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КОМЕНТАР
КОЙ РА РАБОТА

е Димитровград?
♦ ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ 8 СФР ЮГОСЛАВИЯ *

Само преди няколко' годи
ни говорехме, че за да постъ
пи човек на работа, трябва да 
ходатайствуват влиятелни хо
ра. Трябваше, дето се казва, 
да имаш свой човек. Тази пра 
ктика, наследство на бюрокра 
тическо

председателя на Общинската 
скупщина до канцеларията на 
секретаря на Общинския коми 
тет. Трие ги и получава все 
същия и единствено възмо
жен отговор: „съжаляваме, но 
ние с нищо не можем да по
могнем — това е работа на 
самоуправителните органи и 
пие нямаме право да се наме
сваме".

По този начин така нарече
ните „социални случаи" „осо
бено когато се касае до нек
валифицирана работна ръка 
(остават зарегистрирани като 
такива, но без надежда, че те 
хният случай ще бъде решеп. 
Как инак да си обясним, че 
папример във „Фабрад" на е- 
дин от последните конкурси бе 
приет един от най-заможпите 
хора в Пъртопопинци като по 
квалифициран, а много дру
ги, на които от това да ли ще 
постъпят на работа или не, за 
виси съществуването бяха от
хвърлени, ако не като своево- 
сволие на комисията, която 
не намери за необходимо да 
направи поне формално допи 
тване с Бюрото за заемане на 
работна ръка в чиито списъ
ци фигурират 400 незаети.

Изходът от това положение 
може да бъде само един: зае 
мането трябва да стане дело 
на стопанските единици, а не 
ка комисиите. Само така мо
же да се върви по пътя на за
дълбочаване на самоуправите
лните отношения. В противен 
случай комисиите ще се пре
върнат в „нови богове".

Заседание на Общинската конфе
ренция на СКС в Димитровград

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НЕ 

ИЗПЪЛНЯВА ДОКРАЙ РОЛЯТА СИ
статистическите от- 

ана-ношения, отдавна стана 
хролизъм. Но ето че се раж
да друга и то рожба на само
управлението, която 
лека израства в негова проти
воположност.

Касае се за работата на ко-

полека-

мисиите, които приемат па 
работа в някои Димитровград

-X- ПРИЕХ МАТЕРИАЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИН алитс се констатира че общи ски предприятия. Освободени 
СКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СКС ноката организация при тако- от натиск отвън, от таканаре-

-* КОНФЕРЕНЦИЯТА РЕШИ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИ ва положение (структура на чените „влиятелни фактори" 
КЪМ МЕЖДУОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СК В членовете, изкуство, идейно- те все повече стават своего ро 
НИШ ■! политическото ниво и пр.) не е Да цеитрове на мощ на из-

готова да изпълни ключителна власт. Общоприе- 
задачите, които й поставя об тите норми и институцията

ма конкурса за приемане на 
работна ръка престават да бъ 
дат валидни щом като се ми
не прага на тяхното предприя 
тие.

■

ПРИЕТИ СА РЕШЕНИЯ, КОИТО ЗАДЪЛЖАВАТ напълно 
ОРГАНИЗАЦИЯТА В ПО-НАТАТЪШНАТА РАБОТА

•ц щественото развитие.
На 8 юли т.г. в Димитровград се състоя заседание ка 

Обгциноката конференция на Съюза на комунистите. Засе
данието откри секретаря на Общинския комитет ГЕОРГИ 
АЛЕКСОВ. Бяха обсъдени материалите за „Дейността на об
щинската организация за по-нататъшно развитие и реорга
низация на СКС".

Вътрешно партийни 
отношения

И не случайно в Димитров
град се носи мълвата, че ако 
знаеш откъде е новоприетият 
работник, със сигурност ще 
знаеш и откъде са членовете 
на комисията. В кожарското 
предприятие „Братство" на
пример, нова работна ръка се 
набира главно от Дерекула, 
защото оттам са и членовете 
на комисията, във „Фабрад" 
от Забърдие и тн.

Не е ли ясно тогава, защо

След като се констатира, че 
в Съюза на комунистите зъ- 
обще са постигнати огромни 

легии, а някои комунисти за резултати във вътрешно-демо 
решаване на овои лични и се- кратическите отношения, осо 
мейни проблеми се обръщат бено след Деветия конгрес на 
и иокат интервенции. Това го СЮК, в материалите се твър 
е ори, че не са разяснени ня- ди, че такъв случай не е в орга 
кои идейни въпроси и въпро низацията в Димитровградско.

,Да вземем като пример кад 
Някои те на Съюза на комунистите ровата политика. Без преуве

личаване може да се конста-

В материалите за активно
стта на организациите на Съ
юза на комунистите са посо
чени най-съществените проме 
ни след последното заседание 
на Конференцията.

Констатира се слабата актив 
ност на комунистите.
комунисти погрешно схващат в самоуправителните органи и
СЕОята поля и търсят приви- организации: Затова в матери тира, че в някои случаи в то

ва отношение не се е промени обезправеното мнозинство, ко
ло състоянието от преди Бри сто търси работа, все по-чес- 
онския пленум. Разлика е че т0 (ВМссто все по-малко) трие 
носителите са се променили.

сът за активността на членове

Сурдулица ВЪЗВРЪЩАНЕ НА 

НАРУШЕНОТО ЕДИНСТВО
Д-праговете от канцеларията наВъпреки че ни е извесно ста

новището, че кадровата поли 
тика в нашето общество, а 
отделно в СК, трябва до край 
да се демократизира и напра 
ви явна с зачитане на принци 
па на ротацията, реизборно- 
стта, подмладяване на кадро- 
ветс и пр., ние в нашата орга 
низация и останалите общес 
твено - политически организа-

В ТОЗИ БРОИ:кска конференция и по този 
начин да възвърне нарушено 
то единство. От друга страна 
обаче изключените от редове 
те на СКС Станиша • Станко- 
вич, Владимир Арсич и Божа 
Станкович атакуват и по-нага 
тък работата на Общинския 
комитет като организират ра-

Тези дни общинският коми 
тет на СКС в Сурдулица се за 
позна със заключенията на 
заседанието на Секретарията на 
ЦК на СКС. Информация от 
това заседание изнесе секрета 
рят на общинския комитет на 
СКС в Сурдулица Душан Стой 
кович.

Общинският комитет раз
гледа и допълнението на ана
лиза, отнасъщ се до

предизборната и избор 
на активност, изнесен неотдав 

пред Общинската конфере 
нция на СКС. Председателят 
на младежката конференция 
Стоядин Стоилкович 
Общинския комитет с някои 
проблеми на Съюза на младе 
жта.

* НЕПЛАЩАНЕТО ЗАДУШАВА ПРЕДПРИЯТИЯТА 
|[ * ДИМИТРОВГРАДСКИ. ЙЕРНЕЙ
(* * КОСМИЧЕСКИ ХАНГАРИ В МИНАЛОТО
]| * ДА СЕ ЗАМИСЛИМ ЗА ДОБИТЪКА
(! * ПЕТЪРЛАШАНИ НА КРАК

ции нямаме ясни методи и 
критерии при воденето на кад 

зни срещи и се противопоста ровата политика“, 
вят на решенията на конфере (Следва ла 3 страница)

дейно- нцията.
Организациите на СК в об

щината, които досега са запо 
знати с материалите и рошени 
ята на Общинската конферсн 
ция, напълно поддържат ре
шенията на конференцията и 
порицават дейността на гру
пата начело със 
която продължава да наруша-' 
ва единството.

Паралелно с това 
ският комитет в 
въз основа на решенията 
конференцията подготвя и дъ 
лгосрочна акционна програма 
за работата иа Съюза на кому 
пистите в общината е която 

излезе пред об
щинската конференция.

стта в

на

запозна

Станкович,

кон-Общинският комитет 
статира, че в общината продъ 
лжава политическата акция 

общинската конферен-

Общил-
Сурдулица

наслед
ция, обаче за съжаление, все 
още в две направления: от ед 
на страна Общинският коми
тет на СКС настоява да запо 
знае болшинството комунисти 
в първичните организации с 
решенията и материалите от;

състоялата се общи

наскоро ще

1 м. в.неотдавна

ВЛАГАЙТЕ В 

ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА 

БАНКА В ЛЕСКОВАЦ
ЛЕБАНЕ,ВУ?|?НЖдМИ™ВЕВОВ^Е“лТвадйчИН ХАН. 

СУРДУЛИЦА И БУЯНОВАЦ.
БАНКАТА ПЛАЩА ЛИХВА 6*/» И 7,5°/о — НА ВЛО

ГОВЕ СЪС СРОК 1 ГОДИНА.
ВСЕКИ СПЕСТОВНИК, ____

НОВИ ДИНАРА ПОЛУЧАВА БЕЗПЛАТНО ОСИГУРЯВАНЕ 
КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЩЕ ВАЖИ

ВНЕСЪЛ НАД 1000
повече от петдесет необвързани страТези дни в Белград се срещнаха представители на 

ни които най-предашю се борят за опазването
— в Белград (1961) и в Кайро (1964 г). Иа снимката Конфороици-

яю в Кайро.

мира. Необвързаните досега провс-СРЕЩУ НЕСГОДИ.
СПЕСТОВНАТА КНИЖКА ПА
Обединената кредитна банка в Лесковац.

па
доха дис конференции



Заседание на общинската скупщина в ДимитровградКонсултативното заседание на 

необвързаните в Белград Секретариатът на вътрешните работи 

е имал пълна подкрепа на гражданитеПОМИШ НО НЕОБВЪРЗВШТО 

ДОЖ» СВОЯТА ЖИЗНЕНОСТ
се изтъкна в доклада на началника на Секретариата

Митко Томов —
повече условия за преговори 
и сътрудничество, 
стремеж към свобода и неза
висимо развитие, по-голям от 
пор па разни външни давле- 
ния и на опити да се наложи 
волята над слабите, повече но 
ви усилия и надежди за по- 
дсмократични отношения мсж 
ду държавите и народите — 
всичко това в голяма степен 
се дължи и на усилията на 
необвързаните страни. Затова 
е и разбираемо, че принципи
те на тази политика са все по- 
силни по всички меридиани и 
в политическата структура на 
сегашния свят".

Като подчерта съществува
щата заплаха за световния 
мир и тревогата на човечество 
то от постоянното въоръжа
ване и неразбирателство меж 
ду страните, той каза:

„На това заседание ние мо
жем взаимно да проучим въз
можностите и пътищата, кои
то днес и занапред биха мог
ли да следват необвързаните 
страни с цел да подобрят ме
ждународната обстановка и 
да разрешават съществуващи
те актуални въпроси. Ние вси 
чките жизнено сме захштересо 
вани за възстановяването на 
положителните принципи на 
неебвързаността, за по-ускоре 
но стопанско развитие на сла
боразвитите, за по-активна ро 
ля на неопределените страни 
в ООН, в международните и- 
кономически процеси и въоб
ще за по-активно и градивно 
влияние в международнота об 
щност".

Югославия на първото за
седание бе избрана за лредсс- 
даваша на консултативното за 
седание на необвързаните.

Накрая да припомним, че 
тази консултативна среща на 
необвързаните страни е резу
лтат, в голяма степен, на ини 
циативите на президента Ти- 
то, конто още миналата годи
на се изказа за необходимо
стта от по-широка дейност на 
необвързапите страни и 
други положителни сили, с ко 
сто те повече да влияят и ус
коряват разрешаването на ос
трите международни пробле
ми. Присъствието на толкова 
много страни потвърждава, че 
инициативата на 
1ито е имала силен 
света.

Днес в Белград приключва 
работата си 
заседание
страни, което започна 
лия вторник. Заседанието об
съди въпросите за ролята на 
политиката на необвързване- 
то в днешния свят с оглед на 
мира, независимостта и разви 
тието и обсъди възможността 
за засилване на съвещаването, 
сътрудничеството и съвместна 
та дейност на необвързаните 
страни в различни области.

