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ЧЕСТИТКА НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО ДО 

ТОДОР ЖИВКОВ И ГЕОРГИ ТРАЙКОВ
Президентът на Републиката Йосип Броз Тито изпра

ти до пързия секретар на Централния комитет на Българ
ската комунистическа партия и председател 
смия съшет на НР България Тодор Живков и до председателя 
на Президиума на Народното събрание на НР България 
Георги Трайков телеграма със следното съдържание:

„По повод националния празник на Народна репуб
лика България отправям до Вас, Централния комитет 
Българската комунистическа партия и българския народ от 

югославските народи. Председателството на СЮК 
и свое име сърдечни честитки и най-хубави благопожелания 
за напредъка яа Вашата страна и Ваше лично щастие. Уве
рен съм, че сътрудничеството между нашите страни ще се 
развива успешно в интерес на нашите народи, мира и со
циализма".

на Министер-

в С а» Р огослдеия •
на

Босилеград празнува Деня на 

освобождението
Г името на
Актуално

ЗА ОБЩА 

ПРОВЕРКА ГОДИНИ НА ВЪЗХОД
ДОБРИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СФРЮ 

И НРБ ЗАВИСЯТ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ
На страниците на в. 

„Братство" често се по
местват критически стат 
тии й бележки за не- 
правилностите в заема
нето на работна ръка. 
Нашият вестник остро 
реагира, когато в пред
приятие „Циле" инсти
туцията на конкурса бе 
превърната в 
мент за задоволяване 
на личните интереси 
директора, писахме за 
предприятия и учреж
дения, които не нами
рат за сходно дори и да 
осведомят Бюрото за 
заемане на работна ръ
ка за вакантните места 
итн. В последно време 
някои предприятия се 
ползват с най-рафини- 
рани методи за прокар
ване на цели, които до 
край погазват институ
цията на конкурса.

Това е най-ново „изо
бретение" във * веригата 
от неспазване законо^ 
предписанията във връ 
зка с приемане на ра
ботна ръка.

Крайно време е, ня
кои форум в общината 
да излезе пред общест
веността с чисти поня
тия в политиката на за
емането. Този форум, а 
по наше мнение най- 
призван е Общинският 
синдикален съвет и ед
на негова комисия, с 
щателна проверка мо
же да даде отговор на 
многото устни и писме

ни обвинения, Д. Й. ^

Двадесета стогодишнината от къп жертва на безброй насил 
освобождението на Босилегра ници от различни режими, 
дско от създаването на народ Най-трудни дни обаче настъ 
пата власт беше тържествено пика след 1941 година, когато 
ознаменувана. В навечерието Босилеградокия край беше

къ м България. — ЗАЯВИ МИКА ШПИЛЯК НА ТЪРЖЕСТВЕНОТО 
ЗАСЕДАНИЕна осми септември в кинозала присъединен

___________ г - V
На тържественото заседа

ние на 8 септември в София, 
посветено на 25-годишнината 
от социалистическата рево
люция в България, от името 
на Югославия председателят 
на Камарата на народите на 
Съюзната скупщина Мика 
Шииляк предал поздрави и 
честитки на българското пра
вителство.

Шефът на югославската де
легация каза, че народите на 
Югославия с внимание следя г 
усилията, които влага българ 
ският народ през последните 
25 години в изграждането на 
своята страна и че искрено се 
радват на неговите уопехи.

, Опирайки се върху кхгосла-
та в Босилеград се проведе Българските фашисти се стре сако-българоките 
тържествено събрание, а на меха, ползвайки последиците 
следващия ден на гробовете на великосърбската хегемони 
ка загиналите революционне- етична политика, на всяка це
ри Славко Динов и Алексан- на пред българското малцин- 

Нкколов бяха положени ство да се представят като ос
вободители. Но измамата бе-,

Двадесетпетгодишн ината от
(Следва на 3 стр.)

родите от двете страни са от 
голямо значение за стабилно 
стта и мира в тази част на 
света. Политиката на Социа
листическа Югославия е насо 
чена към създаване и разви
ване на добросъседски отно
шения с Народна република 
България и с другите съсед
ни страни. Разбира се, осъще 
ствяването на такива отноше
ния зависи от взаимните уси
лия."

ицетру-

„Ние винаги изтъквахме и 
продължи 

е всички
се застъпваме 
Мика Шпиляк 
страни, а отделно с балкан
ските, да подобряваме отно
шенията и всестранно съдей- 
ствуваме въз основа уважава
не принципа на миролюбива 
и активна коегзистенция меж 
ду държави и народи, върху 
основите на пълно уважение

Гимназията в Босилеград

отношения 
Мика Шттиляк каза: „Социали 
етическа Югославия е прида
вала и придава особено зна
чение на отношенията със съ 
седна България, уверена, чр 
югославско-българските от
ношения, базирани на

независимостта, суверенитета, 
териториалния интегритет и 
•ненамеса във вътрешните ра
боти. Само със зачитането на 
тези принципи може да се 
развива плодотоворно и гра
дивно сътрудничество за оси
гуряване на мира и стабилно 
стта“. .

Шефът на югославската де
легация бил сърдечно поздра 
ген в началото и в края на реч 
та ей. ________

Дър
букети цветя.

Доклад за четвъртстолетао- 
то развитието на Босилеград- 
ско изнесе

реал
ни основи, в интерес на на-

Стоян Евтимов,
на общинскатапредставител 

борческа организация. В не^ 
го той направи обстоен прег- 

най-важните военни и 
кому-

Хо Ши Мин починалед на 
следвоенни събития в
натц.

Докладчикът 
Босилеградокия край е бил ве 
ковем кръстопът

изтъкна, че
& ИЗ РЕЧТА НА 

ТОДОР ЖИВКОВ
бРШщ

р
и като та-
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С тържествено засодание на 
ЦК на БКП, ръководствата на 
обществено-политическите ор
ганизации, Народното събра; 
ние и правителството в Со
фия на 8 септември преди о- 
Оед започнаха двудневните тър 
жества ио повод 25 годишнина 
та на социалистическата ров^ 
люция в България. Заседание 
то откри председателят на 
Президиума «а Народното съ 
бранис Георги Трайков, кой
то поздрави делегациите на 
десетте социалистически стра
ни, както и делегациите на 
Сирия, Судан, Обединената а- 
рабока република, Ирак и 
Индия.
те страни на тържеството не 
били поканени само Китай н 
Албания.

За чствъртвсковното соди а 
листичеоко изграждане на Бъ 
лгария яа тържественото за
седание говори първият 
рстар на ЦК на БКП и мини-

Тодор

ВЛАГАЙТЕ В
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА 

БАНКА В ЛЕСКОВАЦ
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СУ Р ДУ ЛИЦА И БУЯНОВАЦ.

БАНКАТА ПЛАЩА ЛИХВА 6*/. и 74*/. —
ГОВЕ СТЬС СРОК 1 ГОДИНА.

ОБЕДИНЕНАТА КРЕДИТНА БАНКА В ЛЕСКОВАЦ 
ОРГАНИЗИРА СПЕСТОВНА ЛОТАРИЯ 

СПЕСТОВНИЦИ, КОИТО ОСРОЧАТ НАЙ-МАЛКО 1 000 ДИ
НАРА НА 13 МЕСЕЦА — ПОЛУЧАВАТ 7,5*/. ЛИХВА, А СЪ
ЩЕВРЕМЕННО ЩЕ БЪДАТ ОСИГУРЕНИ ПРИ ОСИГУРИ
ТЕЛНИЯ ЗАВОД ЮГОСЛАВИЯ.

ПОКРАЙ ТОВА СПЕСТОВЕН БИЛЕТ ОТ ЛОТАРИЯТА, 
КОЯТО КАТО ПРЕМИИ ИМА:

— АВТОМОБИЛ „ЗАСТАВА 750"
_ МИНИ—ТРАКТОР „АДРИА" ОТ 5 КС 
— САЛОН—МЕБЕЛ.
пгврн ТОВА МОГАТ ДА СЕ ПОЛУЧАТ ПЕРАЛНИ,

ТРПРПИЗОРИ ШЕВНИ МАШИНИ, МОТОЦИКЛЕТИ, ХЛА- ТЕЛЕВИЗОРИ, ШЕВНИ ~ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕЧКИ
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шщ От социалистически-

пш :
Гу. 4в сек-

сърдсчсн пристъп е починал 
партии па трудещите сс, пре- 

Хо Ши Мин. От 4 до

На 3 септември сутринта от тежък
председателятстър

Живков. Той изтъкна, че глав 
българското 

е интензнфи

председателят на ЦК на Виетнамската
Демократична република Виетнам

бе потребен, страната бе в седемдневен траур.
площади Ба Д.но ири- 

Виетпнм, Ханой да

ДИЛНИЦИ, НАФТОВИ
и тн. зндентът на пата задача на 

стопанство днес 
кадията па индустрията и ссл 
окото стопанство, за да дого
нят развитите страни в света:

Говорейки за външната по
българил през из-

11СЙИИ

10 септември, когато
Нд потребния церемониал, на 0 септември, ма

250 хиляди души от столицата ма
СПРАВКИ - КЛОНОВЕТЕ В БОСИЛЕГРАД ^^бОТА 

ЛИЦА — ВСЕКИ ДЕН ОТ 6,30 ДО 14,30, ОСВЕН СЪБОТА. 
ТЕГЛЕНЕТО НА ЛОТАРИЯТА - НА 30 НОЕМВРИ 1969.

