ от Алексан-

млучи повече творби от бо- „Пармският манастир“ от ИЗАателство, има богата из- на Коч° гацин 07 Алексан
тото си съкровище на на- Стендал в превод на Найден дателска дейност в 1971 го-
рвдното творчество. Ще бъ- Настев, „Фауст“< на Гьоте в дина Подготвя „Антология

издадени съчинения на препев на Георги Сталев. Ос на македонския разказ“ под
Марко Чеперков в десет то- вен това — в поредицата т-. т-

. Към края на годината „нобеловци" същото пред- РеАакцилта на Петър Божко
веки и „Антология на. съвре 
мения румънски разказ“, 

и След това македонските пое 
от ти и писатели ще издадат 

три стихосбирки и три кни-

Богомил Гюзел.

Мило Маневски

Междуобщински комитет 

на запасните офицери
ЧР излезе цяла поредица приятие ще пусне „Тихият
Ж^акеТ-ка ^ — «а Михаил Шолохов в 

превод на Евтим Мановва“ в сътрудничество е из-
ДателстЬо „Култура“ в Ско- „Плодовете на гнева"

ще цуене една пореди- Джон Стайнбек в превод на 
название „Македон- ЛиЛ(Ша Велева, 

оси роман“ която ще обхва- 
12 избрани романа, от 

също толкова автори. Избор 
н редакция на тези произве 
ления ще направят известни план. Ще излезе от печат роман“ от Георги Старделов, 
те критици Милан Гюрчинов „Антология на полския раз- Слободан Мицкович 
Георги Старделов и Свобо- 
дан Мицкович.

— Комитетът е съставен от 13 чле
на 10 об-ги проза, докато в областта 

на литературната критика и 
Да отбележим и някои дру есеистика ще излезе книгата 

ги новини в издателския „Съвременният македонски

нове — представители 
щ,ини

— Необходимо е по^голямо вним.а^
ние за дейността на тази органи
зация в комуните

— За председател на комитета е из? 
бран Радован Дакович

и Пе-
каз“ под редакцията на Ри- тър Божковски. 
чард Матушевски, а в пре-’

От световната литература В°А на Танас Николовски.
„Македонска книга“ ще пре ^леА това, в поредицата „По 

етична плеада“ препев на

Покрай това „Култура" 
ще издаде романа „Селяни“ 
на Балзак и * някои други 
книги.

о
па на междуобщинско сът? 
рудничество.

Понеже някои общини ня
мат възможности от своя със

На съвмектно заседание 
на Общинския отбор на за
пасните военни старейшини 
от Ниш, Алексинац, Соко- 
баня, Свърлиг, Пирот, Бела 
галанка* Димитровград, Ба-

читятрл тт,« __ бушница, Гаджин хан и До-
полVч^^ и ттт™™ Щ нето на живота и делото на левац на 19 февруари в Ниш

уч кспир в шест големия македонски револю бе формиран междуобщин
ски комитет на запасните во 
енни старейшини. Комите
тът наброява 13 членове — 
и то: от Ниш, Пирот и Ален 
синац по 2 и останалите об
щини по 1 член. Целта на 
този междуобщински 
воре да се устройват времен

АЛОЖИ
■мггеля също хубави избра- поезията на Роберт Фрост 

ще направи Гане Тодбров- 
ски, а избор — Волт Уитман.

на вниманието на чи

ми четива. Скопска „Култура" още по 
вече допринесе за осветлява

тав да излъчат лектори по 
помощвоенни въпроси 

на тях ще оказва Общин
ския отбор на запасните офи 
цери в Ниш.