В съвещанието участвуват 
представители на: Афгани
стан, Алжир, Аржентина, Бо
ливия, Бразилия, Бурма, Буру 
иди,. Камбоджа, Камерун, Цен 
трална африканска републи
ка, Цейлон, Чад, Чили, Конго 
Бразавил, Конго Киншаса, Ки- 
пьр, Етиопия, Гана, Гвинея, 
Индия. Индонезия, Ирак, Я- 
майка, Йордания, Кения, Ку
вейт, Лаос, Либан, Либерия, 
Либия, Малави, Мали, Маври 
тапия, Мароко, Непал, Ниге
рия, Сенегал, Сиера Леоне, Со 
ма лия, Судан, Сирия, Танза
ния, Тринидад, Тобаго, Тунис, 
Уганда, ОАР, Уругвай, Венецу
ела, Йемен, Замбия и Югос
лавия.

Нашият представител в то
ва заседание секретарят на въ 
нишите работи Мирко Тепа- 
вац откри заседанието на 8 
юли, като изтъкна, че голе
мият брой на участничките в 
заседанието показва общата ре 
шимест да се изпълни една 
важна задача.

Председателят на Съюзния 
изпълнителен съвет Митя Ри- 
бичич, който приветствува с 
кратка реч участниците изтъ- 
кпа, чз „политиката на необ- 
вързването е минала през из
теклите бурни години през 
много трудности и изкушения 
и е била подлагана на разли
чни давления. Ще се съгласи 
те с мен, каза той, когато ка
жа, че въпреки всичко тази 
политика доказа своята жиз
неност и се издигна като гра
дивна морално-политическа си 
ла в международните отноше
ния, като реален път на реди 
ца страни в тяхната настой
чивост да запазят своята неза 
сисимост, суверенитет и свое
то самостоятелно развитие. Та 
ка тя даде голям принос към 
общия прогрес на човечество
то. Считам, че ако днес в све
та има повече настроение и

по-голямконсултативното 
на необвързаните

мина-
сериозно внимание върху зло чай на фалшификати. В общи 
полудейте' по нашите пътища, ната са пребивавали около 7000 
През миналата година такива души-от чужбина ,което указ 
злополуки е имало 20, в кои
то са загинали двама души, 8 
тежко ранени и 13 души по- ' чужбина, които се задържа- 

Материалните загуби ват в града и околията.
На края докладчикът То- 

изтъкна успешното съ-

На 2 юли т.г. се състоя се
сия на общинската скупщина 

Димитровград. П окрай мно 
решения и разпоредби 

общинската скупщина разис 
ква върху работата на Секре
тариата на вътрешните рабо
ти в Димитровград и направи 
анализ на здравната и социал 
на защита на гражданите на 
територията на общината.

Митко Томов запозна отбор 
ниците с работата на Секре
тариата на вътрешните рабо
ти през 1968 година. Той обър 
на внимание на отборниците, 
че службата на безопасността 
през 1968- година поради спе
цифичните събития е била ан

в ва на това, че е увеличено чигото слото на ония граждани от

-леко.
възлизат на 65.000 динара. При 
това тей посочи, че причини- мов 
те за тези. злополуки са непра трудничество между Секрета- 
вилното движение, неизправно рията на вътрешните работи 

колите, недостатъчна- между съответните органи в 
та Опитност при шофьорите, общината, а особено помощта 
увеличение на движението и на гражданите при изпълнени 

При контрола на движе- ето на службения дълг.
По доклада на М. Томов се

сти на

пр.
нието са разкрити 119 души 
без шофьорски книжки. Те са изказаха отборниците Георги 
наказани от страна на съди- Алексов, Димитър Манов, М.

Петров, Димитър Величков, 
Милия Станчев и др. Те до
пълниха доклада с нови данни 
и обърнаха особено внимание

ята за нарушения!

на активността на черковните 
организации и хулигавшината 
на някои младежи в община7
та.

ЗДРАВНИТЕ ОРГАНИЗА
ЦИИ В ОБЩИНАТА ЩЕ 
ОТГОВОРЯТ НА ИЗИСК
ВАНИЯТА НА НОВИЯ 
ЗАКОН ЗА ЗДРАВНА ЗА 
ЩИТА

В материалите, които бяха 
предварително дадени на отбор 
циците се констатира, че през 
последните години е значител 
но подобрена здравната защи 
та на гражданите. Домът на
народното здраве и няколко 
здравни станции в общината 
напълно задоволяват сегашни 

пред- те нужди. Обаче изискванията 
на новия закон за здравна 

между другото защита поставят нови задачи 
ната напълно задоволява. Спо той каза, че съответните слу нр®Д здравните организации, 
ред статистическите данни, ко жби на Общинската скупщи- Предприети са съответни мер 
и то докладчикът даде на от- на трябва да подобрят пътни ки това положение да се по
борниците през миналата годи те знаци, а шофьорите да се Д'°бри- Сега в Димитровград 
на е имало само 92 случая по придържат към правилата за ИМа 6 лекаРя. които посеща- 
бо-й зарад имот, обиди и дру- приемане ,на пътиници в авто ват и 3ДРанните станции в об 
ги мотиви. От 277 души нару- бусите й другите коли. щзтната. Домът на народното
шлтели на обществения ред и Отделно внимание бе обръ здраве ще организира диспан 
ми рсамо 23 са малолетни нато на Общинската скупщи7 сеРни служои. 
граждани. на във връзка с противоею- ® материалите по здравна

Докладчикът след това гово жарлата защита. Той каза, че защита обаче се изтъква тре-,
през този период е обърнато вожното състояние по въпро 
по-голямо внимание по този са за водата за пиене. В нача 
въпрос, но все пак оообено ц 

трудови организации 
не се води достатъчно внима 
ние за защита от евентуални 

баче другарят Томов обърна пожари. При една проверка в
предприятията са забележели тереологическите норми. За

В Дома на народното здраве

Другарят Томов даде 
ложения за подобрение на

гажирана
през по-раншните години. Об 
щественият ред и мир в общи движението.

повече, отколкото

па

ри за криминала в стопанство 
то. Той каза, че Той в срав
нение с 1967 година е двойно 
по-малък. Забележели са дреб някои 
ни кражби, които не премина 
ват повече от 500 динара. О-

лото на тази година са напра 
вени прегледи на 15 изворц 
е чешми и е намерено, че са-

президента 
отзвук в

мо 2 извора отговарят на бак

БОСИЛЕГРАД СКА ХРОНИКА над 60 опущния във връзка с разрешаване въпроса с вода7 
това. Някъде това се оглежда та за пиене в материалите се

неизправността на електри- предлага да се ангажират мсс 
чеоките инсталации, на друге) таите общности по селата и 
място недостиг на противопо-, Общинската 
жарни апарати и пр.

През 1968 година е имало А 
пожара. Загубите възлизат на 
12.000 динара. Това са всъщ7 
ност малки пожари. На терм-

вАкции по електрификация всички села, ако се 
фицират.

електри-

Въпросът с електрификаци- ните застави и 
ята на някои села в Босиле-

окупщина. След 
това в материалите се говорц 
за социалните давания на ли
ца с психически и физически 
недостатъци.

общинската 
скупщина от Бооилеград. За 

градско отново е актуален. Но целта ще се обезпечат 
за разлика от преди тоя път 200.000 динара Ще се 
са превзети и някои конкрет- по-късно електропровода ла 
ни акции. се продължи към Тлъмино.

Кака например на гранична и за електрификацията 
та застава в село Груинци ве- на любатския район се 
че е пуснат ток. За кратко вре 
ме хората от това село и .от 
Мнлевци ще приключат с елс 
ктрификацията.

В течение

Ресен въвежда 

вода
над 

настои

По въпроса за здравната 
защита на гражданите говори 

пожарникарски ИВАН ЛАЗАРОВ, 
дружества и 2 индустриални, на Дома на народното здраве. 

Това лято хората от Степа- Това не задоволява нуждите Той 
нова махала са се наели да в общината.

Говорейки за

Бооилеградското крайграни- торията на общината има 7
доброволни

пред
приемат известни по-конкрет
ни мерки. За сега от минното 
предприятие „Трепна“ е полу 
чено съгласие да се вземе ток 

на тази годи- от мината „Благодат“ в Му- 
на ще се отведе ток и на гра, Сул. По такъв начин реални- 
ничния прелез при Рибарци. те шаноове за електрификация 
В тази акция ще участвуват на селата от тоя район 
митницата от Скопие, гранич- леми

чно село Ресен няма доста - управител
тъчно вода.

увери общинската скуп
щина, че домът на народното 
здраве прави сериозни приго 
товления за изпълнение на нор 
мите в здравната защита спо 
ред новия закон, който в ско 
ро време трябва да стъпи в 
сила.

решат въпроса с водоснадбя- 
ването. На отдалеченост от е- крайграничното население, до 
дин километър те пронамери- кладчикът изтъкна, че граж- 
ха извор, който каптират

живота па

са го-

даяите от крайграничните се-в
по-голям резервоар. С 6.000 лища дисциплинирано се при- 
собственм средства те сакупи- Държат към всички законни 
ли търби и друг необходим изисквания и разпоредби. Всич 
материал. И съвкупната рабд ки граждани за пътувания

чужбина се ползват 
През 1968 година ноо

Реле на Бесна кобила
Във връзка със здравната 

в защита много отборници пое 
тавиха въпроси, на които от 

граж- гозори Иван Лазаров и пред-

От миналата година на най- 
високия върх на Бесна коби
ла се строи реле за нуждите 
ка телевизията. *

Тоя важен обект ще бъде 
септем

ври тази година. Когато бъде 
пуснат в работа, приемането 
на телевизионната програма в 
Босилеград ще бъде качестве 
на. а също така ще бъде въз 
можно телевизия да имат и

таа ръка е тяхна.
Сега всяка къща в тази ма

хала има своя чешма.

с паспорт.

дани са поискали паспорти, седателят на общината Дими 
Само на 15 граждани са взети тър Славов, 
паспортите. Не е имало слу-

готов в началото на
В. В. Б. Николов
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Заседание на общинската конференция на СКСв Димитровград

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НЕ ИЗПЪЛНЯВА ДОКРАЙ РОЛЯТА СИ
(Продължение от 1 стр.) В материалите се прави ана трябва да се разрешават от- ално обезпечени не показват 

лиз на структурата на Общин ношенията между хората в достатъчно активност, тогава 
ската организация и оттам се колектива, личните доходи и на село тази неактивност
прави заключение за по-ната- пр. Другарят Алекоов говорц съвсем разбираема. Той посо- членове настъпва когато уре- 
тъшната работа. Там се посоч и за работата на местните ор чи като пример, че организа- дят своето материално поло- 
Ба> че социалният състав на ганизации в града и подложи циите на село винаги са по- жемие. А ДИМИТЪР МАНОВ 

СТ Н,,,Та Н3 01Делн** лица организацията изглежда така-, на остра критика слабата им активни, когато от града им търси причините за неактив-
и влияния от страни. Послед от 1.119 члена 440 са работни активност. се даде подкрепа. Когато по- ност в бързия икономически