ВСЕКИ СПЕСТОВНИК ВНЕСЪЛ «АД 10М
НОВИ ДИНАРА ПОЛУЧАВА ВАЖИ
СРВЩУ НЕСГОДИ. КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЩЕ влшп
СПЕСТОВНАТА КНИЖКА НА
Обединената кредитна банка в Лесковац.

съствуваха над 
сс простят от великия пожд.

Хо Ши Мин умря като 70-годишен. Той беше пелнк и любим
живот служи без-вожд па виетнамския народ, защото през целия си 

заветно па революцията и на народа. Той е създател на Комунисти- 
партии в Индокитай, на Елитти национален фронт и на пн-

литика яа
миналия период, като

принципи Тодор Жнп 
запазването свето

ческата 
стнамската партия.

Смъртц на Хо Ши Мин о огромна загуба зп Виетнам и за между 
народното рпботиичсско движение.

ОСНОВНИ
КОВ посочи

(Следва на 2. стр.)



лика Южен Виетнам и изра
зиха желание парижките пре
говори да доведат да такива 
решения, с които се гаранти
ра осъществяването на леги
тимните права на виетнамския 
народ.

Разгледано бе положение 
изток, което 
като резултат

Съобщение за разговорите Тепавац-Громико

Белградската декларация - трайна основа на 

югославско - съветското сътрудничество
то в Близкия 
бе създадено 
от агресията и провокациите 
от страна на Израел срещу 
арабските страни. Двете стра 
ни отново се изказват за не
обходимостта от неотложно 
изтегляне на израелските вой 
ски от окупираните територии 
и за необходимостта от прила 
гал е на резолюцията на Съ
вета за сигурност от 22 ноем
ври 1967 година.

Държавният секретар 
външни работи запозна мини 
стъра на външните работи о 
политиката на необлързванс-

готовностге страни изразиха
сътрудничат и обменят мие 

с активността
След посещението на мини падина и които бяха потвър- ни и други организации наИ 

стъра на външните работи на дени по време на орещата на двете страни, след • V ■ връзка
СССР А. А. Громило в Юго- президента на СФРЮ с ръко мината на мнения между съдилия вън 1 

6 септември, едно 
Белград и Мос- 

е издадено следното

на

славия, на
ввременно, 

ква, 
съобщение:

По покана на държавния 
външните работи за

секретар на
СФР Югославия Мирко гс 

павац, министърът на външни 
те работи на СССР Андрей I ро 
мико направи официално по- 

Югославия от 2

на

то, а специално с резултати
те на Консултативното събра 
ние , състояло 
в Белград. Съветската страна 
изложи становището на СССР 
по отношение политиката на 
пеоб вързването.

' Щ -ссщспие на 
до 6 септември 1969 година. 
По време на пребиваването си 
в Югославия министърът па 

работи Громико бс 
приет от президента на СФРЮ 
Йосип Б-роз Тито, както и от 
председателя на Съюзния из- 

съвст Митя Рибп-

се неотдавна

външните

Двете страни разгледаха и 
други международни пробле
ми. Те считат за необходимо 
и занапред да се полагат уси 
лия в борбата за опазване и 
укрепването на мира, за мир
но решаване, чрез преговори, 
на спорните въпроси в отно
шенията между държавите,

Двете страни изразиха уве
реност, че тази размяна нг) 
мнения ще има положително 
значение за по-нататъшното 
развитие и укрепване на юго- 
слазско-съветоките отноше
ния.

Те се изказаха за разширя 
ване на контактите и констру 
кциите на съответни предста 
вители на двете страни.

Министърът на външните 
работи на СССР Андрей Гро
мило покани държавния се
кретар на външните работи на 
СФРЮ Мирко Тепавац да по; 
сети Съветския съюз. Тази по 
кана е приета със задоволст
во. Времето на посещението 
ще бъде уточнено доплъни- 
телно".

пълпитслсн 
чич. В Загреб А. Громико во- 

разг.овори сди приятелски 
ръководителите в Социалисти 
поска република Хърватско.

миДържавният секретар и 
иистьрът на външните рабо
ти водиха в откровена и при
ятелска атмосфера разговори, 
които засягаха широк кръг 
проблеми от взаимен интерес.

В разговооите участвуваха:
Ми-от югославска страна 

лорад Пешич, зам. — секре
тар в Държавния секретариат) 
за външни работи. Джуро Ву 
колич, началник в управление 
то за Източна Европа в ДСВР, 
Драголюб Вуица, 
управление за информации в 
ДСВР, Александър Демайо, 
шеф на кабинета на държав
ния секретар за външни ра
боти и Миливое Максим, шеф 

отдела за СССР в ДСВР. От 
И. А. Бе-

Громико при президента Тигоначалник
твстни институции и по-широ 

в ко циркулиране на гражда-
която е тази цел предприе
мат.

Двете страни повториха езо 
ята подкрепа към борбата на 
виетнамския народ срещу аг- 
реоията ,за своята национална 
независимост, поздравиха фор 
мирането на временно револю 
ционно правителство на репуб

водителите на СССР. 1965 го
дина в Москва, документи, 
които се съдържат принципи) ми, води към взаимно разби-; 
те на зачитане суверенитета, рателство и служат на разви- 

и ненамесата тието на приятелските отношеравноп равието
във вътрешни работи. Двете ния между Югославия и Съ- 
страни са съгласни, че всич- ветокия съюз. 
ки принципи в тези докумен
ти представляват трайна осно

на
съветска страна — 
недиктов, посланик на СССР в 
СФРЮ, Л. М. Зе-мятин, начал 
ник отдела в Министерството 
на външните работи на ССРН,
С. Аставин, началник на пети 
европейски отдел в МВР на 
СССР, В. Л. Розанов, шеф на 
външните работи и И. А. Гу-
сев съветник в петия европей ката, научната, културната и

' други области. Те изказаха го на Будапещанокия апел и дру
товност за по-нататъшно подо гите инициативи, които са на- 
брекие на сътрудничеството в сочени към осъществяване на 
тези области, а на основата на тази цел. Двете страни считат, 
взаимна изгода. Изяснявайки че провеждането на общоев- 
се за по-нататъшно развитие ропейска конференция би мо 
на икономическите отноше- гло да представлява полезен 
ния между двете страни, под- път към разрешаването на 
чертаха необходимостта от европейските проблеми, да 
по-нататъшно изучаване на допринесе към приближаване 
формите на усъвършенству- то на становищата и предпри

Двете страни извършиха 
широка размяна на мнения 

ва за сътрудничество между по международните проблеми.
При това отделно внимание 

Двете страни отчетоха поло бе посветено на въпросите на 
жителните резултати в стопан сътрудничеството и оигуриос- 
ската научно - техничес- тта в Европа. В тези рамки

бе посочено и на значението

двете -страни.

България ще полага усилия за укре
пване мира на Балканите

ски отдел в МВР на СССР. (Продължение от 1. стр.)
вния мир, доброто съседство 
и сътрудничеството на Балка# 
нския полуостров и сътрудни
чеството с държавите, без ог
лед на обществения строй. 
Без да се спира конкретно на 
отношенията с отделните бал 
кансяси страни. Живков под че 
рта, че България и занапред 
сама ще пращи усилия и по
ддържа инициативата на дру
ги за развитие на добри и съ 
садени отношения и миролю
бивата коегзистенция между 
балканските държави и за за
здравяване приятелството и

взаимна помощ с балкански
те социалистически страни. 
Според думите му, такава по 
литика не е резултат на коню 
нкпивни причини или израз 
на слабост, но е продиктува
на от социалистическия харак 
тер на България, нейните на
ционални интереси и интере
сите на социалистическата си
стема и 
мунистичеоко и 
освободително 
делна част в речта си Тодор 
Живков поюзети 
ята със Съветския съюз 
ветската социалистическа 
тема.

Отделно внимание е посве
тено на развитието на между
държавните отношения меж-( 
ду СФРЮ и СССР. Двете стра 
ми се изказаха за почнататъш 
но развитие на дружбата и 
сътрудничеството между СФЦ 
Югославия и СССР. Оценявай) 
ки сегашното състояние на

отно
шения, двете страни подчерта
ха значението ,-което прида- върху дългосрочни основи, 
ват на принципите, съдържа 
щи се в Белградската декла
рация, подписана от страна на 
правителствата на Югославия рудничество и контакти на по щоевропеиското сътрудничес-
и Съветския съюз през 1955 литичеоки .обществени, науч- тво в различни области. Две-

югоолавско -съв етските международното коване на това сътрудничество еман-ето на усилия от страна
на всички заинтересовани дър 

Двете страни се съгласиха, жави с цел да се укрепи мцра 
че развитието на прякото сът в Европа и да ре развива об-

национално- 
движение. От-

на отношени- 
и съ- 

сис-

ИЗ ЗАВЕЩАНИЕТО НА ХО ШИ МИНсе ближи 
Ши

Съзнавайки, че 
края на живота му Хо 
Мин е написал политическо

раздора, който сега 
братските

разделя 
страни. Желая на-) 

шата партия по-ефикасно да 
допринася за възстановяване 
на единството между братски
те партии на базата на марк
сизма-ленинизма и 
ския интернационализъм 
начин, който - изисква 
и разум. Твърдо съм убеден; 
че братските партии и страни 
ще се обединят отново“.