В разискванията бяха из
несени множество мнения и 
предложения във връзка е 
правилното схващане на ро
лята на тази организация в 

дого- комуните. Изтъкна се, че и-
__ мнещ$я, че тази органи-

за провеждането на тази обемна и сериозна акция 1Ш регионални съвещания, зация трябва да' сътрудничи-----
в Бабушнишка комуна е формирана комисия, която още съвместно обучаване- на за- само с ЮНА, но това мне- 
от миналата година върши необходимите за преброява- пасните военни старейшини ние не е изправно 
нето подготовки. До средата на февруари тази комисия П° специалности и АР'. Също За председател на Между- 
е определила 14 инструктори и 134 пописвачи. така- ще се Ааде възмож- общинския комитет на запа-

8 преброяването на населението се очаква и по- П<>лесно свъРЗване сните военни старейшини
мощта на обществено-политическите организации, за да ЗОНи ^както+У*с“>™ Гар”и ^ избран. Радован, Дакович.

те обществено-политицески Ниш. ".'■■■
организации върху принци- \ '• С. Кръстич

* 2« ФЕВРУАРИ 1971

Подготовя се за печат „Во Македонският 
*иа и мир” от Толстой в

.5 .. ' ПОДГОТОВКИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 

НА НАСЕЛЕНИЕТО
ма

Както. е известно, 
мрез юни миналата го
дина Съюзната скуп- 
ищна прие закон за 
преброяване на населе 
■нето и жилищата ко
ето ще стане от 1 до 
15 април настоящата 
година. Това е четвър 
то по ред преброяване

даседеирето от ос- 
% иобождението до днес. Н. Ник.

«ПРОВХЦ* 1»
Г



токостта на отделни 
ме е 
Кое ни

тъмни всичко сторено преди него. Жре 
цЪт отговорил: „Очертай голям квад
рат, после взидай в него 6 милиона дре
бни камъка —

зявала Зевс седнал на Трон. В дясната 
си ръка държал жена в естаствена го
леми на, символизираща богинята Ни- 
ке, а в лявата жезъл с орел на върха.

ПОСТРОЙКА ОТ 120 метра на остров 
Фарос, наречена Александрийският фар 
е също чудо на древността. Била разпо
ложена съвсем близо до египетския 
бряг, където било опасно прикотвянето 
на корабите, а на върха му горял силен 
огън, засилван от система на огледала. 
Пламъците му се виждали и денем и 
нощем далече от морската шир.

ХРАМЪТ НА АРТЕМИДА в Ефес, ше
стото чудо на древността е било строе
но цели 120 години. Храмът бил висок 
69 метра, а широк 130 метра. Това бил 
истински шедьовър на йонийския стил 
в архитектурата, тъй като бил заобико
лен със 128 йонийски колони, 
по 19 метра. Върху 36 
ло забележителни

давнашните ни пред- 
и умението, но и на жес-

създал човешкият ум ГоъГ”' КаКВ° " П°НОВО Вре'
Я ум и Ръка. което смятаме за чудо?

да вид„мР че ощеСасмеТадаПлРеИРОАа ^ и™6“ прел не™ "
ще я покорим? АаЛеЧе °Т в|,емето. когато изцяло

На тези

това е твоят народ; вър
ху тях постави шестдесет хиляди дяла
ни камъка — това са твоите нисши чи
новници, върху тях положи шестдесет 
дялани камъка, украсени с орнаменти, 
това са твоите съветници и военачал
ници, а най-отгоре — нека стои грама
ден камък със златно изображение на 
Слънцето —; товд сй ТИ/'-;

Разбира се, не така леко и поетично 
е било строенето на всяка пирамида. 
Например за най-внушителната — Хеоп- 
^Вп?ТпаллПИРамиАа — са били потребни 
т» спп каменнй блока, всеки от по 
2.500 килограма. Пирамидата е висока 
146 метра и 59 сантиметра и заема площ 
О! 54.300 квадратни метра. Строителст
вото на това истинско чудо 
времена е взело безброй жертви. Рабо
тели 100.000 души, които всеки 
сеца били подменяни. Този 
продължил 25 години.

ВАВИЛОНСКИТЕ ГРАДИНИ били съ- 
що не по-малко чудновати за древния 
свят. Те били създадени

въпроси ще се опитаме да отговорим със 
ще ви предадеш в няколко от

следната дописка, която 
следващите броеве.