°Т. такова състояние ци, 209 селскостопански про- интерип-т ложегаието е лошо в града, то просперитет в страната като
могат да бъдат много лоши, изводители. Значи в организа се чувствува и на село. Дру- се заложи, че в сегашните ус-
а могат отрицателно да се от цията са само 649 или 58°/о тдМ ПАРТИИНА рАБО- га,рЯТ Сотиров говори за отно ловия е нужна по-голяма бо- 
разяват и на цялата общест- непосредствени произволите- тенията между старите члена рба на мнения,
вена активност. Но и по дру- което говппм ч? „ С твърде конкретни и убс- ве на Съюза и новоприетите. По въпроса за активността
ги въпроси и при провеждане ' ” ' дителни аргументи другаря Поне в неговото село, както на партийните организации се
на партийната политика, на- отражение на социалната стру РАЙКО ЗАРКОВ, се опря той каза, подтикнати отвън, изказа ЖИВКО ВИДЕНОВ,
шата партийна организация не ктура на населението в общц върху работата на партийни- новите членове на СК се опи- Той се застъпи за по-голяма 
успява да установи демократи ната. Остро се критикува и не те организации. Той каза, че тват да поставят на ревизия политическа активност и посо
чеоки отношения при изграж- паптгумрпния ппирVI вината за слаба работа не ле- работата на старите членове в чи, че оообено внимание в ма
дането на становища и взи- ‘ 3 ‘ жи в организационните фор- миналото. териалите му прави общата
мане на решения. Нямаме крц членове в СК. През 1967 годи- дпг, но в слабата активност на ТОДОР ЗАРКОВ от Скърве- неактивност, неактивност на
терии и методи за ангажира- на са били приети 32 членове' членовете на Съюза на кому- ница също така се изказа за старите членове на СК и изве
не на широк кръг комунисти през 1968 _ година __ 154 а пистите. Не само в местните проблемите на комунистите на стни стълкновения между ста
н организации, в изграждане 7 ' организации, но и в други фо- село. Той посочи, че някои ри и млади. Другарят Биде
то на становища, които задъл " А ^ ■ рми на работа членовете на комунисти напълно са изгу- нов се заложи за политическа
жават всички членове на пар нататък в материалите СК показват слаб интерес към били ориентация след реорга- борба е неприятеля, а не ад-
тийната организация, а които се казва: партийната работа. Той посо- низацията на Съюза на кому- министр ативна и подкрепи пре
донаоя общинската конферен „Интересно е да се погледне чи- че някои стари членове на цистите. В Скървеница се би- дложението на Райко Зарков
ция след предварителна широ партията, които са имали доб- ло създало лошо положение да се правят конкретни ана,
ка консултация на членовете а Ф кац 0 а а структура ро дЪрЖаияе в миналото, се- около изборите. Някои хора лизи за дейността на Съюза

на членовете на СК. От 1119 ва престават да работят. Ня- открито пречат на работата на комунистите. Говорейки за 
члена с високо образование кои членове дори на секрета- на Съюза на комунистите, реорганизацията^ на Съюза на 
има 47 члена е виеше 65 риата на Местната организа- Т.Ой предложи по-често да се комунистите, той каза, че „ние

' ция в Димитровград не пла- посещават партийните органи не можем да бием битка с
средно 133, с ниже 168 члена, щат члвноките вноски редов- зации по селата, да се устрой кременяча в съвремени усло- 
висококвалифицирани работнц на конференциите се мъл ват сказки, "а особено да со вия, а комунистите трябва да

чи, а мненията обикновено се обърне внимание за повише- бъдат въоръжени със съврс-
на менно оръжие”. Той посочи, 

„съвременно оръжие“

те в предприятията и др. Дру 
гаря ВАСИЛ РИЗЕНОВ изтък

някоиЗатова казва се по-на
татък в материалите 
още съществува метода на 
комбинации, повече се зачитат

е на, че активността на
все

и организациите.
В материалите след това се

говори за организационното 
развитие и формите на органи 
зиране на комунистите и осо 
бено внимание се обърща на
местните организации на СК, ци са 40, квалифицирани 193, 
като се казва, че тяхната рабо полуквалифицирани 48 и пе
та е съвсем слаба, че още не 
са намерени методи за рабо
та. В материалите се говори
и за работата на Общинския и неквалифицирани работни- но членските си вноски, а ня

кои явления на неединство ка ТЪР ПЕТРОВ. Той каза,
Изатовци не се реша- всички партийни документц

донесени в последно време от 
Подтикнат от такава конкре висшите форуми са поздраве-

населението, обаче че-

изнасят на друто място. Дори ние на жизнения уровен 
и ония членове на организа- село. 
цията, които имат добри лич
ни доходи не плащат редов- комунистите и причините за

неактивност се изказа ДИМИ-

че товаквалифицирани 242. Како се 
вижда с основно образование

За дейността на Съюза на са навременно разрешаване 
на всички въпроси, по добра 

че идеологическа работа и пр. 
Той подложи на критика кад 

политика и поиска Кон

комитет на СК и на Общинс- ци са 30°/о от членовете. Ако 
ката конференция. Критикува 
се че общинската организация 
не е имала заседание от 4 но 
ември 1968 година, макар през

то въвсе вземе под внимание това. в а с години. ров ата
ференцията да заеме ясни ста 
новища по този въпрос.

тогава може да се види, чц
доста членове са недостатъч- тна дискусия се изказа НИКО ни от

ЛА СОТИРОВ от с. Изатовци. сто пъти на терена те обър-
Другаря 
критика

този период да е имало важни но образовани и затова не са
събития. При тосва се посоч- ГОтови за илейно-политическа каза, че на село работа- нато се прове Д •чанпвн ~ ШШЕ .........

Общинската конференция за работа, по-добре са матери нове, ротацията, специалисти, риалите за реорганизация на
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След като даде някои пояс
нения секретаря на комитета 
Георги Алекоов Конференция

но
Посочва се даже и това — да 
се поиска политическа отговор на 
ност от онези комунисти, в 
ръководствата които се не ан 
гажират в органите и ръковод 
ствата и не допринасят за из
пълнение на задачите.

Съюза на комунистите и по7да проанилизира този мате
риал, донесе нужните заклю
чения и вземе мерки за ожи 
вяване на организацията.

нататъшна активност и реши 
комисията • за реорганизация 
да донесе съответни заключе
ния във връзка с материалите 
и дискусията.

Конференцията също 
донесе, решение за присъеди- 

към междуобщлнската

Войнишки състезания

НИШКИЯТ ГАРНИЗОН - ПЪРВЕНЕЦИМАМЕ НОВИ ФОРМИ, НО 

РАБОТИМ ПО СТАР НАЧИН
така

Лесковац ставитсли на трудовите колек 
тиви „Невена“, „Вучянка“, „Зе 
ле Велкович”, „Джуро Салай“

От 5 до 7 юли в 
проведе

спортно първенство, в 
участвуваха над 320 състезате 

от гарнизоните в Алекси- 
нац, Крушевац, Зайчар, При- 
щина, Пирот, Ниш и Леско
вац. Както и досега в програ
мата бяха атлетика, 
стрелба, хандбал и петобой.

нение
конференция в Ниш. Бяха из 
брани 10 члена в междуобгци-

междугарнизоио 
което

се

с партийните комунистите в общината се 
изказаха много членове на Ко

ме-
Във връзка 

материали, 
вени на
ренцията, встъпително 
даде ВЕНКО ДИМИТРОВ, пре 
дседател на комисията за рсо 
рганизация на СК. Той каза, 
че материалите не са доклад 
за работа на ораяизациите 
СК, но имат за цел да повър- 
жат работата на Сюъза на ко
мунистите с решенията на 
конгрес на СЮК. Целта е да 
се посочи и това, че след съз 
даването на новите форми за
работа все още се работи но чеоки и международни 
стар начин. Той каза, чс не тия. Материалите за тази кон 
се използват различни форми ференция потвърждават едно 
на работа, като съвещания, реално състояние, чс Съюзът 
работа на активи, групи и пр., на комунистите е повече объ

рнат с лице към външно-поли 
тическите събития, отзсолкого 
към вътрешните работи в 

те организации били обрече- мулата, затова той се застъпи 
своята работа п бъдеще постудиозно да се 

пристъпва към работата в 
муната. Говорейки за схваща
нията на някои комунисти пц

нската конференция.които бяха доста- 
членовете на Конфе- нференцията и секретари 

слово стните организации.
ли

Б. Николов

Съюзът на комунистите 
има авторитет сред населе 
нието СЪОБЩЕНИЕспортна

на Секретариата за общо упра 
обществени службиСекретарят на общинския 

АЛЕКСОВ,
Състезанията откри полков 

СтечалI Адамович. Между 
секретарят на

вление и 
па Общинската скупщина в 
Димитровград съобщава иц 

трудови оргапизации,

комитет ГЕОРГИ 
IX пооочи, че Съюзът на комуни, 

стите има авторитет всред на- 
е потвърдс-

н ик
гостите бяха 
между об щ ниската кон фе р е н - 
ция в Лесковац, председател
ят на Младежкия 
представители на трудовите ор 
ганизации, и множество граж

всички
обществени организации и на 
гражданите от комуната, че 
срокът за поднасяне на пред- 

за Септемврийски
те награди е 1 август 1969 го-

селенисто, което 
но при всички важни полити-,

съби- комитет.
ложекнята

дина.
Наградите се присъждат за 

творчество и резултати в ку- 
лурата, литературата, изкуст
вото и стопанството, които и- 

близкн връзки с тази об-

дани и младежи от Лесковац. 
Състезанията преминаха 
знака на чествуването на Де
ня па боеца и Деня на въста
нието в Сърбия.

пода работата се свежда само въ
Местни-рху Конференцията. ко

мат
щипа или допринасят за раз
витие на папредъка на нейно 
то стопанство и култура.

ни на провал в 
зарад неправилни становища, 
а комисиите при общинския 
комитет не са намерили пра
вилно съдържание на работа. 
Докладчикът подчерта, че и- 
ма неразбиране на функции
те между общинския комитет 
и Общинска конференция «а 
СК. Все още са 
стари функции в работата на 
общинския комитет.

ко-
След тридневна спортна бор 

ба най-иолям успех постигна 
гарнизонът от Ниш, като зае 

места във всички ди 
отделните

Право за предложение на
въпроса на реорганизацията, 
той каза, че сс чувствува стаг 
нация в работата. Много орга 
низации и членове чакат мне-

кандидати имат: трудовите ор 
ганизации, културните инсти
туции и училищата, обществе- 

организа-

първитс
сциплипи. Между 
състезатели най-добър успех 
постигна подпоручик Милсп- но-политическите 

ции и сдруженията, органите 
управлението, група гражл 

иаир предадоха на най-добри дани н отдсл„„ лица. Предло
женията се

комитета ,а все по-нисто на 
малко сс ангажират да изгра- Ачимович, а от войниците 

Янко Огрин, и двамата от ни
ко и Лескоплшкият текстилен пазадържани на

овос .становище в пред- 
Затова той предлр

ждат
приятията.

организациите да се обръ- 
лице към проблемите в 

Там

гшсия гарнизон.
След като полковник 

моиич връчи наградите 
най-добрите състезатели, пред

дават на общия* 
скушцнна в Димитров-

те скромни подаръци.Ада-
жиВ четиричасовата дискусия 

но материалите във връзка с 
реорганизация на Съюза

скагга
И. Матиенич град.

на
нат с

на трудовите организации.
Страница а
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БЕЛЕЖКАНа стопански теми

Неплащането задушава предприятията Въпроси на отборниците
м-ес&чие ,е произвел стоки за обаче складирането расте зна 
повече от един милион и 715 чително. Изразено в процента 
хиляди динара, т.е. за три и складираните стоки сега са с 
половина пъти повече, откол- 32°/о повече от миналата годи

на. Но не бива да се забрави, 
година. Сега личните до- че и производството е увсли- 

580 динара чено с 6°/о, а също и реализа-

Своеобразният феномен в 
югославското стопанство, есте 
ствено, е присъщ и на Дими
тровградско. Докато производ 
ството нараства, а с него и фа 
ктурираната реализация, взе
манията и даванията между 
партньорите постоянно -се уве 
личават. Сравнителните данни 
на общественото счетоводство 
в Пирот за хода през четири
те месеца от миналата и сега
шната година показват значи
телно по-голямо активиране

пени и в изпълнението им по-Внимателният хронист е мо 
жал да забележи, че на после 
дкото заседание на общинска 
та скупщина в Димитровград 
са поставени над 20 въпроса 
от страна на отборниците. Те
зи въпроси са от различни оо 
ласти на обществения живот. 
Това явление говори за наето 
яването и желанието на отбор 
циците да допринесат за раз
решаването на' редица комуна 
лни и други въпроси, 
се поставят пред новата общи

активно ще участвуват всичкп 
отборници.