В заключение

завещание до виетнамския на 
род през месец май т.г. Тек- 
сът на завещанието бе проче 
тен на 9 септември от първия 
секретар на Виетнамската пар 
тия на труда Ле Дуан на по
требните тържества в Ханой,

Към своята страна — Виет
нам великият вожд се обръ
ща е думите: 
свобода и щастие.

Той казва: „В патриотична 
та борба против американска 
та агресия ще понасяме още 
страдания и жертви, но смо

пълна победа. В това съм аб- крепа и помощ, която оказаха 
оолютно убеден. Когато дой- на патриотичната борба на 
де този ден иокам да лропъту нашия народ против американ 
вам на север и на юг и да ската агресия", 
поздравя нашите героични зе

вържен, да 
пестеливост, 
пълна преданност към обгцо-1 
то дело".

се стреми към 
скромност към пролетар-,

по
чувствоКато изтъква важността на 

меляци, героите и борците^ единството в партийните ре) 
да посетя нашите старци ц доше той казва: „Всички дру-) 
старици, нашите обичани мла гари, от Централния комите^ 
дежи и деца. В -името на -на? ■

-Войната против агресията 
на САЩ, продължава Хо Ши 
Мин, може да трае още. На
шитенезависимост.

хора трябва да бъдат; 
готови да понесат нови ж-ер-) 
тви, на човешки животи и на 
блага. Трябва да бъдем 
телни и да изтраем до оконча 
телната победа в борбата про 

американската

на завещание 
то той казва: „Лично за себе 
си аз целия живот от все сър
це и е цялата си оила служих 
на отечеството, 
и народа. Сега ако трябва да 
си отида от тези овят нямам 
какво да се упреквам, но ми 
е жал, че не мога повече да 
бъда в тази служба. След мо 
ята смърт трябва да се избе^ 
не организирането на големо

до първичните организации; 
шия народ -ще посетя брат) трябва да пазят" като зеница

та на очите -си единството наските страни от ооциалистиче 
ския лагер и приятелските ст действията и на мислите 
рани от целия свят, да им бла 
г-ода-ря за безкорианата под-

решив революциятапартията. Най-добрият пътза 
укрепване и по-нататъшно ра 
звитие на единството и едино 
мислието е в партията посто-

уверени в извоюването на тив агресия.
„В своето завещание Хо Ши 

Мин говори и за световното; 
янно и сериозно да се осъще комунистическо движение: „Ка 
ствяша широка демократич- то съм посветил живота си на 
но:ст и да се поддържа само делото на революцията аз се 
критиката и критиката. Всеки пскрдея от развитието на 
член на партията, всеки ръко дународното комунистическо 
водител трябва да е дълбоксу и работническо движение, 
революционно морален и прц толкова повече страдам зарад
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меж- погребение, за да не се разхи 

щават времето и народните: 
пари“.

но
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ГОДИНИ НА ВЪЗХОД От особено значение е, че ^ 
жизненото равнище на насе-. . 
лението постоянно се повиша 
ва. Така например сега поло- 

юомуната

Опакото на въпроса—

вината жители на 
живеят в нови, уютни и обза- 
ваден-и със съвременни мебе
ли домове. Те ползват 15 пъ
ти повече различни хранител
ни артикули, отюолкото в би-

Кой се грижи 

за хигиената?
(Продължение от 1 стр.) 

ше съвсем кратка. Ограбване
то и тормозите показаха как
ви са новите „освободители“)

В доклада си той по-ната
тък изтъкна, че действителна '
Народооовободително движе- ОБЩ ПРОГРЕС ВЪВ ВСИЧКИ 
ние в Басилетрадско започна ОБЛАСТИ
през 1943 година. В първите
акции бяха опожарени и уни- — Двадесет и пет години са 
щожени общините и полицей съвсем малък период за и сто 
ските участъци на български- рията, но постигнатото 
те фашисти в повечето села. това време за нашия, макар 
Обаче акциите на Босилеград икономически изостанал, но 
окия партизански отряд при- инак приветлив и красив край 
добиха масов характер през може да се сравнява с цяла 
1944 година. По това време епоха 
беше и голямото сражение кът. 
на Църноок.

Тези септемврийски дни на 
1944 година представляват ис 
торически прелом в развитие
то на Босилеградско. Тогава 
беше сложен край на ненарод 
ния фашистки режим и поло 
жени основите на един нов 
период в развитието, в рамки 
те на .СФРЮ.

казвало материална и друга де в страната ни. Това е го- 
помощ на партизаните, а сим лям успех.

Са ®мли Значителни резултати са по 
сто от население- стигнати и в областта на трай 

опорта и съобщенията. Днес 
транспортното предприятие в 
Босилеград разполага с 40 ав
тобуса и камиона, които го
дишно превозват по 28.000 то 
на различни стоки и към по
ловин милион пътници. .

Тоя въпрос поставя
ме, защото Босилеград 
и покрай новите улици, 
и ежедневното изграж
дане на нови жилищни 
сгради става все по-не- 
хигиеничен. Хората се 
питат има ли в града 
санитарен инспектор. 

Формално има, но поне 
же неговата дейност ос 
тава незабелязана, ние 
твърдим, че няма.

Неразбираемо е нап- , 
ример, че боклука се 
съхранява където и да 
било, а най-много край 
новия мост в центъра . 
на града, в реката, до- . 
липата, която също мц 
нава през града и на 
други места. Определе
ното от общинската ску 
шцина място за боклук 
никой не зачита.

И кланицата създава 
голяма нехигиена. Тя 
не е оборудена както 
трябва и затова отпадъ 
ците от нея се хвърлят 
в главната вада, която 
напоява Бссилеградски 
те ниви и градини. Не 
рядко такива отпадъци 
се хвърлят край реката 
или в нея.

Всичко това може да 
предизвика някоя опас
на епидемия, особено, 
сега, когато времето е 
все още топло.

Изненадва, че нехнги 
ена създават и търгов
ските магазини, и гост* 
лничарското предприя
тие. Първите, много сто 
ки и амбалаж държат 
по тротоарите, а госта 
ннчарското всички от- 

- падъци от главния ре
сторант хвърля покрай 
новата жилищна сграда 
в центъра на града.

Но не е само това. С 
едно общинско реше
ние беше забранено до 
бигька да се прекарва 
по главната улица. Оба 
че, ежедневно се вижда 
как по града свободно, 
се разхождат свине и 
говеда. А да не говорим 
за кучетата, които има 
толкова много, че в пр
итесните пасове човек 
трудно се решава да ми 
не сам през улиците.

В. В.

то.
вша Югославия. Всяка къщ} 
има радио или транзистор, по • 
лзва дневен и седмичен печат
•и др.

Всичко това говори, че на
селението от Бооилеградско.през

■ - ; ' I *•
изтъкна докладчи-

От всичко най-много е пос
тигнато на просветно-култур
ното равнище. Построени са 
25 училищни сгради, 
стойност възлиза на 15 мили
она динара. Средно образова
ние са получили над 1.500 мла 
дежи, а виеше и полувисше 
към 1.000. Към 2.300 работни 
ци притежават квалификация 
от различни професии. Това

V
чиято

Бооилеградско даде свой
скромен, но значителен при
нос в НОБ. Активно участие 
във войната взеха 455 бойци, силеградоко. Специалисти и 
От тях 47 загинаха. Всяко дру квалифицирани работници от 
го семейство в комуната е о- тоя край се търсят навсякъ-

нещо е изменило структурата 
на активното население в Бо-

Босилеград

творчески се е включило в об 
ществения, политически и ку
лтурния живот на Социалисти 
че ска Югославия.

— Той и в бъдеще ще тво
ри заедно с другите народи 
на Югославия за по-богат жи

Материален прогрес отбеля 
зват и останалите отрасли на 
стопанството в комуната. Та
ка е и със здравеопазването.

Еосилегрздокия здравен 
дом ежедневно укрепва, като 
формира нови необходими 
специалистичсоки служби. В 
областта на горското дело са
мо за 25 години са създадени 
към 3 000 ха нови гори.

Заседание на секретариатите на меж- 

дуобщинските конференции на СКС
Ниш и Пирот вот, за щастие на днешните и 

идните поколения 
края другарят Евтимов.

каза ,на

В. В.ПОДГОТОВКИ ЗА НОВА МЕЖДУ- 

ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС Заседание на Президиума на 

Съюзната скупщинакомисия за организацияВ сряда, на 3 септември, т.г., 
в Ниш се състоя съвместно и развитие на СК;

— Комисия за идеологичес 
ка и политическа дейност;

— Комисия за междунацио
КЪМ КРАЯ НА МЕСЕЦА - ЗА 

НЕЛИКВИДНОСТТА В СТОПАНСТВОТО
заседание на секретариатите на 
междуобщинските конферен
ции на СКС от Ниш и Пирот, 
на което заседание бяха раз
гледани материалите за съз
даване на нова междуобщил- 
ска конференция на СКС. На 
заседанието бе прието реше
ние по организирането на ме 
ждуобщинска конференция 
на СК и правилник за рабо
та на същата. Новата между 
общинска конференция на СК 
в Ниш ще има сто делегата от 
общините; Алексинац, Димит 
ровград, Бабушница, Долевац. 
Гаджии хан. Бела паланка, 
Свърлиг, Соко баня, Пирот и 
Ниш.