всяка от

ЧУДЕСАТА
на всички от колоните има- 

скулптурни изображе 
ниния. Владетели от близки и далечни 
краища се надпреварвали да изпращат 
скъпи дарове за храма на Артемида и 
той постепенно се превърнал в истин
ска съкровищница.

ГРОБНИЦАТА НА ЦАР МАВЗОЛ в Ха- 
ликарнас, родното място на известния 
древен историк, наричан „бащата на ис
торията Херодот, е седмото чудо на 
древния сйят. Цар Мавзол бил 
себелюбив владетел, който

три ме- 
адски труд

НА от император 
Навуходоносор, за да напомнят на жена
МУ родната зелена и хълмиста Мидия. 
Висящите градини представлявали ам- 
фитеатрално разположени широки ка
менни тераси, свързани с мраморни 
стълби. Високи били 105 метра, здрави

алчен и
искал на вся

ка цена да прослави името си. И въпре 
ки, че вложил много амбиция умрял 
преди да си построи гробницата. Строе
жа подела неговата царица Артемисия, 
но и тя умряла. Чак синът 
себелюбив

СВЕТА
колони крепели отделните тераси. В тях 
имало толкова влага и сочна пръст, че 
сред адските горещини висящите гра
дини със своите разнообразни цветя и 
буйни растителност представлявали не-

им, също
владетел довършил започна

тата гробница на Мавзол. Това била ог
ромна за времето постройка, висока 46 
метра Била разположена 
глед към морето и цялата от белосне- 
жен мрамор с много статуи на лъвове 
и герои. А над всичко доминирали 
туите на Мавзол и Артемисия.

Тези седем чудеса, от които само ед
но е оцеляло — египетските пирамиди 

и у съвременния човек предизвикват 
удивление пред силата на ума и умени
ето на някогашните жители на земята. 
Днес човечеството строи и по близо 400 
метрови постройки, не онова, което в 
сътворило предишното човечеството с 
ниски техника и много жив труд дейс-

*
За първобитния човек всичко е било 

чудо — и светкавицата, която прорязва 
небето, и гърмът, който в миг овъглява 
дървото, и слънчевите и лунни затъмне
ния, земетресенията и наводненията, ко 
ито вещаели нещастие или носели смър 
тта на хиляди. Така било и в древните 
времена, за който макар и смътно зна
ем нещо. Но и тогавашните хора раз
бирали, че истинското чудо е онова, ко
ето е сътворено от ръката на човека. 
Затова в древния свят хората призна
вали СЕДЕМ чудеса, а това били вну
шителни постройки, създадени от чо
века.

ЕГИПЕТСКИТЕ ПИРАМИДИ са едно 
от чудесата на древността. Те са строе
ни преди няколко хиляди години и са 
предназначени за гробници на всевласт
ните фараони. Пирамидите са единстве
ното от седемте древни чудеса, което и 
днес може да се види. Известни са 80 
пирамиди, но колко е техният брой? 
Може би още много лежат заровени под 
пясъците.

Една поетична легенда разказва как 
са възникнали пирамидите. „Фараонът 
се обърнал към своя жрец с въпроса, 
какво значително да създаде, та да за-

заменимо зрелище.
ОСТРОВ РОДОС В СРЕДИЗЕМНО 

ре преди около 400 години преди нова
та ера бил обсаден от врагове. Тежко 
билр изпитанието, но се намесил богът 
Хелиос-покровителят на осторова и спа 
сйл хората. Признателните родосчани 
решили да му вдигнат паметник. Двана
десет години правил паметника извест
ният родоски скулптор Харес и чак то
гава извисила ръст 36-метровата фигура 
на юноша, с атлетическо тяло и краси
во волево лице. Трйгнали хора от всич
ки краища на Гърция да видят скулп
турата и тя станала третото чудо на дре 
вния свят.