Поставените отборнически 
въпроси, които чакат отговор, 
не са „отделни случаи". Те са 
принцшшални въпроси от ра 
ботата на общинската

кото за същия период мина
лата
ходи възлизат на
(■в април), а се очаква стаби- цията. 
лизацията на предприятието
да върви още по-ускорено в в димитровградското 
следващите месеци. До края ство — е плащането на стокц 
на годината трябва да се осъ те. Във всички 
ществи шест милиона продук- вземанията и даванията са в 
ция по договори. растеж. „Фабрад“ например с

„ЦИЛЕ“ също пази придо- продал стоки три пъти повече 
битите позиции, главно пора7 от миналата година в същото : ..тттииа
ди солидното приспособяване време.-Но само 28°/о е плате- см ^ е че неотдавна та 
към „азарките изиоианмя, и т.ДИ»» ккпз я,яе„„» , скушцмната

дЙЙ? ..ФаСрая* е пЬоН Чя«, редкя. Обикш»=но след
сдавил 58 иска. Положението прочитането на до^Д
в Пиле" е подобно, т.е. коле. разглеждане на материалите

дът е по-малък с 22°/о в срав ктивът има да взима 46% по- се обаждаха двама дискут
Раз вече, отколкото през първия ти, обикновено едни и 
? квартал, но и дължи 57% по- | и след това се гласуваше.

вече. Неплащането най-тежи ва- което радва е, че ^ритла
на каучуковия комбинат,, на сукането по много въпроси от
когото сега се дължи значите борниците активно разисква ,
лно Предприятието с подало "есто пъти се явяват противо- се увеличи авторитета на това 
X' за съдебно плащане сре- положни мнения, а някои въ- самоуправително тяло, което
щу 58 предприятия, които дъ- проси даже се отлагат за пов- само след третото си заседа
ват над 3,5 милиона динара, торно проучване от страна па ние бележи значителни успе-
без които и комбинатът не комисиите и друпгге органи хи.
може да плаща своите дълго- на общината. Това е залог, чс
ве към други. А общо взема- решенията ще бъдат изггьл-
нията са с 40 на сто по-голе- , 
ми от даванията. Това значи, | 
че комбинатът кредитира с 4 
милиона динара своите длъж
ници. Като към това се приба 
ви складът на стоки, който 
сега е по-голям с 32% в срав
нение с миналата година — я- 
сно става, че комбинатът е в 
трудно положение, а то се пре 
наоя и върху цялото стопан
ство в комуната.

Това положение обаче не е . 
присъщо само на Димитров
градско. Такива явления са ха 
рактерни за безброй наши 
предприятия. Но е факт, че 
това пречи в настойчивостта 
за стабилизиране на стопан
ството и трябва да се ликви- по“, 
дира.

Дано Съюзната скупщина в
скоро време изнамери нужно- мо някои важни комунални 
то решение по тези въпроси, 
които измъчват стопанските 
организации у нас.

Това, което тревожи засега 
стопан-т скуп

щина и сигурно ще доприне
сат за по сериозна работа на 
администрацията в общината 
и па отделните органи и ко-

предприятия

които мисии.
Това говори, от друга стра

на, че общинската скупщина 
ще може да премахне оная 
практика, когато можеше да 
се прокара мнението на два
ма или група отборници. Се
га общипската скупщина ста
ва колективно тяло, което ще 
разрешава много сложни въ
проси и зобластта на стопан-

на промишлено - стопанските 
потенциали в общината, уве
личение на личните доходи,
оживяване на всички стопан
ски отрасли — изобщо един с отпускане на потребителски 

кредити. Благодарение на то7 
ва, оклад почти няма, т.е. скла

илипо-стабилен ход в сравнение с
миналата година.

Така например „Фабрад“, ко 
йто миналата година излезе с 
близо един милион динара за
губа и общ доход един мили
он и 400 хиляди динара, тази 
година, през първото четири-

същи
Онопение с миналата година, 

бира се производството расте. ството, културата, здравеопаз
ването, учебпото дело и други 
въпроси. По този начин щеа личните доходи са по-гол-е - 

ми с 15%.
В каучуковата промишленост

ЧЕСТВУВАНЕ ДЕНЯ НА БОЕЦА И 

ДЕНЯ НА ВЪСТАНИЕТО
Б. Пик.

Защо се пречи на хората?Денят на бойците и на въс
танието бяха тържествено от 
празнувани в Босилеградско.

На четвърти юли в местно
стта „Буков рид“ се състоя го 
лямо тържество, на което уча 
ствуваха много хора от Боси
леградско и други съседни ко 
мунм. На гробницата на заги
налите партизани борческите 
организации от Босилеград^ 
ската и Търговищка община 
положиха венци.

За петдесетгодишнината на 
ЮКП, СКОЮ, синдикатите ц 
Деня на борците говори Сто7 
ян Евтимов, представител на 
борческата организация от Бо 
силеград.

И Деня на въстанието беше 
най-тържествено отпразнуван.

При върха „Кин стан“ се про
веде голям събор.

В. В.
босилеградокия кезздоволяващи. Не съществу 

по- ват ни улици.
Хората от 

квартал „Краин дол“ все
вече възразяват на общината. Напоследък във все по-ряз 

ка форма се явява и въпросаИ тази г-одина Деня на боеца 
- Деня на въстанието в Сърбия 
7 юли бяха прославени в се
ло Изатовци и Т. Одоровци. 
При това бяха положени ве-, 
нци и цветя на възпоменател 
ните плочи в общината и па
метника на загиналите бойци 
във Народооовободителната 
война в село Изатовци.

И на двете места в празнич 
но разположение и народно 
увеоеление много хора прека
раха .празничния викенд.

че по редица важни въпроси 
ги пренебрегва. Наистина тук с водоанадбяването. Към три-
ие се строи според градо-устро десет семейства ползват вода 
'йствения план, но това не оз- от един нехигиеничен извор.

Най-после хората решили 
напред трябва да бъде „ди- сами да разрешат тоя проб

лем. Обаче' някои отговорни 
от общинска комунална служ 

, ба не само, че не се съглася-

начава, че изграджането и за

Отделно много е необходи-

ват, но даже пречат на акци
ята на хората. Именно, те на 
стаяват по . всяка цена резер
воара да се построи на тако
ва място, от където могат да 
ползват вода за напояване на 
имотите си.

Разбира се, своето тежнение 
те прикриват с това, че било 
необходимо да се даде офици 
ално позволение за строене 
на водопровода и резервоара. 
Това е съвсем излишно, защр 
то тоя квартал не пада под 

градоустройствения план. 
Впрочем, конкретния въпрос 
е регулиран и със службени 
лист на СРС Но 27 от 1968 го 
дина.

Неразбираемо е, че поради 
лични интереси се пречи на 
хората в едно полезно намере 
ние и то, когато със собстве- 

средства и работна ръка 
решават така важен въпрос.

въпроси да се регулират по- 
инак и в тоя квартал. Напри
мер хигиените условия тук саБ. М. Бакич

Той очаквал, че ще намери подкрепа от директора 
поне пякоя дума. След подписа на директора при Арбу<П)щ ш щ ш & или

тина се върнало съзнанието, че той е сгрешил и отказал 
да подпише споразумението за напускане на предприятието. 
След като му изминало боледуването (12 юни), той се отбил 

предприятието, но там разбрал, че всички считат, че той 
е напуснал предприятието и вече го не считали за свой ра
ботните.

ШИТР0ВШСШ1 ЙЕРНЕИ в

Нямаме за цел да браним правото на НИКОЛА АРБУ- 
ТИНА в спора му с предприятието „Свобода". Ако проли
чат нашите симпатии към него, това е само зарад следното:

Никола Арбутина не е кореняк в Димитровград. Той 
остана тук след априлската война 1941 година. По време на 
окупацията на този град, той бе на страната на народа. Ка
то организатор и сътрудник на партизанското движение бе 
отборник в първия Народноосвободителен отбор и до преди 
година-две на различни отговорни дължности в общината и 
обществено-политическите организации. При всички случаи 
той беше пример за подражание. Това казваме

И оттук настъпили недоразуменията. Арбутин се объ
рнал към съда да търси своето право. Обаче общинският 
съд донася присъда, че Арбутина е напуснал работното мя
сто своеволно и по този начин изгубил работното място. Ар
бутина се обрънал тогава с жалба до Окръжния съд, който 
на 28 март 1969 година потвърждава, че жалбата на Арбутин 
е основателна, съда не прихваща такова разкъсване на тру
довите отношения, защото не е подписал споразумението. 
„На повторното преразглеждане на делото общинският съд 
отново повтаря същата присъда. Членът 100 от трудовите 
отношения, съвсем ясно се вижда, 
двата съда. За това време Арбутина чака истината. В Дими
тровград той същевремено се обръща към общинската скун 
щина и други предприятия и иска работа, защото му 
ват само две години до пенсия. Обаче работа за него 
нито пак може да осъществи своето право.

И докато се чака отговор па тъжбата на Никола Арбу 
тина, пека ни бъде позволено от колоните

повече за
ония които не го познават, макар в случая да не е толкова ниразлично се тълкува отважно.

Сега този Никола е без работа. Оставен е от свои при
ятели. Тия, които до вчера с него са работили, му обръщат 
гръб, а ония, които искат да му кажат добра дума, не знаят 
как. Целият случай е в ръцете на общинския и окръжния 
съд, адвокатите и държавния обвинител. Истина по този 
прос трябва да се каже от страна на съда. Да се опитам да 
пренесем случая на Арбитуна така как то е записан в съдеб
ните документи.

Никола Арбутина е работил през 1968 година 
кретар на конфекцията „Свобода" в Димитровград. По това 
време настъпили неспоразумения между него и някои него
ви другари в предприятието. Затова на 15 май 1968 година, 
когато бил на боледуване, се отбил в предприятието 
своята трудова книжка и поискал от директора Михаил То
доров да му подпише да напусне предприятието. Директорът 
подписъл споразумението.

В. В.
оста-

няма.

\ (

у/' (ТМ--

въ-
на нашия вестник 

да кажем нещо за случая с Никола Арбутина. И веднага 
да поставим въпрос пред съвестта на всекиго: Може 
век, който има само още две години до пенсия така 
да напусне работното си място? Може 
момента, когато само още две години го делят от пенсията, 
по такъв начин да търси своето право. Не напомни 
на случая със слугата Йерней, който след четиридесет годи
ни работа се е намерил на улицата — да търси своето право!

г

ли 40-
като се- олеко

ли да се позволи в

■т& г
ли това

взел

Б. Николов
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ДА СЕ ЗАМИСЛИМ ЗА ДОБИТЪКА /2*1*Т*.1
Миналогодишната суша пре 

дизвика значително да се на
мали добитъкът в Димитров
градско. Разликата между тър 
сенето и предлагането тогава 
стана толкова голяма, че пла
сментът (оообено 
беше възможен само

най-малко розова за животно веждане на разпоредбите 
въдо-гия фонд. Производители-: 
те продават всичко
може да се продаде изхождай От друга страна и самата 

от моменталното подо- кооперация не предприема мс 
на благоприятни цени рки за укрепване на животно 

и от Разбирането, че през слр въдния фонд и не се бори за 
при не- дващия сезон

да паднат. Затова

за Алергияклане на телета като че ли ни 
кого не боли глава.каквото

ки
жение

на говеда) На улицата, в превозните средства, на работното мя
сто — често се казва, че някой е алергичен. Открити са мно
го болести, някои са изменили характера си, други са лик
видирани: като маларията, дифтерита и много други. Меж
ду болестите, които взимат все по-гол ями размери спадат 
и алергичните реакции.

Самата дума „алергия" произлиза от гръцките думи: 
„алон“ и „ергон“, което значи: друго вещество, друго дейс
твие. Някои вещества действуват на човешкия организъм 
по-другояче, отколкото в норумални случаи.

Най-първо на кожата се появява сърбеж, после оток, 
мястото става червено, появяват се и болки. Както се уве
личава числото на алергичните реакции, също така се раз
шири кръга на веществата .които са в състояние да пре
дизвикат алергия — така наречените „алергени“. Различа
ваме следните алергени: дихателни, хранителни, медикамен
ти и.