Новата междуобщинска кон 
ферешрия на СК, както се пре 
движда според рещението за 
създаването й, ще има секре 
тариат от 15 членове и четири 
КОМИСИ:

пални отношения;
—. комисия по въпроси за 

обща народна отбрана.
На заседанието бе разгле

дан и материалът, който беше 
подготвила Основната стопал 
ска камара по актуалните про 
блеми за дългосрочно разви-, 

стопанството в района 
на междуобщинската конфе
ренция на СКС, за което ще 
стане дума и на първото засе 
дани е на но®оо формен ата ме 
ждуобщинска конференция 
на СКС. Прието е заседанието 
да се състои измежду 20 и 25 
септември. Следващото засе

на меж

на Съюзната скупщина, но и 
в нейното осъществяване.

Президиумът на Съюзната 
скупщина заключи в края на 
септември да разгледа с пред 
седателите на републикански
те скупщини и с представите
лите па заинтересованите об
ществени органи и общества 
но политически организации ‘ 
въпроси за тяхното участие и 
ангажиране в осъществяване 
на програмата за работа на 
Съюзната скупщина.

Президиумът разгледа про
грамата за работа на Скупщх 
ката през следващите месеци. 
Бе взето заключение компе
тентните камари през втора
та половина на септември да 
започнат с разглеждане на ли 
квтедността в стопанството.

Особено внимание бе обър
нато върху участието на заил 
тересованите обществени ор
гани и организации както и 
на обществено-политическите 
общности, не само в изработ
ката на програмата за работа

тне на

V
дание на секретариата 
дуобщинската

СКС в Ниш и Пирот е нл-
конференция

на
срочсяго за 16 септември т. г.

Бабушница

За пенсионното осигур 

яеане на земеделците
проск-Съвсщаиието реши 

тозакона да се разгледа на 
районни съвещания с предста 
Битоля на местните организа 

ССРН, след това на

В общинската конференция
съюзСоциалистич еокия 

в Бабушница, неотдавна 
проведено съвещание с гру
па активисти за организиране 
и следене на разискването вър 
ху Закона за пенсионмте оси
гуровки на селскостопанските 
производители. На заседание
то присъствуваха и някои зо 
моделоки производители. Бог 
дам Пауиошгч, съветник в За 
юда . за социални осигуровки 
на СР Сърбия, който даде по 
дробно тълкуване на Закона

член

на бе

ции на 
конференцията на селскосто
панските производители и на- 

на заседанието на Об- 
конфереаодиякрая

щ^поката 
ССРН.

Райони съвещания вече се 
проведоха в Звонци, Стрелец 
и Велико Вонинци, а след ня
кой ден в останалите райони. 
На тези съвещания покрай 
проектозакона, разглежда се 
и политическото положение в 
споменатите села.

И Александров

на

и Никола Стоилкович, 
на Републиканската конферен 
ция иа ССРН иа Сърбия.

за практическаЛетните месеци студените използваха и
денти н Заводите па ФДП
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МНОГО ВЪПРОСИ 

ЗА РАЗРЕШАВАНЕ
Сурдулишки проблеми

С. СТАН КОВИ Ч
ПРЕД ОТЗОВАВАНЕ Републиканската конфереи- момента най-актуалии са раз 

пия на ССРН наскоро ще про говорите за изкупуването. По 
веде съвещание с председате- точно земеделците гьрсят об 

общинските органи за яснемие защо са низки изку-
пяите цени на излишъците от 
селското стопанство, и защо 
се много от тях не се изкупу 
ват. Такъв е вече няколко го 
дини случая с ябълките, кар
тофите, ракията и др. Произ-

. литс на 
ции на ССРН по въпроса за 
политическото

политическото положениеОбщинският комитет на СКС феранция на ССРН и заел ста ху 
в Суолулша констатира, че иотаище за отзоваване на Ста- в общината, 
слеп изключването на Стани- ниша Станкович от поста пре На това заседание ще
.а осСТГа“™,р = ще ее да- Е поста

-е*?.:-
тел на ПТТ в Сурдулица през ски организации в общината, пщина.

/ юни т.г., положението в сто- на което ще се разисква вър- 
панскня н обществено-полити 

живот все още повс-

вположение
общините, състоянието в сто
панството, активността в изра 
бонването на средносрочен
план по развитие и др. __ и

По този повод председател водителите търсят отговор и 
общинската организа- на въпроса, защо са низки 

в Босилеград изкупните цените на дооитъ-

се

ша

ят на
ция на ССРН 
Славчо Сотиров проведе съве 
щание с председателите на ме 

на ССРН.

М. Величков
ка.

На съвещанието се изтък
на, че броят на незаетите ква 

Сотиров и лифицирани кадри постоянно
и това създава

ческил
че се усложни следствие 
непринципналната и фракци
онната дейност на група хорц 
оглавена от страна на трима-

спиите организации 
В изказването на“ ЗА АКТИВИЗИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ

ОБЩНОСТИ леми в комуната и трудности, заетите има много и високо- 
лсоито пречат за почголяма ак квалифицирани, които с пра- 
тивиост на организациите на во негодуват тъй като им 
ССРН известна квалификационната

структура на заетите в кому-

та.
Стопанските организации, се

|“]У?§1ето^меобаче те^гагнираз пата конференция на ССРН, могат да сс намерят поне три, 
и тънат в загуби, комунистите в което се говори за ролята за които може да се рече, че

и Ви°1ГТ гс^стаде випгето^на^комуналната*3 само ^ЗатошГтоложение има пове 
на път на това хаотично по- управителна система. л че причини. Но една от глав
ложение за да може Общин- Както е известно ОСРНЮ ните е недостатъчната помощ 

* да започне е повдигнал въпроса „Пстго- която общината оказва нй
дшпен план за акция на мсст- общностите. Изостава не са- 

обви ните общности“. Тоя план има мо материалната, но и други 
за цел да укрепи общностите, видове помощ. Това е прото-

воположно на взетото реше
ние от страна на общинската 
скупщина, съгласно което на 
всяка общност трябва да сс 

съвкупния обществено-полити заделят средства, които да се
в ползват за решавае на редица 

селски проблеми. Липсата на 
тази помощ доведе до пълна

Сега обаче местните общ- еИзпълнителният

изтъкнаха,Присъстващите
че данъка и другите облага- ната.

които плащат земеделци Пенз йонното осигуряване на
и земеделските производители е

предц
пия,
те в комуната са големи 
не са в съгласие с обема насел 
с костоп анското производство. 
Те сериозно затрудняват и и- 
нак слабия поминък на насе-

въирзе, който е още 
повдигнат в комуната. Хората 
очакват много от него и 
надяват, че ще се то реши 
почпешно.

се

лението.
За да се коригира данъка 

необходимо е отново да се про 
ведс премерване на земята и 
по-обективна класификация 
на същата.

Председателите на местните 
организации подчертаха, че ц

ската скупщина 
нормално да работи.

Станиша Станкович се 
нява и за някои малверзации.
Установено е, че комуналното като най-непосредствена 

Сурдулица

ЗАЩО НЕ СЕ ПРОВЕЖДА 
СТОПАНСКАТА РЕФОРМА?

са-
Присъстващтие на съвеща

нието обсъдиха и най-належа 
щите трудности в дейността 
на стопанските организации. 
В момента такива има много 
и те са предимно от финан
сов характер, което ще рече, 

че деловите релутати на 
' организаците са твърде сла

би. Поради това и личните 
доходи на заетите са низки, 
а особено в сравнение с оне
зи в бюджетните организа-

в•предприятие
през 1967 година построило за 
сметка на Станиша Станко
вич гараж и лятна кухиня в
стойност от 16.202,96 д. Ин- че0ки и стопански живот 
спекторите твърдят, че про- к<жуните. 
ектосметката е 19.714 н.д., а 
действителната сметка възли
за на 25.073.47 н. д. Станкович 
е заплатил само 9.000 д.

С решение на ОС Сурдули- 
за към края на 1967 година 
на Станкович били отпуснати 
средства за адаптидане на ква 
ртира. Средства от 10 000 ди
нара са взети от кредитите ще работи училище за учени 
за реновиране на квартири на ците в стопанството. В него, 
бойците. Той е ползвал част- в тази учебна година ще бъ

за служебна работа, дат приети 40 ученици, кои-

моуправителна клетка, която 
положително да действува в

Димитровградпасивизация.
Обаче не е само това. Ста- 

въпрос за пренебрегване 
то на една друга възможно
ст: общностите (оовен някол
ко) не са въвели местно само) 
облагане, като източник на ра 

И тази година в Босилеград ботна ръка и парични сред
ства.

Изпълнителният отбор 
ССРН изтъкна, че е крайно 
време да се създадат условия 
местните общности да излолз

Стопанско учили- *а 

ще в Босилеград
Състоянието на 

стопанството
ЧЙИ-, ; , :л щ *. V *^-** # * к

Изненадва обаче, че досега 
в рамките на провеждането 
на стопанската реформа не е 
сторено нищо. Така например 

ое не е решен въпросът за ин-

Завчера в Димитровград се 
проведе заседание на Изпъл
нителния отбор на Общинска 
та конференция на ССРН в 
Димитровград на което 
разгледано състоянието на ди 
м итро вгр адското стопанство 
през първото полугодие 
тази година.