СТАТУЯТА НА ЗЕВС в храма на Зевс 
в Олимпия е била поставена в този храм 
около средата на пети век преди нова
та ера. рПивличала вниманието с изя
щната художествена изработка, но и с 
материала от който била направена — 
само злато и слонова кост. Статуята би
ла изработена от скулптора Фидий, а 
станала едно от седемте чудеса на древ
ността. Била висока 17 метра и изобра-

на хълм, спо-мо-

ста-

твително заслужава признание.
Днес обаче човечеството също има чу

деса — това са или постройки или при
родни феномени, които разсеяни из пла 
нетата ни учудват ьюрата. Но за това 
в следващия брой.

(В следващия броя: Европейски
те чудеса: Кремъл, Акропол, Ко- 
лозеумът, Венеция, Айфеловата 
кула и Черният остров при Ис
ландия).

тази война с огромни размери много страни са би- 
ли ангажирани не само във воюваието, но и в про
изводството на средства за воюване. Това, естестве- 

но е коствало много пари. Изчислено е, че Втората све
товна война е струвала на човечеството над 4 хиляди 
милиарда долара (4.000.000.000.000 долара), което в дина
ри представлява недостижната сума от 6 милиона мили
арда динара (6.000.000.000.000.000. динара)

Според някои автори САЩ е платила тази война 
с 336 7 милиона долара, Съветският съюз — 625,900 ми
лиона рубли, Германия — 657,380 милиона марки, но те 
за воюваието са плячкосвали ресурсите и на окупирапи- 

оценява на около 9 милиарда фунти

САЩ е Англия е около 96,5 хиляди самолета, после Гер
мания — 93 хиляди и Япония — около 59 хиляди. Най- 
много са страдали бомбардировачите (53 на сто от об
щия им брой), след това изтребителите — 23,7°/. от об
щото число, и др.

КОРАБИТЕ също са много страдали. На дъното на 
океаните и моретата през тези шест години на воюване 
са отишли на дъното много милиони тона стомана. Само 
е първите две години на войната германските подводни
ци са потопили близо 15 милиона тона военни, търговски 
и друг вид кораби. Според данни само търговският флот 
е загубил през войната повече от 34 милиона бруто-реги
стър тона.

ВВтората
световна
война

Е те страни, което се 
стерлинга, Англия е платила войната с около 23,040 ми
лиона фунти.

Военният материал е струвал скъпо на всички. В 
са произвели например

ДРУГИТЕ ОРЪЖИЯ доживяват огромен прогрес и 
усъвършенствуване. Артилерията вече има катюшите, 
базуките и други видове по-съвършени и по-убнйствени 
оръжия, танковете стават по-тежки и по-въорнженн, а 
отгоре на всичко се произвежда много.

Например през Първата световна война, в края 
на войната на войник се е падало най-много до 2 конски 
сили мотори от камиони и други превозни средства. В 
края на Втората — на един войник са идвали 20 конски 
сили в мотори. Това говори колко много механизация 
е употребена през войната.

Усъвършенствувана е и класическата пехота и ней
ната ударна сила, въпреки численото намаление до 50 на 
сто, е засилено почти 18 пъти в сравнение с Първата све
товна война.

Танковите части са много нарасли. На източния 
фронт например през 1941—42 година на един километър 
фронтова линия е имало най-много 7 танка. През 1945 
година — броят на танковете на един километър стига 
до 100 танка.

СТРУВАЛА 

НА ЧОВЕЧЕ-
годините на войната страните 
следния брой самолети: Съединените щати — 302,745 са
молета, СССР — 143,500, Англия — 131,550, Германия — 
113.515, Япония — 76,320, Италия — 13.253 самолета. Всич- 
ко са произвели воюващите шест страни около 781 хиля
ди самолета. Същевременно е произведено огромно коли
чество артилерийски снаряди, пехотинско оръжие и дру- 

на танкове тогава се оценява наго, а производството
300 хиляди броя.