цените могат по-организирано производ- 
загрижва ство и угояване. За коопери-. запомнено низки цени. Това е 

основната причина за намаля 
ване броя на говедата в общи 
ната. Кооперацията например 
престана да угоява юнета. Ко 
лко голям е страхът от неиз
вестността, показва и това, че 
стопанските единици в Забър- 
дие и Висок в началото на та
зи година отхвърлиха предлц такива телета наистина е на- сътрудничество с частните 
жението да се пристъпи към стъпило. Килограм живо тег-> производители и не се създа- 
организирано угояване на юпе 
та, макар че на фермите 
края на миналата година 
угояваха около 300 юнета. Сто

явлението, че през последните 
дни производителите усилено

ране в угояването все по-мал 
ко се говори. В забърдие има 

продават даначета, въпреки около 1.500 крави. Плановете 
че през последно време поето 
якно се отправят предупреж
дения, свързани с разпоредба 
та, с която се забранява кла
не на даначета. А клането на

в този район д асе обезпечат 
достатъчно бикове не се осъ
ществиха. В Забърдие има са- ' 
мо два, а трябват най-малко 
20. И докато не се установи

ло селяните продават по 7,50 
до динара и когато

де доверие стихията ще разо 
пресметне, рява животновъдния фонд. 

се че за теле о тбО кг ще получи Тя и сега нанесе доста щети 
550 динара той веднага го про на животновъдството в Дими- 
дава защото ое страхува от не тровградоко и всяко по-ната- 

лост да -приемат предложение стабилността на пазара. тъшно отлагане ще създава
то, защото се страхуваха от) Последиците от клането на още по-големи трудности, 
загуби. Страхът надделя всич телетата са очевидни — 
ки сметки, които се основава-

паноките единици нямаха сме
Алергени могат да бъдат не само белтъчни, като си

рене, мляко, салам, шоколад или червен пипер, а също 
така вода, въздух, студ, или пък вълна, пух. Особено е раз
пространено алергичното реагиране на хранителните алер
гени, особено от колбасите изделия.

Отделни хора алергично реагират и от спиртните пи
тиета. .Алергия може да предизвикат и всекидневните нар
котични средства, като кафето (съдържащо кофеин) и ци
гарите (съдържащи нокотин). На много хора сълзят очите 
щом влезнат в стая, където се пуши, или пък кихат. Става 
дума за прекалена чувствителност към дима от цигарите. 
От лекарствата пай-известни алергени са: йод, бром, аспи
рин, пеницилин, или повече от известните антибиотици.

Все повече , жени получават копривна треска от найло
новото бельо, но и от коприненото. На други пък излизат 
•плюски по тялото, ако се намажат с одеколон.

Лекуването не е пито лесно, ннто просто.

с то
ва броят на говедата бързо 

ха не върху съзнанието, че намалява. Това е парадокс, но 
ще дойдат
цени, но върху фиктивни пре 
дложения и желания. Неста-

На стихията може да се про 
тивопостави само съвременна 
политика в производството, 

по-благоприятни е тлка- защото телетата се у- според мен тя има две основ 
нищожават, а възобновяване
то на фонда изисква време, 
което при такива условия тру

ни компоненти — провеждане
на законсипредписанията док
рай и организирани зоомеро: 
приятия за подобряване на 
животновъдството. На първо 
място производство на поро- 
дист добитък, който дава и 
качоство, и количество. Това , 
прави от животновъдството 
доходен отрасъл. Без това сти 
хията не може да се спре, а 
тя значи по-нататъшен упа
дък на животновъдния фонд 
в Димитровградска община.

М. Бакич

Петърлашани на крак
Д-р Йован Петрович продължава изследванията си.—Очакват 
се нови открития.—ТВ журналистите ще пристигнат по-късно

Колят н даначетата

дно може да се навакса. Край 
но време е всички органи и 
самата скупщина и коопера-; 
цията и местните общности и 
обществено-политическите ор 
ганизации да предприемат все 
странни мерки да се спре кла 
нето на телетата, ако искаме 
животновъдният фонд да се 
задържи на оная степен, ко- КУ 
ято ще представлява икономи 
чеока сила способна да се въ
зпроизвежда. На първо 
сто инспекциите са длъжни 
да сс борят за зачитане на ра 
злоредбите в тази област. Стру 
ва ни се, че ветеринарните 
служби в този момент са заг
лъхнали. На нея е известно, че 
е забранено телета под 60 кг 
тегло, т.е. под 90 кг да сс ко
лят. Обаче те допускат това.

билността на пазара дезориен 
тира не само частните живот 
новъди, но и самата коопера
ция.

през зимата 1967 година посц зултат беше открита напълно 
тиха влашката пещера „Ветре нова пещера, за която ще о- 
на дупка“ и установиха, че тя бадим по-късно.

И други жители от селото 
от време на време се причис
ляват към групата, въпреки

Доктор Й. Петрович изпъл 
нява обещанието ои. Вечерта 
на Деня на боеца пристигна 
в Димитровград с членовете 
на опитния си екипаж. За мом 
четата няма почивка, няма 
ваканция, няма празник. То- 

що са били в Копай 
Кошара, където са 
ли“ слелеолога

е най-дълбоката пещера в СР 
Сърбия.

В състава на групата сега 
са се включили и няколко сту че косенето е в пълния си ра 
денти от Нови Сад — учени-, згар. Всички с най-голяма въз 
ци на Др. Петрович, който в буда следят успехите на спе- 
Новосадокия университет четц леолозите, а новините от под- 
лекции по география. Между земието ое разпространяват 

намира и другарката мълниеносно из селото. Това
единство и задушевност се дъ

И ако миналата година, и в
на тази, изкупнитеначалото 

цени на добитъка бяха твър
де низки, сега производители 
те нямат никакви възражени7 

по-благоприятнитея. Много 
условзщ за износ, увеличено
то търсене на домашния па
зар заради тазгодишния тури 
етически сезон създадоха на
прегнато положение на паза
ра. Добитъкът се продава при 
най-благоприятни цени. Мат- 
рапази и изкупчици обикаляг 
терена и се възползват от кон 
юнктурата, предлагат по-изго
дни цени. На пръв поглед из 
глежда, че оега са създадени 
най-оптимални условия за у- 
величаване на животновъдно
то производство. Нормално е 
да се очаква, че сега живот
новъдите ще пристъпят към 

животновъдство.

„зарови-
Велкович,

чиято задача е да прекара о- 
коло 450 дена изолиран в тъ 
мното и влажно подземие. 
Професорът пък се връща от 
Босна, където също изследвал 
една пещера, 
тоя
пич няма журналисти и архео 
лози, които ще дойдат по-къ
сно.

мя- тях се
Сека — тя е абсолвирала ме
дицина, а същевременно е за лжи на непосредствеността и 
почнала да следва и география, чистосърдечната човешка об- 
Чика Йова, както от милост; ноока на Др. Петрович, който 
се обръщат към професора не се „прави важен“. Въпод- 
младежите, казва, че Сека, е чее той е родом от Бела па- 
отлмчен лекар и географ; вси лаика, 
яките изпити дава с десетки.
Другарката Сока в събота вс7 петърлашани 
чер има възможност да гго- Др. Петрович е занапред тех- 
каже знанията си, като оказа ните пещери да не ое нари

чат Одорооюки. Славата на тоя

За съжаление 
път в групата на Петро-

Единствената молба, която 
отправят къмСлед като сс настани в опу 

Причината може да бъде са- ^щюто петърлашко училище 
мо една
клане на телета, селяните щс 
ги карат в Пирот и защо то- нали ученици посещават учи 
гава ние да не вземем 0,50 ди лищсто в Ра дейна), спелсоло 
нара за всеки килограм“. За зитс цеди ага обиколиха мест- 
последиците от такова отноше иостта, за да направят план за 
ние към задължителното про действие. Взеха решение ос-

___________________ поените си усилия да съсредо
към вече известната По

„акие позволим (училището с закрито мина
лата година ,а няколкото оста помощ иа едно момче от се

лото, боледуващо от хроничен природен феномен да се за- 
апсидисит. Това
момче ос оказа че с Георги во — най-много 
Димитров, същия Георги, кой лаш. Според предвижданията 
го със студента Тоцко пръв на учения това, което е досе- 
навлезна в галериите на По- га намерено, а и това което

ще се открие, заслужава пъл-

петерлашко пази така, както е справедли-
за П етър -интензивно 

Но един по-задълбочен ана
лиз дава друга картина — ни

нова дупка.
Селяните най радушно при- но внимание и сериозно отна

сяне. Пещерата и терена око
точат
нова дупка. Но и другите по
кори пропасти, дупки и пе- сха белградските и новосадски
щери ще бъдат обстойно из- младежи. Постоянно им се ло пея дават идеална възмож 
следвани Др. Петрович прсд7 намират в услуга и ги канят ност за кампуване почивка и 
полага, че ще прекарат поне ту с ядонс, ту с мляко и пр. курерти. Пещерите са едиист-
една седмица в обиколка и Всяка утрин и вечер — преди вени и извънредни, гората и
изследване на Пстърлашката отиване и след завръщане от ливадите окрепителни, а и во

В съревнованията между ку ка1>стопа област. пещерния комплекс — пред дата не е проблем. Най-важ-
лтурно-художсствснитс ДРУ- н.ие се придружихме към чешмата сред селския мегдан ното е да ое направят усилия 
жества на горапите взеха уча мла1дИте спелеолози на 6 и 7 сс водят разговори между спе 
стис организациите от Баточи т,м., Ло за откритията, напра- леолозите и местните жители: 
иа, Крагуевац, Рача Крагуевач )!СТ1Л п,рСЗ тези. два дена ще млади и стари, жени и мъже. което е вече стигнало до се
ка Топола, Владичип хан, Бо съ0бщим в следващия брой В неделя няколко петърлаша лото. „
силеград, Враня, Власотйнци иа 11ашия вестник. Да доба- ни взеха участие в разкъртва В следващия боди: прелс- 
и Сурдулица. На май-добритр ПИМ) ч,е 1Ш<аи от белградските нето на окали задръстващи ститс на новооткритата пеще-
бяха връчени награди, а вся- спелеолози са вече известни една безименна цепнатина в ра. — Какво става с езерото
ка гораиока организация по- ;[1а пашите читатели. На при- местността Данчуловица. Бла- Попова дупка. Ще • <
лучи знаме за участие в сед- мер смелчагата и майтапчи- годаренис па тяхната помощ ли въобще петърлашкюе г 
ми» събор на гораните. ята' Шильо и самоотвержена и любопитство работата на Др. щери „последната си АУЛ -

Бранка, които Петрович бе улеснена. В ре-

Седми събор на гораните
На 4 юли при Власинско с- 

зеро се състоя седмият събор 
на гораните от СР Сърбия. На 
събора присъствуваха 
10.000 граждани и горани от 
всички краища на Република-

за построяване на път и до
веждане на електричеството.

към

та.
Съборът бе открит от пред 

ставител на гораноката орга
низация от Баточина, която 
беше и домакин на събора. М. В. та студентка
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което но се бори за освобож
дението на славяните, а изк
лючително за своите интере-БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ В СЪРБИЯ си.

Дунавски лебед по< 
мества статии за българското 
минало, народния бит- и език.
За пръв път тук е обнародва 

Ж и ти е т о на Софро
ний Врачански, народни пес
ни с обявления от Раковски, 
както и една негова филоло
гическа статия, в която изла
га някои общи въпроси въз 
основа на които трябва да се 
поправи, по негово мнение, 
тогавашният литературен . бъл 
гарски език. Вестникът проя
вява интерес към славянство
то изобщо, а оообено към съ
рбите, от които се е очаква- 

помощ за освобождението 
на българския народ.

Но и с този вестник Раков
ски не е имал повече щастие. 
На 24 декември 1861 година 
излиза последният, 62 брой 
на Дунавски лебед, ко 
йто престава да излиза пора
ди финансови затруднения. 
Раковски съобщава в послед
ния брой, че вестникът не 
може да излиза, редовно, по
неже българите, макар и да . 
четат ревностно, не обичат да 

пращат абонамента. Той е 
възнамерявал да го 
не в определен ден и редовно 
всяка седмица, но когато мо
же.