Изпълнителният отбор раз
гледа и предложението на Об 
щинската конференция на 
ССРН в Алемсандровац за па

на

ни коли
въпреки това, че с превилни| то ще -изучават занаят.

не било позволено. За финансиране на това учи 
литце общината е обезпечила

теграцията, а в селското сто
на панство кооперациите освен

ка това
Инспекторите са констати

рали и други неправилности. средства. Преподаватели и ор 
Направен е и преглед на фи- ганизатори на обучението са ние ще работи и ССРН. Той 
нансовата работа на СОФК-а, главно учителите от гимнази ще се застъпи за по-непосред 
чий то председател е Божа Стан ята. Училището ще работи д 
кович управник на ПТТ -в Сур сградата на основното учили

ще.

ват своите широки възможно 
сти и праша. В това направле- лозначително изкупуване не 

предприемат нищо друго.
Как в рамките на всички те 

зи проблеми, организациите 
на ССРН най-активно да дец 
ствуват беше въпрос, който 
се разгледа и на това съвеща 
След разискванията се взе за

читате лите, ключение, всяка местна орга 
низация да изработи програ-, 
ма за работа, в • която да тре
тира най-актуалните пробле
ми на авоя район. Изтъкна 
се, че за тази цел е необхо
димо организационно укрепва 
ке на ССРН, по-голяма актив 
ност на всеки неин член и по 
широко сътрудничество с ос
таналите обществеио-полити- 
чеаки организации.

стаено сътрудничество между 
неговите организации и общ
ностите. Защото много важни стоянно сътрудничество н дру 

жба между двете общини. 
Участниците в заседанието 

тер. За целта общинската ор \ приеха единодушно предложе
нието Александровац. 

Осведомяваме
да че обширни материали от то7 

всички тези въпроси. ва заседание ще поместим
следващия брой.

че ня-дулица. Констатира се, 
кои спортни работници, меж
ду които Божа Станкович, са 
взимали месечни паушали, уж 
били любители-спортисти.

Изненадва, че интересът за
това училище не е толкова акции имат съвместен харак^ 
голям, колкото ое очакваше.

Както е известно това учи
лище е подведомствено и се 
намира в състава на Завода за 

Във основа на тези матери- квалификация на работна ръ- 
али ОК на СКС приел заклю- ка във Враня.

ганизация на ССРН ще изра
боти програма, в която 
уточни в

В. В. ! В. В.пенията на Общинската кон- Д-

Към Деня на военноморските силиЗадачата, която беше пос
тавена пред запъхтяния мла
деж в моряшка униформа нд 
палубата на учебния кораб 
„Галеб“ съвсем не беше лека. 
Трябваше на открито море да 
определи позицията на пара
хода с помощта на сеюстант: 
Чрез измерването на ъгли и 
преометване, внасянето на ко
рекции и вписването в такд 
наречената бяла моряшка ка 
рта, на специалистите по тези 
въпроси са необходими два
десетина минути. Младежът 
работи малко по-дълго, оба
че задачата беше изпълнена 
точно.

Той беше от 21 класа в вое- 
номороката академия, която 

.заедно с питомците от 18 кла 
са от Машиннот ехни ч е ската 
академия, беше на триседмич 
но обучение по източното Сре 
диз емноморие.

Освен пособията и помага
лата, които ползват тези фа
култети, учащите се във воег 
нноморските академии 
шат лекции от съците профе- 
оори.

В рамкитеНА КОРАБА »ГААЕБ« слу-

на обучението 
на двете академии годишните 

Затова и обучението във во учения са с учебните кораби 
сините училища получи ранг „Галеб“ и „Ядран“ — които 
на факултети. за тази цел са изминали към

Това нещо ще даде възмо,„ 56 000 морски мили _ пред-
ност на военните лица по-лъл сташляват само една част 
но да се развиват, да работят програмата, само една форма 
като научни работници, ако от практичното приспособява 
напуснат армията, с една дут не на бъдещите офицери от 
ма, успешно да могат да се военноморските сили за 
включат в различните дейно
сти.

В. В.лят към споменатите класи 
на двете академии, в известен 
смисъл те са и от първия ви
пуск на тези академии, които 
учат по новата четиригодиш
на програма, за разлика от до 
сегашната, която траеше тр1{
ГОДИШ!.

.„Към това преобразование 
в обучението ни накара необ
ходимостта учебцата програ
ма по своята тематика и ни
во да следи по-пълно разви-, 
ти сто на науката и техниката 
и нейното приложение в на
шата военна флота“, — зая-] 
ви началникът на Военномод 
ската академия, капитан на 
военния параход Дали бор Ме 
штанек. Това нещо се наложи 
следствие нововъведенията 

във военната наука.

шштшшш

тех
ния живот и работа в подде- 
леиията след обучението.

Друга задача, също 
ва важна, е питомците да опо 
знаят морето, крайбрежието 

Тава нещо налагаше прог- островите и страните, които 
рамите на военните академии посещават от военно-географ 
да ое съгласуват с програми-, ска и историко-културна глед 
те на сходните факултети и на точка, да запознаят приро 
висши учебни заведения. За- дните красоти на тези страни 
тава военните академии тясно и народите и да разширят 
сътрудничат с факултетите в стоите хоризонти.
Сплит и Риска.

толко-Академии — факултета

Нова система на обучението

Макар че питомците от таз
годишното обучение се чис- штш;штжЙ. Б.

I
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Запис от съда Международен се
минар на слависти 

в ОхридР АМ И
разговори

В организацията на скоп
ения университет „Кирил и Ме 
тодий“ в Охрид се провежда 
вторият по ред семинар за 
македонски език, литература

Пред председателя на Об- на ранни бракове.
^ки« ^1ДмтГгаДИЛШТрОВграД ~ ЕТ° 33 ™я я®ления тр- по сл^сХГ- ка.у^Гра, 
стоят ^-адишно момиче и ябва да се пише — каза пред ботници професори истуден-МОМЧС С ТСХ' ^ателят «а «*а Любислав ти от пов^Гстр^и Яв
ните родители. Илие®. Това вече е обществен -рапа, Азия и Америка, чрез

— Моля ви, ако можете ве проблем. Кой гарантира, че многобройни 
днага да ни издадете разре7 този младеж, който утре ще 
шително за сключване на гра понадошкне в баровете на Па 
ждански брак, защото утре риж, ще се върне при неше- 
заминавам за Франция, обър стата и детето си. В повечето 
на се сниюходитеяио младият случаи, поне според досегаш- 
кт>м съдията.

ТЪПАН
предавания 

ще се запознаят с историчес
кото развитие на македонския 
народ. БИЕ г ■ вната практика, същите след 

една година 
заявления за развод. И тога
ва да сте тука да чуете какви

Бизнес с водадве подават— Защо е нужна такава при 
бързаност? Вие добре ли сте 
обмислили какви са вашите 
права и задължения в брака? Л1ъаси имаме да разправим чия

е тенджерата, чия чинията 
юрганът... Но най-тежко 
с децата. Преди няколко ме
сеца идва при нас един такъв

Чистата вода е валута. Та
ка поне смятат в Швейцария. 
Там сериозно обсъждат въз
можността за продажба— Какво мислите вие като 

родители? — обърна се към 
родителите им.

Новият оркестъриз
вън граница на вода от чис
тите планински реки. Конкре- 

жених, вече разведен съдеб- тно — да продават вода на За 
ние, другарю съдия. Ние ня- но, с молба детето, което спо- падна Германия, където Рус- 
ма какво вече да мислим, те 
са завършили всичко, на нас

Срещнахме го случайно.
На един събор в Т. Одоров 

ци. Казва се: Иван Момчилов учи! 
от Драговита.

Така всички го знаят.

пана...— А бе какво да мислиме — Иване, заметай се!... И

ред решението на съда, е да- кият промешлен басейн се ну
дено на майката, да се върне ждае остро от вода. Правител
при него. Това свое искане ствата на тези страни водят

благословим. Момичето е бре той обосновава, че няма сред преговори за построяване на
меняо, а момчето бърза да о- ства да плаща издръжка за магистрален водопровод Ал-
тиде на работа във Франция детето. А когато го попитах- пи—Рур. 
и ние като родители ви мо- ме с кои средства в такъв слу 
лим да издадете разрешител- чай ще издържа детето, ако е 
но,. за да може поне детето при него, той сви рамене и нс 
да бъде законно, а после тях’ знаеше какво да отговори.

— Може ли съдът да не из 
даде решение за сключване 
на брак с непълнолетно мо
миче?

— Може, обаче и съдът, и

Иван надигнал тъпана и си 
отишъл в Драговита.

— Беше ме срам денем да 
го нося и затова пътувах но 
щем.

В Драговита събрах десети 
на младежи. Събрахме инст
рументи и започнахме упраж 
нения.

И ето, така — направихме 
компания. Истина ,още няма 
ме опит що важното е че ра- 

ра- ботата върви. Устройваме тан 
цови забави, свирим по ново 
брански вечери, на тържес- 

със тва ...

ни остава само да Изненадах се когато го вид 
ях да влачи тъпана.

Иване, какво е това с теб? 
Доколното зная, ти беше фо
тограф? ...