ВЪЗДУШНИТЕ БОРБИ са стрували на воюващите 
много. Това бе и новината във воюваието на човечество
то защото през Първата световна война самолетите има
ха’ сравнително малко действие. Ето колко самолета са 
загулени през Втората световна пойна: Америка е имала 
най-големи загуби в самолети. Тя всъщност и най-много 
ги е ползвала във войната. Броят на загубените самоле
ти на САЩ възлиза на около 262 хиляди апарата. След

околоството?
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ца Улм, измислили му зву
чно име, научили го да си 

основните изрази

Случаятнов начин.сем
става ясен докрай когато 
се узнава» че болшинство
то основатели на тази про
чута група френски учени 
съчиняват същите 
шегобойци, които на мла 
ди години довели един бра 
дясал дядо от улицата в 
големия, тържествено ук
расен анфитеатър на ули-

НИКОЛА 

БУРБАКИ
служи с

математика и го качили 
Една част

Величествени шеги и 
глупости, които са за
смивали милиони хо
ра по света

по
на катедрата, 
от бурбакистите не скрива 

в издаването
ония

участието си 
на тези трудове:
Анри Картан, Вайл, Дие- 
доне и др, докато някои от 

все още са анонимни.

това са
V..

в света. Как 
това?

еВ НАЧАЛОТО „а ТО- чн наизуст -йто клопедии ^ ^
Отдавна вече името на

тях
зи век в Париж пристиг- те му съставили, 
нал финландският учен Ни то завършил беседата ,,уче 
кола Бурбаки на официал- пият" изчезнал и никои Никола Бурбаки всъщност 
но посещение при колегите след това не го видял. означава колективен под-

Франция. Бил приет Но това е са1М0 начало- пие на една група изтъкна 
. с найчголеми почести в 

сградата Екол нормал си- 
периер, най-висшето френ
ско учреждение за матема- 

й физика. В големия 
амфитеатър, в присъствие
то на Специален пратеник 
на руския цар (Финлан- 

тЬгава се намирала

^ДЛЛЛЛ/У>ЛЛЛЛЛЛЛЛ

ВРЕЛИ - ПРЕКИПЕЛИс във ти френски математици, ко 
колективно работят ито на приказката.

« Един студент когато пре 
подавателят на изпита 
искал по-подробио да обя
сни някакво твърдение, от 
говорил без да трепне:

— Всичко казано 
га лесно се обяснява опи
райки се върху теоремата 
на Бурбаки.

и то
колективно публикуват ре- малко сито, но ....* Бил е в голямо решето и в 

отникъде^ изпадна ^ Сдед време той им се ре_

ваншира със същото.
* Избраха го. Нямаха друг избор.
* Длъжност се в заем не дава.
* Ако не

по- зултатите на своите изсле
двания. Бурбакистите 
печатали „Елементи на ма 
тематиката” и редица дру- 

трудове в които матери 
ята се представя по

оттика

бяха некролозите, откъде щяхме да 
хубавите качества на хората?

Д°се- ги
знаем засъв-дия

под владичеството на цар- 
Русия) и президента 

на Френската република, 
този възрастен човек, бра
дясал й с дълги коси, про
изнесъл своята беседа. 
Присъствуващите официа
лни лйчности, както обик
новено бива в такива слу-

ска
Преподавателят, който 

не искал пред учениците 
да излезе невежа, сериоз
но кимнал с глава и се съ
гласил с отговора на уче
ника. Оттогава позовава
нето на Бурбакиевата тео
рема станало редовно и но
рмално.

Почетете, щ- ви е интересно

ГОТВАРСКАТА СОК К КРЪВНОТО
чай, се прозявали, малко
то специалисти заявили, 
че тази реч е „доста апс- 
трактна”, а студентите ед
вам се въздържали да се

Бедунините твърдят, че техните лекар
ства са много по-ефикасни от европей
ските.