Вестниците на Раковски са 
изиграли важна роля в поли
тическото и културно възраж 
даие на българския народ. 
Неговата журналистическа и 
политическа дейност в Нови 
Сад и Белград е един прекра 
сен пример за сръбско-бълга 
рското братство в миналото.

лебед е и-княз Михаил (до- Дунавски
значителна роля в по-В тази статия ще се спрем тите два вестника на Медако. а°*зирана ВОйска, оп- зиграл

върху журналистическата деи вич, както и дописки поделена политика) въодушев литическюто възраждане на
ност на Раковски в Сърбия, гария, изпращани му от него- РВДелана поли ) ду ^ България По съдържание 
През октомври 1856 година ви приятели и почитателн а «ват Рамо органи- той е разнообразен: засяга
С. Г. Раковски отива в Нови които се внасят беззакония- ™^^д*ара^нИе ВР БъЛ- политически въпроси, Църков 
Сад с намерението да издаде та и насилията на турската зирането в01йна против ната борба, условията на про
своята „народна поема“ (как- власт и гърцкото Мховжстзо. турбото правител, светата в България, политиче
то Я нарича той) — т.е. 1ези дописки са били помест Турц я' ти е ИЗИСква- ския живот в чужбина и дру-
Горски пътник. Нови Сад вани и в Сърбски дневник. ство няколкопъ и Го Статиите са винаги актуал
по това време е политически За един месец Раковски е ™ °т ц?ъбско_ Д< ;Р ^ ^ ^ ти съС съдбоносни
и културен център на сърби- получил около 700 „спомоще-; Раковски Ц Р р а ' к-ьлгария въпроси: редът

Австро-Унгария, на сръб ствуватели (абонати) от Бъл- литически престъпник но по България в ^
а,ст- гария. Цариград. Влашко и а™ адТпяТ да ооь- смяташ българка цръкаа,

адко» оТг ,яРх нададали рад* „2 » Да «з лошите поадедсии» от катод»
““ езит «Г."ши.а дата » Белград сисанис Бъ шката „роишанда к .яго ра;
® ™ ~ РДУ

лебед, пробен прочие. За да ооведоми чу
както денците за истинското поло- 

Сад през жение на българския народ, 
Раковски започва да помества 
от брой 16 (7 януари 1861 го
дина) статии на френски е 

лебед

но

те в
ската съпротива срещу 
рийската политика и 
Александър Бах злобно го на 
рича „глава на политическата 
хидра на . югославянството“.
Но затова пък сръбските ро- сърбизми той решил да изда

Любоеловий

ло

навекидолюбци и писатели след 1848 ва отделен „ „
година го наричатсобич„ото лист, за да може да изложи брой, който е издал, 
чество на сръбските ученивъзгледите си за литератур- казахме, в Нови
След 1848 година Нови Сад се ния български език. И наис- 1857 година. Сръбското прави

той пуснал един пробен телство охотно му позволява 
търговията са в сръб- брой от този вестник, който да издава тоя вестник и да го м

ле- печата в княжеската печатни- зик. Дунавски
ца. На 1 септември. 1860 годи бойко полемизира с някои чу

излиза първият брой на жди вестници, които са клен е
тили българския народ: юи 
се обяснява все по-рядко

развива икономически, заная- тина 
тите и
ски ръце. Той има три печат нарекъл 
ници, две от които сръбски, б е д.
Десетхилядното сръбско на- Раковски се споразумял с на

привлича интелигенци Медакович да работи безплат тоя седмичен ,граждански, лто
но шест месеца, до новата бословни и забавни вестник .
1858 година, а до тогава да От него излизат 62 броя (все- защита на правата на Българи 

чеоките движения. излиза и вестникът. Ако при- ки по четири страници). те и помества все позе
В Нови Сад Раковски се ходите покрият разноските, В първия брой Раковски об гшоки за злоупотреоите 

сближава с д-р Данило Меда- чистият приход да остане на яонява целите на вестника: силията на турските 
кович собственик на печатни Раковски. В противен случай да сочи на българския народ Дунавски ле д 
ца и издател на Сърбски да сс прекрати излизането на пътя за образованието и раз големи заслуги да се прекра- 
диевник и Седмица, вестника. витието съобразно обстоятел- тят масовите преселения^^^

благодарение на които играе но австрийските власти, не ствата, под които се намира, българи от Видинско в у0”
най-видна роля в политичес- само поради приятелството на Раковски се надява, че „всеки в началото на 60-те години
кия и литературен живот на Австрия с Турция, но и от со- родолюбив българин, а най- силата на едно опоразумени 
сърбите в Австро-Унгария. По бствена политика, не гледали много младежта, българската между руското и турското 
неже Раковски не е имал сре- с добро око на това братско златна надежда, ще покажат правителство. Раковски напис- 
дства, нито е бил австрийски българо-сръбско сътрудниче усърдие и любов" към него- ва по тоя повод редица сти- 
поданик, той не е могъл да ство. И тъкмо когато Бъл- вото общополезно дело. Той ва по тоя повод редица ста- 
се заеме с издаването и уреж гар ска дневница зало- ги призовава да сътрудничат тии във вестника, в които на- 
дането на вестник. И тук име чнала да върви добре, австри и да запишат абонаменти. пада руокото
нно му е помогнал Медако- йските власти, по искане на и 
вич. С негова подкрепа Рако- турското правителство, забра
вени започва да издава Бъл нили по-нататъшното излиза-

Дунавски

селение
ята от Будапеща и другаде и 
тя става двигател на полити-

в

си
издавана-

власти.

на

Иг.правителство,

Любопитни факти I
не на вестника и.арествували и 
самия Раковски, който 
се спасил да не бъде преда-

д « е в н и ц а.гарска
Първият брой на вестника 

(само под име Дневница) из
лиза на 4 април 1857 година ден на турските власти, 
с уводна статия от Медако- Медакович е имал високо 
вич, който е подписан и като мнение за Раковски и за бъл
главен редактор. В една ста- гарския народ. Той му издал Захарната тръстика е пренс
тия тЪй изтъква общите сръ- ма 25 ноември 1857 година ед сена в Доминика през 1493 г. ДЪЛГО БЯГАНЕ
боко-български народни интс- н0 свидетелство, в което изра от Хората на Христифор Ко-
реси и приканва всички инте- зява своите приятелски чув-
легентни българи да сътруд- ства: „Приносящият на това,
ничат. Българи и сърби имат г. Сава С. Раковски, по народ
еднакви културни и политичес ност българин, прекара в Но-
ки задачи, говорят съвсем сро Ви Сад една година. Той тук
дни езици и затова би тряб- и се занимаваше изключител-
вало да четат взаимно- своите но с литературни произведе

ния. От началото на юни 1857

едва

та. За щастие „отците" оправ зи пътешественица с бий пое
тавен пръстен през 1936 г. в 
Саратов на Волга. Неотдавна 
тя е била хваната в едно село 

За 29 години една костенур край Дон на 740 км от този 
ка е изминала 740 км. На та- пункт.

ПЪРВАТА ЗАХАР
дали Родриго.

лумб и е взета от Канарските 
острови. Испанските хроникьо 
ри съобщават, че пръв е полу
чил захар от захарна тръсти
ка Педро де Атиенца през 
1503. г. Две години по-късно 
друг иопански завоевател в 
Доминика е получил също за 
хар чрез примитивни средства 
В музеите на Санто Доминго 
Доминиканската република мо 
гат да се видят макети от 
стария начин на добиване нц 
захарта. За двигателна сила 
са използували коне, които 
въртели големи колела. Из-пол 
зувана е била и силата на во 
дата. Рафинирането на захар 
та е ставало в големи меднц 
казани, като за гориво са слу
жели грамадни дънери.

Димитър Начевкниги и вестници.
Българска дневни- година той бе особено деен 

ц а започва да излиза редов- при уреждането на Българска 
но от 26 юни. Общо са излез- дневница, която започна да 
нали 18 броя (до 23 октомври излиза по негов почин и с 
1856 година). В първия брой негови усилия. През цялото 
се обяснява, че вестникът ве- това време господин Раков- 
че 'е получил абонаменти от ки показа особена честност, 
Русе, Цариград и Свищов. Ре което може да прави чест на 
дакторът заявява, че вестни- самия. негов народ и нему; 
кът не ще напада султана, по Той показа достатаъчно поз- 
неже Австрия има приятелс- и аванс на литературата изоб- 
ки отношения с Турция. Виж що, а особено на своя народ; 
да се ясно и програмата, коя показа, че има голямо и доб- 
то Раковоки е изработил под ро образование; показа ряд- 
влияние на Медакович и про ка дейност в литературните 
гресивната сръбска среда. Ве произведнеия, с които мисле- 
стникът ще открива пороците ше да бъде полезен на своя 
и престъпленията на управ- народ. Голяма загуба е, дето 
ниците, духовни или светски, политическите обстоятелства 
но най-много ще се бори за не са благонаклонни да слу- 
гражданоките, държавни и цъ жи книжовно или литератур- 
рковни права на българския но на своя народ, защото той 
народ и ще пропагандира на би му служил усърдно и из- 
родно просвещение. Раковски кусно. — Редактор на Срб. 
ое старае да заинтересува Ев- Дневник д-р Дан: Медакович" 
ропа за положението на бъл-

НЕБЕТО Е МНОГО НИСКО
о би чам морето — казваше момичето и се 

усмихваше с малко тъжна и малко пияна 
уомивка. — Обичам синьото Черно море. 

Келнерът сервираше миокетово вино. То 
беше хубаво, бистро и много студено. А морето 
сигурно не беше далеч на стотина, двеста 
крачки от ресторанта, зад тъмната плажна иви
ца. Оркестърът не млъкваше, луната не изгря
ваше и момичето искаше да танцува. Новият 
танц не беше труден. Трябваше да застанем на 
едно място, да подскачаме от единия на дру
гия крак и да люлеем телата си.

— Добър си — казваше момичето, когато 
се връщахме на терасата да пием от студеното 
вино. — Добър си, макар че целият миришеш 
на село. От главата до петите.

— Къде е морето? — питах аз, но момиче
то махаше неопределено с ръка:

ПЪРВИЯТ ПУШАЧ В ЕВРОПА

На 22 ноември 1494 г. мал
ка група испанци начело с 
Алоноо де Оедо (участник във 
второто пътуване на Колумб 
до бреговете на Америка) при 
стигнала в Куба. Новодошли 
те на острова забелязали едно 
странно явление: 
пушели някаква трева, като 
изпускали през носа си син 
кав дим ...

В Европа тютюнът се поя-

туземците
гарския народ. Той 
начини да не напада султана, 
но все пак да говори за него
вата неискрена политика: „Ни 
то един народ в света не стра 
да като християните в 
ция. Техните надежди са евро 
пейските сили".

Раковски е имал подобни не 
приятности 
вич

*намира
— Ще го видиш.
— Защо не го чувам?
— Кое?

В началото на март 1860 го 
дина Раковски се отзовава от
ново в Сърбия, тоя път в Бел- 

Тур- град. Макар Сърбия
вил пръв път в началото на 
XVI век. Първият европеец- 
пушач бил испанецът Родри-

тогава
— Морето.
То се смееше 
— Ла пастела.
— Какво?

Ла пастела: Така се казва тоя танц. Ха
ресва ли ти?

Аз мълчалива пиех и гледах нагоре в праз 
ното небе.

Не си се променил. С нищо не си се про
менил. Все същият си. Вее същият със същитс 
комплекси.

да се намира под диктатура и 
строга цензура, . провеждана
от княз Михаил Обренович, го де Хиера. По време на да- 

както и Медако- Раковски намира благоприят- 
с австрийските власти, но 

все пак между редовете 
е смогал да застане на едно ност. И то защото Михаил Об куна и когато се завърнал в 
определено становище по бъ- ренович води славянофилска родината, затварял се в стая- 
лгарския въпрос. Затова него 
вият вестник е първият 
държан и сериозен 
токи вестник.