— Абе брат ми, промених 
„професия“ ... По оправдате 
лни причини. Преди това бях 
на работа в местната канцела 
рия в Поганово като помощ
ник-служещ ... но 
ботно място се закри. И ,аз 
останах без работа ...

Иван обаче не стоял 
скръстени ръце.

САЩ и Канада също обсъж 
дат проблема за чистата во
да. Гигантски водопровод, за 
строителството на който са 
необходими повече от юо мина си работа.

И съдията даде разрешител 
но за сключване на граждан
ски брак.

лиарда долара и тридесет го
дини работа, ще мине от Аля 
ска през Канада до южните 
предели на САЩ. Тук вода
та катастрофално недостига.

това
Такива разговори са често 

явление в Общинския 
Само от януари до началото 
на този месец

родителите са изправени пред 
свършен факт. Ако не изда- 
дем разрешение, те продъл
жават да живеят в незаконен Водопроводът ще доставя до

тук повече от 11 кубически 
километра вода в година —

съд.

Общинският Всяка вечер, след като свър 
Отишъл при вуйчо си извее шим полска работа се съби- 

тен свирджия, в Горна Невля раме „на репетиция“ ... 
и му разказал в какво поло
жение се намира. Той се ка- ли, ехтят... 
чил на тавана

съд е издал над 10 такйва брак, който ражда нови проб 
разрешителни за сключване леми. Детето в такъв случай

губи право на здравно осигуря 
ване, а ако се стигне до кон
фликти, тогава най-често ба
щата не признава детето.

— Според вас и влиянието 
на родителите губи вяскакво 
значение?

А урвите на Гребен ехтятпочти четири таюгва потока, 
кахъвто е Москва-река в ней
ното долно течение.Находки в Рибарки М. А.свалил тъ-

Човешки съдбиПри поставянето на основи 
за обществена сграда в с. Ри- 
барци, Босилеградско, са на
мерени гробища, за които се 
предполага, че са от голяма 
старост.

И най-старите хора от това 
село не аи спомнят, че няко
га тук е имало гробища. За
това се вярва, че те са още 
от по-старите дни на турската 
империя. Счита се, че при мя 
стото на гробищата се е на
мирала голяма крепост, защо 
то освен гробове тук са изко
пани и други предмети от мс? края председателят, разреше-

'/ ння за сключване на брак ме 
непълнолетни лица тряб 

ва да издава службата по опе

— Казах вече, че и родите 
лите са изправени пред овър
шея факт. В болшинството слу 
чай момичетата напускат ро
дителския дом, а родителите 
след време получават бележ
ка : „намирам се там и там, 
ако искате да ме видете, ела
те“. Какво остава на родите
лите, оовен да дойдат в съда 
и те, заедно с тях, да ни мол
ят да издадем такова реше
ние.

ДОБРИПЕСЕНТА
ще успеем, а може би и нс. 
Но оигурно е, че от нашето 
гърло нямате да излиза пе
сен, а срашен рев.

Попитах го, защо не търси 
социална помощ от община
та. Изглежда, че досега не 
е искал да търси. Защото п^ 
някога човешкото достойнст
во, или желание да не досаж 
да на някого е голямо.

— Недей повече така — 
опитвам се да го съветвам. Са 
мо най-закоравялото сърце ня 
ма да те разбере и съчувству 
ва. Всеки ще настои да ти 
помогне.

не се вижда в житото. Като, 
че ли се скрива. Но потните 
ръце здраво държат ръкойки 
те. И така, влече се човекът 
да събере парчето черен хл
яб. Поне и той да стига. Но 
н е е така...

Чести са тежките човешки 
съдби.

Такава съдба е сполетяла и 
Добри Накев од Долна Лиси
ца. Познавам го отдавна. Той 
е на четиридесетгодишна въз 
раст. Водителите са му почи
нали отдавна. Четирите му се 
стри се омъжили и са далече 
от него. Той с останал сам 
в стара и схлупсиа къщурка: 
Притежава малко парче земя. 
което не му осигурява парче
то хляб...

Добри с ог рождение тежък 
инвалид: няма един крак, а 
другият му е заболял. Но и 
като такъв той работи и жи
вее. И някак особено се рад
ва на живота, който сс с тъй 
жестоко поиграл с него ...

Понякога, по деретата и усо 
ите на Ли син а щс чуете звън
лив и мелодичен глас, и пе
сен, която отеква и сс носи 

Това с

— По наше мнение, каза на

Слънцето е ггрилекнало, а 
той в дрипи пълзи и събира 
жито, с едри, но повечето пра 
запи класове. Тоягата, с коятц 
единствено успява да се дви 
жи е останала в началото на 
нивата, от където е започнал 
да жъне .Пълзи на 
към нея, за да я вземе и за
почне да вързша снопи. А тя 
•му е изранила ръцете, превър 
нали ги в храпава и дебела бу 
коша кора. И много рани. От 
някоя блика кърв.

С коситбата Добри се справя 
някак по-леко. Опира се вър
ху косата и коси. Но дали с 
по-леко? Опрял се само на 
един крак той търпи остри 
болки. Но понася всичко сто 
ически. Понякога губи равно7 
пооие и пада. Но става и отно 
но продължава с работа. Из
глежда като, че ли го движат 
невидими сили. Или може би 
онова най-същинското: борбгу Човекът е роден да се измъч

ва — казва той- Но не са на 
Като го наблюдавате и раз- воички същите мъки — опит

на гтросто се обрък- вам се да му възвратни.
Той обещава, че ще дойде

тал и земя.
За сега обаче никой не про жду 

явява интерес за изследване
то на тези находки, които мо- кунство. Това е и най-логич- 
же би ще разяснат много не- но, защото в края на краища 
щя од далечната история на та сс създават социални проб 
бооилеградския гфай. _ ломи, за които са задължени

именно тези служби. Д- коленеВ. в.

Сяда за момент и изважда 
от торбичката си парче ръ
жен хляб и малко лук. Това 
му е обеда.Орехчетата лекуват

— Имах три овце — каза 
той. Цяла зима от устата от
късвах да останат живи, а се
га една умря. Ех, къса се там, 
където е тънко — с дълбока 
въздишка казва той.

Продължавам да го убежда 
вам. Подавам му цигара. Каз 
вам му за човешката соли дар 
ност .която няма да го мине.

зелени орехчета се правят ба
ни на деца, болни от рахит.През лятото в различните 

части на нашата страна наро
дът събира зелени орехчета^ 
преди още да е втвърдила че
рупката и да са се оформили 
ядките им. Зелените орехчета 
съдържат витамин С (450 — 
1 500 МГ*/о), дъбилни веще
ства (25*/о) и специфичното ве 
щество юглон.

В народна медицина те се 
използуват под формата на 

като неспецифично, 
лечение

От зелени орехчета се ггри- далече по ридищата.
При варенето негова песен, тъжна и мелан

холична ... Обхванат от мъки 
той запее. А знаете ли, че ко 
гато доближите до него и 
като го слушате и виждате, 
тази тъжна мелодия щс про- 

дълбоюо у вас. И вие

готвя сладко.
се губи голяма част от вита
мин С, но се запазват другите 
съставки. Обелваме 1 кг зеле 
ни орехчета и ги заливаме 
със студена вода за да не по
чернеят. След това ли варим в никне 
две води по Ю минути. Оста- никога няма да можете да я 

ги да престоят във вто- забравите.
Чудно е това: с такава съд 

ба човекът си пее. Дали е нл- 
може би

та за живот.
вяме
рата вода на хладно място о- 
коло 20 часа. Сваряваме си
роп от 1 кг захар и 3 чаши истина песен, или 
вола, в който слагаме орехче- рев, превърнат в песен... 
тата и варим сладкото на си- ... Воднаж го наблюдавах 
лен огън. Като се сгъсти, ела- как жъне. Ей така — не ко
га ме 1 лъжичка лимонтузу и лсне. А може би и нс е на 
сваляме от огъня. Държим го колена ,защото едно няма, а

другото му е болно. Но сто: 
'някак жъне. Така спотаен той

говарятс
вате. Запитвате се как това е 
възможно. Има ли граница, в общината да потърси по- 
когато човешките мъки ста- мощ. Разбира, че неговите 

непоносими? Той като че мъки нямат край и му е необ

отрова
е родство за местно 
на някои кожни заболявалия 
(като допълнение на лекар
ственото лечение) и като ви
таминен концентрат при бол
ни от Базедова болест, скор-1 
фули, артериосклероза, пови* 
шено кръвно налягане и пр. 
С отвара от орехова шума и

ват
ли го опровергава. Защото нс) ходима помощ, 
ровил живот е само мъка.

Дали аз или ти бихме ус
пели да живеем, ако сме на 

Може би

Ще я получи, защото в об
щината вече знаят за него\

в тъмен буркан на хладно и 
студено място.

В. В.негово място?

Стремяла $
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КОГА И КАК СЕ
ЗАСАЖДАТ
ОВОШКИТЕ

водопровода ще достигне и 
до з,б мм.

От гражданите първоначал 
но се търсело да участвуват 
в изкопните работи в дължи 
па от 2,5 мм., но за учудване 

След повторнд

Сибешт-ч»
1

Новини от Клисурски районV

АГРОНОМА
те отказали, 
разглеждане на въпроса нама 

изкопните работи сел 
ялите да завършат в дължи
на от 1,200 метра и да заров
ят цялия водопровод.