Да споменем накрая, не лютивите чу
шки, чесновият лук и измиването на 
носа със сапунена вода е известно и на 
нашето население в Димитровградско, 
но тая терапия е вече изоставена.

Американските лекари изследвали 
голяма група работници в едно проми

ло работата тук не спи- шлено предприятие. Те разделили на
ра. Малко по малко и Ни- три категории хранещите се в работни-

не оазсмеят кола Бурбаки започнал да ческия стол: оне разсмей 1. ^ е 1 група— които не солят храната, 2
' пише и да публикува гени- група — които опитват, яденето и го до-

Защото Никола Ьурба- ги от областта на матема- солват и 3 група —
ки не бил никой друг ос- тиката! Във всички стра- 
вен някакво бедно човече, 
безделник и техен другар 
от кръчмите, които се съ
гласил; да участвува в тях
ната Шега и успял да нау- влезнало във всички енци

които ръсят сол,
без да са опитали яденето.

След кат опроверили трите категории 
по отношение на кръвното налягане, по
лучили се любопитни резултати: оказа- 

често в своите трудове да до се че съотношението на боледуващи
те от кръвно е 1:7:17. С други думи хо
рата, които не солят допълнително хра 
ната си, боледуват единадесет пъти по- 
малко от високо кръвно налягане от 
тези от третата категория и седем пъти 
по-малко от тези от втората категория.

Ескимосите употребяват средно 4 гра
ма сол дневно и при тях не е открит 
нито един човек с кръвно налягане. Жи 
телите от Маршалските острови напри
мер пък употребяват 7 грама сол на ден 
и процентът на болните от кръвно на
лягане е 6,9%.

*ни на света математици и 
физици започнали все по- Виновата лоза е на 25 милиона години

Кишиневският учен Мчеслав Пелах, 
предполага, че лозата на молдавска зе
мя вирее повече от 25 милиона години. 
Ао този извод ученият е стигнал 
нова на палеоботанически изследвания 
на отпечатъците на листа и вкаменени 
семена от Витис Теутоника,

се позовават на името на 
Никола Бурбаки, което

въз ос-

намерени в 
сармантските утайки край р. Днестър.

В ранната епоха 
вечеството лозата е била пренесена до 
самите жилища. Сега тя е водеща зе
меделска култура в Молдавия.

на развитието на чо-Пословици
**От нищо нищо не става. И дъжд по поръчка(латинска) 

неизминат път. 
(китайска) 

иска, но главата и ръце- 
• (индонезийска)

Чужда пара има остри зъби. (норвежка) 
Гладният мисли, че никога няма да бъ-

КАК БЕДУИНИТЕ СЕ ЛЕКУВАТ 
ОТ ГРИП? в една лаборатория в Рига е създа-

™ЪОръЖение за АЪЖА по поръчка. Всъщност това е апаратура състояща 
мотпп^” тУРб°Реактивни самолети 
тпттР?; Т° При Работа създават потоци от нагрят до 500 градуса въздух! 
които се насочва във височините. На 
височина от 500 метра възникват обла-

Непрочетена книга
Вирусът на хонгонгския__ . , - грип поняко

га достига и до африканското пустинно 
население — бедуините. Срещу

Сърцето много 
те не могат. него те

прилагат интересно лекуване. Те напри
мер си промиват носа със сок от лимон
или лук, със сапунена вода, в която сип 
ват няколко капки газ, инхалация с па
ра от кипяща захар, смесена с горчица, 
компрес от лютиви чушки или гореща 
сол и др.

де сит, а ситият, че никога няма да огла-
(турска) ци от които при определени условия 

вали дъжд. Това показва, че не е да
лече времето, когато човекът ще може 
да регулира и валежите.

днее.

ОТЧЕТ Дискусия " и а
гл Ухо не а* и?... ^~ Не. ОлиелиослвХ 

рани е н-л гторгиите ; 
риболов и, и ни а}рь,рсау'
лвого „ ни 1а А ва"_^^у
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