и пълнеше чашите.
лечните си пътешествия Род1 
риго се пристрастил към тютни условия за своята журна- 

той листическа и политическа дей

политика, насочена решител- 
из- но срещу Турция. Раковски 

емигран- сс познава с него още от пре-
та си и се отдавал на това удо 
воелтвие. Жена му, като вид
яла излизащия от носа муди, а сега князът го запозна- 

В Българска днев- вас плановете си за общи де дим, решила, че в мъжа й се 
н и ц а Раковски помества ре йствия на всички християни е заселила нечиста сила и съ- 
довно материали от спомена- срещу' Турция. Успехите пое- общила това на инквизиция-
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В. Комаров ' През последните години придоби 
ва все по-широко развитие една но7 
ва наука — математическа и маши
нна лингвистика. Приложението на 
бързодействуващи електронно-изчи 
слителни машини позволява осъще
ствяването на автоматически пре
вод, а също така и разшифроване
то в кратък срок езиците на древни
те народи. По един подобен начин 
в Сибирокото отделение на Акаде
мията на науките на СССР бяха 
прочетени знаменитите ръкописи 
на древния народ мая, които дълго 
време не се поддаваха на пълна де- 
шифровка. Въз основа на придоби
тия опит може да се предполага, че 
съществува принципиална възмож
ност с помощта на машинната тех
ника да .се разшифроват и неизве
стните за нас космически езици.

От друга страна съществува въз
можност за предаване на информа
ции във вид на разни изображения, 
разпръсквани по принципа на теле
визията. По този начин на предава
не, например, изображението на ок
ръжност може да се осъществи 
чрез последователност на сигналите, 
които се състоят от серия импулси 
и паузи, разположени в определен 
порядък. Като хване такава радио
грама, получателят, лесно ще от
крие, че съобщението се състои от 
повтарящи се отрезки с равно коли 
частво знаци. Ако разположи тези 
■отрезки един под друг подобно на 
редовете и на мястото на паузите 
остави празно място, а импулсите 
изобрази с точки, то тези точки ще 
образуват изображението на окръж 
ност. С подобен нагледен метод е 

! възможно да се предават и много 
математически формули. По прин
цип с телевизионния метод е въз
можно предаването на достатъчно 

! голям обем информации.
Все пак някои учени смятат, че 

за предавания Земята 
най-целесъобразно е да се разрабо- 

I ти специален език, така създаден, 
че да може най-лесно да се поддава 

: на разшифровка от обитателите на 
| други светове. Неотдавно холандски 
I ят учен Ханс Фридентал направи о- 

пит да създаде подобен език — 
нгвистика на космоса или, съкрате- 

1 но, „линкос“. В основата на този е- 
зик е положно описание с думи на 
най-простите математически поня
тия, от които се извършва постепе
нен преход към сложения език, спо
собен да предаде обширна инфор
мация.

окончателен извод относно изкустве 
ния характер на тези обекти.

Издирването на 

извънземни
Ще се разберем ли взаимно?

Да предположим все пак, че ра- 
диохонткат с разумни обитатели на 
други планети ще бъде установен. 
Ще можем ли да разшифроваме и 
разберем уловеното предаване? На
ли ние не знаем езиците, на които 
говорят жителите на другите свето-цивилизации

Изкуствени или естествени? ве.бравя.ме, че променливостта на ра- 
дк оиз л ъчв ан е то може да бъде пре
дизвикано от съвсем естествени 
чини. Във всеки случай, : 
редица космически обекти 
ливо

Все пак тази трудност, вероятно, 
напълно е преодолима, 
живеем в един и същ свят, в който 
действуват единни закони на приро 
дата. А това значи, че съществува 
универсален „коомичеоки“ език — 
езикът на математическите и физи
чески отношения, които, в обкръ
жаващата ни област на

Както е известно, на земята из
пристигат

доколкото
глъбините на вселената 
радиосигнали

при
известни са 

с промецот естествен произ
ход. Източниците им са разнообраз 
ки процеси, които стават на разпи 
космически обекти. Как да намерим 
правия път в този океан космичес
ки радиовълни? Как да отделим 
куствения сигнал?

Известните нам обикновени 
мически „радиостанции“ представян 
пат по правило достатъчно простра
нни обекти — галакоии, облаци ме
ждузвезден газ. А изкуствените ра- 
диоизточници имат съвсем

оветлино излъчване 
пример променливите звезди от ра
зен тип. Но оветлинните 
диовълните имат обща природа: и 
едните и другите представляват еле 
ктромагнитни колебания с различна 
честота (фреквенция) 
лииното излъчване на космическите 
обекти може да изпитва 
ски изменения, то съвсем логично е 
да предложим, че аналогии 
ния са възможни и в радиодиапа- 
зона.

В частност, напоследък бе откри
то променливо ради©излъчване, про 
излизащо от някои така наречени 
ностациоиарни звезди. То има ха
рактер на отделни плавни плиска
ния, към които понякога се' приба
вят допълнителни колебания.

На пръв поглед това радиоизлъч- 
ване удовлетворява всички основнц 
признаци, които трябва да имат из
куствените радиосигнали. Ъгловият 
размер на самите източници е съв
сем малък, разпределението на ене 
ргията по фреквенции напомня прц 
дполагаем изкуствен спектър, а ко
лебанията на мощността могат да

на-

лъчи и ра-
вселената, 

винаги неминуемо са взаимно по
добни. Такъв, например, е естестве
ният ред на числата, доколкото 
възникнал като резултат от после
дователно изчисление 
еднични предмети. Такива са всич-

из-

кос- еИ ако свет

на отделнипериодиче-

ки геометрически отношения, защо 
то жителите на различните планети 
в галаксията и метагалаксията

явле-малъц I
ъглов размер, с други думи — пред 
ставят ни се като точици.

Все пак
I се

намират в едно и също простран
ство и, следователно, неминуемо ра- 
но или късно ще открият същите 
геометрически закономерности, ко
ито е открил и човекът. Такива са, 
например, основните физически за
кономерности и количествените от
ношения, които свързват взаимно 
разни физичеоки величини. Защото 
и другите космически обекти се съ 
стоят в крайна сметка от същите 
елементарни частици, от които се 
състоят обкръжаващите ни обекти.

Възможно е да се очаква, че фи- 
зико-математичеокият език ще бъ
де използван преди всеки друг в на 
чалмата фаза на преговорите, за ус 
тановяването на първични радиоко- 
нтакти. В следния етап така или и- 
наче ще възникне проблемата за 
разшифроване езика на други цивц 
лизации и превеждане информаци
ите на земен език. Възможно ли е 
това по принцип? Да, възможно. 
Нали всеки език отразява предмети 
и отношения на реалния свят. Зато
ва основните принципи на посроенц 
сто на разни езици общо взето не 
се отличават съществено едни от 
други. Именно благодарение'на то
ва обстоятелство съществува възмо 
жност за превеждане от един на 
друг език и за дешифроване на не
известни езици.

последното обстоятел
ство за изкуствения произход на ра 
диоизточника. Не е изключена въз
можността, че с просторните косми
чески „радиостанции“ ние досега
сме имали работа най-много заради 
ограничените възможности на :на
шата приемна апаратура. Но съвсем 
е вероятно, че с по-нататъшното ра 
звитие на радиотехниката ще бъдат 
открити множество източници като 
точици. И може да се очхва, във 
всеки случай, • че повечето от тези

:

източници ще се окажат естестве
ни. По този начин един радпоизточ : 
иик като точица все още не може ■ 
да служи като окончателен крите
рий за изкуствения му произход. Не 
обходим е някакъв допълнителен 
признак.

Такъв признак е променливостта 
на сигналите. Защото очакваните из 
куствени сигнали трябва да съдър
жат някакъв код, да носят някаква 
информация, следователно, те тря
бва да се про-меяят във времето пц 
някакъв определен начин. И тази 
променливост трябва да има няка
къв правилен характер, за разлика 
от променливостта на естествения 
сигнал, която има безпорядъчен ха

се тълкуват като призивни сигнали.
Все пак малко е вероятно сигна

лите, за които става дума, да бъ
дат изкуствени. Защото твърде по
добни и при това много разнообраз 
ни плискания наблюдаваме и в ра- 
диоизлъчването на нашето Слънце*

Най-сигурният критерий за изку
ствен произход на сигналите би би
ло разшифроването и практическо
то използуване на съдържаните в 
тях информации. Интересно е да се 
отбележи, че през последните годи
ни бяха открити редица радиообек- 
ти, обладаващи свойствата на изку
ствени космически радиостанции. 
Но съвременната наука има още

космоса

ли-

рактер, напомнящ шума на морето. 
От друга страна, не трябва да за- много малко данни, за да направим

— Каквото и да е. Недей мълча като теме-проня петел и баба ми се прекръсти.
Оркестърът спря да свири, момичето ми се

— Исквам да видя морето — казах, но ня
мах сили да стана. Някой удряше чинела, това 
беше сигнал за атака и от трите правоъгълни 
тераси се изсипваше куп от мъжки и женски 
тела и ритъмът ги сграбчваше здарво, бесен.

Момичето прекоси дансинга и

рутин.
Пътят между двете махали беше безкрайно 

дълъг. Човекът с ралото имаше на краката си 
гумени цървули. Вместо каишка, единият от тях 
бе привързан с лико. Полският беше обут в 
казионни, коравясали обуща. Ралото тежеше и 
миришеше на сухо дърво. Барабанът похлопва- 
ше на гърба на полския.

— Не обичам да пътувам

върна.
— Чудесна бях, нали?
После огледа чужденците и рече:
— Прилича ми на сварен рак.
— Но тя е хубава — рекох аз.
— Какво й е хубавото?
— Така, въобще ...
— Конкретизирай се заповяда момичето, а 

аз нс можах да се конкретизирам. Направих 
усилие да се съсредоточа и ги видях двамата 
да седят, той и полският с барабана, под една 
стара изкривена круша в падината между двете 
махали. Били е по пладне и слънцето е стояло

и първичен.
мястото на тимпаниста. Помаха, заседна на

да я видя добре, и заудря по барабаните. На 
Масата ни дойдоха чужденци. Трябваше да ста
на, да разсека дансинга на две и да тръгна към 
морето. Но чужденците ме гледаха със студе
ни, затворени лица.

— Добър вечер — рекох им аз и ги пог- 
очите. Може би очакваха нещо

продумах и
погледнах момичето.

— Защо? — усмихна се накриво то. — За
щото нямаш възможност.

Те седяха под крушата и доизпушваха ци
гарите си. Полският свали обушата си, протег
на ръка. Сложи глада на барабана и тежко за- 
опа. Другият подложи каскета си на палещника, 
върху каскета ръката си и върху ръката, гла
вата. Затвори очи.

— Защото нямаш възможност, затова.
Момичето ме гледаше с големи, широко от

ворени очи. Те бяха сини, но сега изглеждаха 
зелени.

леднах право в
тая страна, ала още не беше се случило.

— Разочаровани ли сте? — попитах ги аз, 
разбираха езика ми и едва забележи-

точно отгоре им и прегорилата треза е мири- 
шела на пелин и пепел. Не е подухвал ника
къв ветрец и ле е трепвал пито един лист на 
крушата. Полският е избърсал с мръсна кърпа 
мръсния си врата, рзкопчал с униформената 
куртка и отдолу сс показали селските му гърди 
с ожулсиа домашна риза.

— Все пак, конкретизирай се — рече пов
торно момичето. — Махни й прическата и гри
ма и нищо няма да остане. Като видите чуж
денка и акълът ви хръюва.

— Защо? — рекох бсзмислено аз.
— Кой ви знае защо. От чувство за мало

ценност. Защото омс чуждопоклоници.
Видах как полският извади от джеба на 

куртката пакетче цигари и попита човека с ра-

в

но те не
мо, благовъзггитано се усмихнаха.

— Имате ли комплекси? Имате ли, или ня
мате?