Тези дни отново ще ое даде 
предложение на стрезимиро» 
чани за участието им в пост
рояване на водопровода. Оча 
кг а се, че- най-сетне гражда
ните ще проявят разбирател
ство за амцията, инак вода ще 
бъде доведена само от един 

и то за заставата и мит

Училището в 

Колуница-закрито
Овощните дръвчета се засаждат през време иа по-

_ обикновено црез есента след листопада или
започнало набъбването и разпу-

лено е
мивката им

есента става 
ември.Мястото за засаждане на овощните дръвчета трябва

геР‘фпо“ф»°ня глггяздсе изкш а^ат дулките с размери 1 метър в обиколка и около 
Г,0 см в дълбочина. Още при копането орният почвен пласт
се поставя на едната страна на дупката, а долният-мърпмща се поставя иа м НаЙ добре е цялата площ да се

Интензивната миграция на училищната мрежа ежегодно 
населението от 
Клисурско доведе дотам, че 
тази учебна година на задъл

основно образование МИРОВЦИ ВОДА 
подлежат само трима учени
ци. Затуй просветните органи

с. Колуница, става все по-актуален.

ЩЕ ДОВЕДАТ ЛИ СТРЕЗИ-
извор 
винцата.

Би трябвало незабавно чле 
местната общност.

жително
та — на другата страна, 
риголва на дълбочина 60 до 70 см. „Лтт.тл „ля-1 гз=ьг
внимателно Всички болни и повредени корени се изрязват 

място. Веднага след това корените се потапят 
в каша от една част пресен говежди тор и три части глина, бедена с “ода. С това те се предпазват от изсъхване и
пръстта се прилепва по-добре до тях. __

Дървчетата се засаждат на дълбочина на каквато са
били в разсадника преди засаждането им. _

Дръвчетата се засаждат обикновено от двама души 
единият държи дръвчето отвесно, а другият заравя. Корени
те се разполагат добре в ямата, като се гледа да не сеР 
плитат или да не се извиват краищата им. Между тях се 
хвърля рохкава горна пръст от орницата като от време на 
време дръвчето се разтръсва, за да се запълнят добре праз
нините между корените. Добре е пръстта да бъде размесен 

8 до 10 кг добре угнил оборски тор и 100 г суперфосфат. 
След запълване на дупката пръстта се притъпква внимател
но с крака и дръвчето се оставя в отвесно положение.

поливат с 1—2 кофи вода, след

И по-рано граничните час-
ноазете на 
ръководствата на обществено 
политическите организации да 
въздсйствутат, върху

приемат част от рабо
члено

вете да
тате по довеждането на вода 
та и по тоя начин да снемат 
един жизнен въпрос.

м. В.

Любопитни
факти

ИЗКУСТВЕНИ ХРИЛЕ

Американският учен В. Ай- 
рес е изобретил изкуствени 
хриле, с които човек може да 
диша във вода подобно на ри 
бите. Изкуствените хриле на
подобяват балони, който при 
потопяване във вода пропус
ка навътре само кислорода, 
съдържащ се в нея, а отделя 
навън издишалия въглероден 
двуокис. По този начин чо
век може да плува свободно 
и продължително под водата, 
без да е необходим кислоро
ден апарат.

ИНЖЕКЦИИ БЕЗ ИГЛА

Накрая дръвчетата се
просмукването на които отгоре се насипва ситна пръст.

агр. К. Колев

Горня Невля V • -г.

Вършачката дойде
Сега хората приказват заЖътвените дни в Горна Не

вля тази година бяха търже- активната работа на Алсксан- 
В Англия е въведен специа- ствено отпразнувани. Тази- го дър Петров, предоедателя ъа 

леи апарат за подкожни йн- дина за пръв път в селото местната общност, който има 
жекц-ии без игла. Под високо пристигна вършачка. По този . много заслуги около органи- 
налягане лекарството се вка- случай ДИМИТЪР ЗЛАТКОД зацията на връшитбата и Дра

ган Живжович работих, кой
то активно работеше през жъ 

в твсните дни В селото. .
Сега селяните от Г. Невля

ти на ЮНА и общшеката ску 
пщина в Сурдулмца подемаха 
акция за довеждане на -вода 
■в граничната застава и мит
ницата. За целта са обезпеча рша под кожата. Апаратът е от. Горна Невля ни пише-, 
ни около 50 хиляди динара 
от страна на ЮНА и още око 
ло 40 хиляди ,от страна на об 
щинската скупщина.

Но за да получат и гражда
ните на Стрезимиравци вода 
бе решено да се захване во
дата от три извора, които оба 
че са доста отдалечени един
от друг, така че дължината на с поставена на нея игла.

— референта по просвета и 
култура при общинската скуп
щина в Сурдулица и председа 
телягг на камарата на трудови 
те общности, в разговор със 
селяните дойдоха до заключе 
ние да се закрие основното 
четириклаоово училище, тът^ 
като и тези деца през година 
та ще ое изселят във вътреш 
ността на страната.

Подобна съдба доживяват 
и останалите села в Клисурс
ко и Божичко, па затуй въп
росът за реорганизация на

много удобен за извършване „Пристигането на вършач
ката в селото се превърна 
същинско тръжество. Пътят, 
по който по-рано не можеше 
да минат и обикновени коли

I

иа масови ваксинации срещу 
заразни болести. Разбира се, 
новият апарат най-много се ха 
реова на децата и на немалко е направен, 
възрастни, които изпитват 
страх при вида на спринцовка вечеря, под открито небе.

изпращат поръчение до Кул
турния център по-скоро да 
им изпрати и подвижното ки
но. Свободни са и могат да 
обърнат малко внимание ' и 
на културната деятелност, в 
селото.

В селото бе устроена обща

Вършитбата завърши.

средата на изречението. Дали авторът не е ис
кал да разкаже точно как е протекъл съвета на 
олимпийските богове, или пък продължението 
е загубено през вековете, тава не е известно.

Атлантолози през всички епохи, 4АТЛАНТИДА (2)
Повече от две хилядолетия ое пише и гово

ри за Атлантида. Още съвременниците на Пла
тон започнали да спорят върху достоверността 
на неговия разказ. Философи и мислители, и сто 
рици и географи, поети и писатели, учени и 
мечтатели — какви ли не знайни и незнайни 
хора са вземали отношение към въпроса за 
Атлантида. И както става винаги в подобни слу
чаи, едни са били за, друпи — против. Едни 
.смятат елинския философ за най-нагъл лъжец 
и неговия разказ за чиста измислица, други пък 
намират разказа му за напълно достоверен' и 
сляпо вярват в него.

Гениалният учен и философ на древността 
Аристотел, ученик на Платон, смятал „Диало

га на Критий" за художествена измислица, плод 
на богата фантазия и утопични представи 
на богата и 
помп

Платон описва с най-големи подробности 
градоустройствения план и импозантната архите 
ктура на столицата на Атлантида. Тя цялата би
ла опасана от няколко концентрични пръстена

уките и изкуствата се изучавали в многоброй- 
ните училища. Културата била на недостижима 
виоота, а изкуствата ое намирали в пълан раз
цвет.

Атлантите поддържали връзки с много стра 
ни. В трите големи пристанища на острова спи 
рали кораби от найтразлични страни.. Освен тава 
властта на могъщата държава се простирала 
над много страни и народи. Тя поставила под 
скиптъра на своите царе не само много острови,', 
но и цяла Северна Африка („от Либия до Ита
лия). Те решили да завладеят и богата и силна 
страна на прадедите на елините, но срещали, 
силна военна съпротива. И все пак щели да я 
преодолеят, ако природните сили не унищожи
ли страната на атлантите и тяхната войска в 
Гърция през поменатия фатален ден и „бедстве
на нощ".

И Платон завършва своите прочути „Диа
лози иа Критий“ със .следните думи: „Но юогато 
(„атлантите — б.а.) не бяха в състояние да по
насят своето щастие, те се развратиха.. . то
гава възмутеният. Зевс свикал боговете на 
съвет, за да определят тяхното наказание. „И
като ги събра, им каза........Достигналият до нас
преразказ от оригиналното съчинение на Пла
тон завършва тук или по-точно е прекъснат по

от канали, прорязани от един много широк и 
дълбок канал, който извеждал от пристанището 
направо в двореца. Той бил построен, на един . 
свещен хълм, целият бил обкован с бронз и 

: ограден със златна ограда. Около двореца били 
разположени акрополът и други обществени 
сгради, всичките украсени със злато, сребро и 
„орихалк". Грандиозните . храмове в столичния 
град също били построени с разточителство и 
изящество.

Платон ое спира подробно и на държавното 
устройство, на обществените отношения и на 
личния живот на хората. В страната на атлан
тите царували „божествени нрави и щастливи 
уредби".