Те повториха усмивката си, а момичето ми 
да блъска по барабаните. Ипродължаваше 

тъкмо тогава, кой знае защо, дойде до нейде 
си тая забравена история и аз си рекох ца, 
ще трябва да я разкажа, на всяка цена ще тря
бва да я разкажа, макар да няма нищо ново в 
нея и дз ми се струва, че вече съм чел някъде

— Искам да видя морето — рекох аз.
— Искам да танцувам — рече то.
— Не.
Вдигнах чашата и изпих наведнъж студено

то вино.
— А аз не искам.
—. Защото имаш комплекси. Страхуваш сс, 

пали виждам.
— От какво да се страхувам?
Станах и галантно предложих ръката си. По 

стълбището тълпата ни застигна и ни изтласка 
на дансинга. Момичето се усмихна щастливо:

— Отпусни се. Отпусни ое съвсем. Остави 
се на ритъма и това е всичко. Чуваш ли ме?

— Да.
— В това е красотата. Пълно освобождава

не. Пъ-лноо...
В това време ония двамата станаха. Пол

ският окачи обущата си на барабана и те увис
наха надолу. Другият нахлупи каскета си.

— Дай — рече полският и нарами ралото. 
Другият обрамчи барабана и двамата нагазиха 
в горещата пепел. Пътят се проточи пред тях 
отчайващо пуст. Отстрани в напечените стърни
ща подскачаха скакалци ...

такова нещо.
Беше точно в края на август, спомням си 

много добре, защото житото беше овършано, 
вятърът духаше пряспа светла 

слама, а пътищата бяха сухи, с една педя г0" 
реща сива пепел. Едно такова време ни ри
ба, ни рак. Уж е лято, но не съвсем. По-точно 
— уморено лято, изстискано, изцедено, с едио 
избеляло износено небе. Толкова износено, че 
като вдигаш глава, струва ти сс —

Точно по обед задумка барабанът и ние, 
изскочихме пред вратниците. Барабана

ЛОТО :по харманите
— Ще запалиш ли?
— Дай — рече той и те запушиха. След 

време полският каза:
— Дълъг ден, мама му стара.
Човекът с ралото нищо не каза. Преглътна 

горчивата си слюнка и погледна към махалите. 
Пътят, с цяла педя сив нагорещен прах, беше 
отчайващо пуст.

Момичето напълни чашите с вино, погледна 
п лицата иа чужденците и рече продизвикател-

няма го.

децата,
биеше полският. Но него стоеше човек и иц 
врата му висеше дървено рало. Едно от децета 
каза:

—• Тоя човек е откраднал ралото. Сега го 
развеждат но махалите и той вика, чс повече

ПО:
— Само за едио им завиждам на тия изсу- 

краставици. Че могат да пътуват. Кажишепи 
две думи, дс?

— Каюво да кажа?
няма да краде рала.

Беше много горещо и гю лицето на човека
Отнякъдетечеше пот, а ралото му тежеше.
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КОСМИЧЕСКИ
ХАНГАРИ В МИНАЛОТО

ХУМОРЕСКА

БАНИЦА ПО ТЕЛЕФОНА
Получи се възел от противоречия.
От една страна, на мъжа му се ядеше баница с праз
— 1
От друга страна, жена му не знаеше да прави такава

-ЧМ?и месо.
............................................................................................... .

баница. надчовешки другата — при спуакане. В 
тях светците са без ореоли — 
скафандри. Ангелите, намира 
щи се в непосредна близост 
до ракетата са сложили ръце 
на ушите си, за да се защит
ят от големия шум на ракет-

От трета страна, свекървата, която знаеше да прави 
такава баница, не живееше при тях, а на село.

им приписвани 
особености и споообност да 
летят. Да споменем само ня-

Баш

От давни времена хората са 
чезнели да полетят в непрег- 
ледните небесни пространст-
ва За тези желания свидетел- кои: Рельо Крилатица, 
ствуват мн-огобройии митове Челик, Змай Огнени вълк, во 
и легенди Всичките тези при йвода Момчило с крилатия си 
казки са ' настанали в давно кон Ябучило... Подобни ле

генди за национални герои и 
техните подв|изи съществуват 
и при други народи, а поня
кога са доста подобни, макар 
че тези народи векове наред

Един ден мъжът каза на жената:
— Защо не се Обадиш на мама по телефона и да взе

меш рецептата за баницата?
Жената начупи устни, но обеща да ое обади.
Бабата на село получи покана за телефонен разговор 

и много се развълнува. Въпреки че разговорът бе опреде
лен
обед, като през цялото време си блъскаше главата да про
умее как аджеба са се сетили да я потърсят по телефона.

Вечерта, когато телефонната връзка стана, бабата чу 
гласа на снаха си ехее от оня кра'й на жицата:

— Мамо, ти ли си. Как си ... А как я правиш оная 
баница с праз и месо?

— Чи ела некой път да ти я покажа, сине — рече 
отзивчиво бабата.

— Кажи ми ти как се прави по телефона! — изпука 
слушалката. — По телефона ми кажи!

За пръв път бабата диктуваше рецепта за баница по

ните мотори.
Дали цивилизовани същес- 

са посещавали
някой от тях саминало, а 

запазени и до наши дни.
В митическите „хангари" на 

миналото са поместени чудни
за. шест часа следобед, тя виона на пощата още от тва наистина 

нашата планета през минали
те времена? На този 
учените скоро ще дадат рт-

въпросвпрегнати
стрели са били разделени от големи

и океа-
летящи апарати 
птици, крилати 
на богове, вълшебни килими препятствия, морета 

„превозни средства"

коне говор.
Н.И. ттштття•и други

човешката фантазия с ко 
ито хората си летели в

Още по-голяма научна за
гадка представляват най-нови 
те археологически 
през нашето столетие. Те по-

на
откритиямечти.

В едно предание от преди
години Дио- каззат, че нашата планета пре 

„На ди много векове е била посечетири хиляди 
дор от Сицилия 
Арабис, човек от народа, Ано щавана от цивилизовани хо- 
лон подарил златна стрела, ра от далечната вселена. Да 
наречена „Слънчев" лъч". На споменем само чертежи, кои- 
чази стрела Арабис облетял то представляват хора в спе- 
целия свят и посетил много циални небесни облекла със 
селища — скрити далече ме- скафандри на главите. Таки- 
жду звездите. После отново се ва чертежи са открити в поли 
върнал на Земята, в родния тс на Алпите, а потичат от 
си град. На обща изненада бронзовия век преди 6.000 го 
той намерил своите внуци ка- дини. Други подобни черте- 
то грохнали старци, а Арабис, жи са намерени в пещерите

в централната . част на Азия, 
каменния век.

казва:
жицата и се смущаваше.

— Омесваш тестото, правиш късове и разточваш ко- До леглото на тежко болен 
лекари споделят своите 
ключения:

зари ...
— Не може ли с готови кори ма, мамо! — викаше.от 

другия край снахата.
— Сигур може! — викна па сво'й ред бабата. — Сваря 

ваш месото и праза в тенжира, посоляваш го... После на 
мазваш тавата с мас...

— Не' може ли с масло ма мамо! — изписука снахата

Сърцето бие като кам
бана.

— Бъбреците работят без
упречно.

— Дишането е равномерно, 
— Стомахът е здрав..
Тогава болният тихо се 

обажда:
— Доколкото разбирам уми 

рам излекуван?

от оня край.
— Може, как да не може. Слагаш кора, ръсиш олио, 

слагаш кора, ръсиш олио. После туряш вътъка...
— Какво, какво турям?
— Кора, олио, кора, олио ...
— После, после какво турям?
— После туряш вътъка ... Месото и праза, мари ... 
Ту« слушалката отново припука и линията се прекъ-

нико'й не могъл да повече
знае и не си спомняли за не
го".

потичащи от
Подобни чертежи със скафан 

преда- дри са намерени и в южна Ав
централна Саха-

Това митологическо
един ден ще бъде дейст- стралия и в

Васионните превоз ра. В. Япония са намерени и 
скулптури с специалните . васи 

и скафандри,
които стари около 7.000 години.

При нас неотдавна на стени 
те на манастир Дечаци е от
крита фреска, която представ 

Дуга легенда за летенето на лява въскресението на Хрис- 
човека в небесните простори тос и неговото отиване на не 
при старите гърци е'легенда- бето в помощта на реката, 
та за Дедало и Икар. Тук са и,ангелите и някои све

И в нашите народни пре- тци с ореоли, подобни на ска 
и песни, се фандри! Нарусувани са и две 

от небесни превозни средства, ед

* * *име
вителност.
ни средства ще се движат от 
„Слънчев лъч". Това ще бъ- онни облекла 
дат фотонни градове, 
ще летят с бързината на свет 
липата, около 300.000 км в се

Майката слага сина си дасна. спи.На другия ден снахата направи баница по рецептата.
Това, коетО се получи, на външен вид поразително при 

личаше на баница, само че не бе годно за ядене.
След една седмица мъжът получи сметка за телефона. 

За междуградски разговори дължаха седем лева и чети- 
рийст стотинки.

Всичко, разбира се, щеше да свърши много лошо, ако 
е края на месеца бабата не беше изпратила от село в колет 
една огромна, апетитна баница.

Истинска!

— Виждаш ли, Петърчо, 
днес нито веднъж не ти се 
скарах.

— Ти си чудесна, мамичко! 
Бъди винаги така послушна.

кунда.

* * *

— Извинете, знаете ли кол
ко е часът?

— Зная.
— Благодаря ви!

Йордан ПОПОВ дания, легенди 
споменават много юнаци 
славното ни минало. Често .са ната в момент на политане, а

15,30 — Предаване на български
език

18,10 — Избираме^избнрайте 
18,03 — Резервирано за днес

ВТОРНИК. 15. УП. 1969 
14,35 — Рекламно бюро
15,30 — Предаване на български

език
18,10 — Избираме—избирайте 

СРЯДА, 16. VII. 1969 
15,30 — Предаване на български

езнк
14,35 — Рекламно бюро 
18,03 — Рарзервирано за днес

ЧЕТВЪРТЪК, 17. VII. 1969

Радио 

Ниш 

за вас

* * *

ВРЕЛИ ПРЕКИ- 

ПЕЛИТРУДОВ ЕФЕКТ
* Който показва кирливите 

■ризи на другите, понякога ги 
изпира.

* Предразсъдъкът се сре
ща там, където липсва разсъ 
дъхът.

* Пред фактите мълчат бо 
говете. А пред факторите мъ 
лчат и фактите!

* Предпочитам от 
да ми дойде до гуша — вме
сто да мм се качи на главата.

* Острият език си пробива 
трудно път в живота!. Пара
докс !

СЪБОТА, 12. VII. 1969
12,10 — Нашият джу-бокс 
14,35 — Рекгл-амно бюро
15.30 — Предаване

език
16.00 — За събота след пладне 
18,03 — Калим вн да танцувате

НЕДЕЛЯ, 13. УП. 1969 
6,39 — Предаване за земеделците 
9,05 — Резервирано за дискос 

10,02 — Младежта пред микрофон 
10,50 — Мизнкалнн честитки
14.00 — Предаване на български

език
18.30 — Каним вн да танцувате

ПОНЕДЕЛНИК, 14. VII. 69 
14,35 — Рекламно бюро
16.00 — Мизнкалнн честитки

българскина

14.30 — Вести
15.30 — Предаване на български

език
16,00 — Мизнкалнн честитки 
18,03 — Резервирано за днес 
19,10 — По ваш избор

ПЕТЪК, 18. VII. 1959
14,35 — Рекламно бюро 
15,30 — Предаване на български

език
16.00 — Мизнкалнн честитки 
18,03 — Резервирано за днес
19.00 —- Избираме—нзбрайте

НЯКОГО

— Е, какво правиш, що работиш?
— Много работя, ама нищо не правя ... Кирил НАЗЪРОВ

АНИИИВЩСИИ 

ХИЕРОШМ СГГГА.ААЯ знАчеииега
Н4 тези ЗАмАзАРну--- —ТтГ
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