за ед-
щастшиша страна. Географът Тео- 

— също съвременник на Платон, твърд
ял, че отвъд Херкулесовите стълбове наистина 
се намира известна страна, която би могла да 
бъде именно Атлантида. Известните древнорим- 
ски учени Диодор Сицилийаки и Страбоя вяр- 

в истинността на Платоновата история. Стра 
бон дори я нанесъл на своята географска карта. 
Плиний Стари също подкрепял 
да е съществувала Атлантида. През средните ве 
кове неведнъж ое е говорило за някаква „обе
тована" земя сред безбрежните простори . на

Страната се управлявала от десет царе, все
ки от които властвувал над отделна област с не
гов „собствен" град. Той издавал закони и на
редби и имал пълна власт над живота на пода
ниците си. Обществените нрави в страната на 
атлантите били благопристойни, а самите те се 
отличавали със своята скромност, -смирение и 
благоприличие. Страната имала писменост и на-

възможността

тавана
Атлантическия океан, която била отъждествя - 
вана с Платоновата Атлантида.
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За нашите СПОРТ
домакини

ДВЕ ПОРАЖЕНИЯ НА 

„АСЕН БАЛНАНСКИ
ястия от
КАРТОФИ

Продуктл за една порция: кар- 
тофи 120 г, юнсело мляко (смета<на) 
50 г брашно.2 г, яйце 1/2 бр., ма-' 
сдо -Р X, ким, копър Н СОЛ По вкус.

Приготвяне:' Измитите н обелени 
картофи се нарязват на кубчета. 
Заливат се с вряща вода. Прибавя 
се ким и сол. След приготвяне су 
пата..се застройва с разбито 
село мляко и брашно и се оставя 
да поври малко. Добавя се твърдо 
яйце, нарязано на ситно и копър. 
Слага се и прясното масло.

След първите два кръга на 
: есенната част в междуподзо- 
новата група, димитровград
ският футболен отбор има 
мо една точка. Първо, 
наравно срещу „Синджелич“ 
от Ниш на овой терен, а та- 

неделя.

диха с минималла разлика от 
един гол.

Повечето се играеше в цен
търа на терена, а предприе
маните нападения бяха ред
ки, но доста остри.

За поражението на „А. Бал
кански" допринесе и това, че 
той излезе в „осакатен" със
тав — нямаше ги Глигор Пей 
чев, Страткоа, Манов, Петко- 
вич и др.

,/А. Балкански“ игра в със-- 
тав: Ставров, Пейчев П, По
рои, Матеев, Ранчев, Петров, 
Василевски, Кръстев, Джор- 
джевич, Александров, Златко- 
вич (Златанов).

са-
игра

ки-
ЗИ 7 септември, 
загуби в Горна Врежина от; 
местния отбор „Единство“ с 
3:2.КАРТОФИ, ПЪЛНЕНИ С

Продукти за една порция:
тофн 300 г, мляно месо 100 
ло (0.5Н0) 20 г, ориз 5 
оО г, лук 20 г, яйце 1/4 бр„ кисело 
мляко 50 г, брашно 2 г, червен н 
чер пипер, зелен магданоз, сол зз 
подправка.

Приготвяне: Лукът се наряза на 
ситно н се пържи в- част от мазни 
пата, до омекваме. Прибавя се 
очистеният и измит ориз н след 
2—3. минути,— червеният пипер и 
доматите, обелени 
дребно. Разбърква 
залива р малко гореща вода. След 
като поври, сместа се слага 
смляното месо.

авят

МЕСО
Мачът във Врежина бс 

щинска първенствена 
ло твърде лош терен и студе
но време. Опоред играта ра
вен -резултат би бил най-пра
вилния изход, но домакините 
имаха повече щастие и побе-

кар- 
г. мае- 

г, домати
съ-

среща

В реванш 

„КОМ“
среша 5:1 

Годеч
и нарязани на 
се добре н се

към
Посоля ва се по 

се черният пипер 
нарязаният магданоз.

вкус Г1ри0 
и дребно
Едри, гладки и еднакви 
на картофи, добре измити, се обел 
ват. Издълбаеш се, докато стени
те им останат с дебелина 
половидн сантиметър, и се пълнят 
с прнготвенета вече плънка. Сла
гат се в намазана тавичка, заливат 

“се с останалата мазнина 
вода н се пекат в умерена фурна. 
Пет минути преди да се извадят, 

. заливат се със застройка, пригот
вена от киселото мляко, яйцата 
брашното.

по големи

около

Второ поражение „А. Бал
кански“ претърпи от футбол
ния отбор „Ком“
НР България, в реванш-сре
щата (първата бе игран в Ди 
митровград и завърши нарав
но).

е никаква изненада, че резул
тат бе толкова висок.и малко

Годеч, С. Манов

бележка КАКВО САЕД ЗАБРАНАТА ДА СЕ ПРАВИ ЛИСТНИК?ПАЛАЧИНКИ ОТ КАРТОФИ
Продукти за една порция: кар- 

-тофн 200 г, брашно 2о г, яйце 1/2 
бр., една супена лъжица прясно 

• мляко, олио 10 г, копър ил* зелеч 
магданоз, сол за подправка.

■ Приготвяне: Измитите картофи 
се обелват и сурови се настъргваг 
на ситно ренде. Прибавя се мля
кото. яйцето, брашното, дребно на 
рязаният копър или зелен магда- 

. ноз. сол. и чесън. Сместа се раз
бърква добре. Поставя се в горе
ща мазнина и се разглежда на "таи 

“ък цласгг, като се пържи от двете 
страни.

ЗАПЕКАНКА ОТ КАРТОФИ С ПУ 
ШЕНО МЕСО

" Продукти за едва порция: кор- 
тофн 200 г, пушено филе (салам) 
.40 г, масло 15 г, яйце 1/2 бр., пряс 
но мляко 50 г, кашкавал 10 г, зе
лен магданоз, сол за подправка. 
‘ Приготвяне: Картофите се врят 
необелени. След сварване се обел
ват н нарязват на филнйкя. Посол 
яват се. Филето или саламът се 

■ на-ряват- на дребно. В намазана
та тавичка се нареждат картофите 
н филето. Отгоре се наетъргва 
кашкавалът и се залива с разто
пено масла.

Сеченето на листико-в фу
раж и тази година ще е про
блем в Босилеградоката кому-

Но животновъдите казват, то за това никой не създава 
че забраняването на листнико условия, пряко се угрозява 
вия фураж в Бооилеградско животновъдегвото, а фонда на 
е прибързано. Защото за от- добитъка постоянно наМаля- 
глеждг^тето на добитък те ня еа. 
мат дЪстатъчно друга храна.
Ако такава например обезпе
чат за продажба земеделски
те кооперации, животновъди
те ще се отрекат от листнико 
вия фураж. Самоинициативно 
обаче, те не са в състояние 
на своите имущества да про
изведат необходимото количе 
ство храна.

Заинтересованите за лист- 
киков фураж правилно разби 
рат, че същия се забранява 
да се премахне екстензивния 
начин не отглеждане на до
битъка, като се пристъпи към 
производство на животновъд
на храна посредством изкустве 
ни ливади, фураж и друго.
Обаче в Босилеград ехо, кога- шаване.

Според играта „А. Балкан
ски“ не заслужаваше така ви
соко поражение от 5:1. Още 
повече, че първото полувреме 
почти принадлежеше на гости 
те от Димитровград. Па все 
пак, в края на полувремето 

. (според нас от засада) домакн 
ните отбелязаха първия гол, 
с който се отиде на почивка.

на.
Такава сеч е забранена с ре 

публикански закон. Според то 
ва общините нямат възмож
ност да донасят някое интер 
но решение.

Това нещо създава голяма 
тревога на животновъдите в 
комуната, особено от Тлъмиц 
ски район ,където към 13 се
ла, като главна животновъдна 
храна за дребен добитък пол 
зват именно листа иков фу
раж. Сега такава възможност, 
няма

Но някои от тях, без оглед, 
че правят нарушения секат не 
позволено. Разбира се, гор
ските пазачи съставят актове

Става въпрос къде е изхо
дът от това положение? Опре
делен отговор не получихме 
от компетентните, 
се стои в „омагьосания кръг“ 
хората продължават да секат 
и да плащат наказания. Как 
да се това отречи не е ясно. 
Особено, след като чухме от 
говора на един обвинен за не 
позволена сеч 
фураж, който бе повикан от 
съдията за нарушения. — Ще 
ме глобите 
Но срещу тая загуба, поне 
ще имам обезпечена храна за 
добитъка!

Това е горчивата истина, ко 
ято изисква обмисляне и ре-

в. В.

И докато

Юогато всички очакваха ус- 
през второто полувремепех

„А. Балкански“ рязко секна с 
играта и даде възможност на 
домакините да забележат още 
четири гола.

на листаиков

това го зная.Н ай -гол ям ата грешка оба
че направи техническото ръко 
водство и треньора, които на
правиха недопустимо размест а СъДията за нарушения ги 
ване, което внесе смут в ооб» наказва. А наказанията и знае-
стаените редове, па затуй не ят от 100—2.000 динара.

кои от .атлантолозите се опитват да идентифи
цират новооткритата от археолога Евънс древна 
цивилизация с описаната от Платон легендарна 
страна на атлантите.

Археолопрпште разкопки на древните дър
жави Ааирия и Вавилон също доказват, че и в 
дълбока древност са съществували страни с мно 
го висока култура и цивилизация.

Всичко тава помага да се увеличава броят 
на привържениците на идеята за съществува
нето на Атлантида и по-сетнешното й изчезва
не. По този въпрос започва тда пишат все по
вече книги н статии. През 1923 година в Париж 
започва да излиза специалното списание „Атлан- 
тис", посветено на изследванията в тази област. 
В резултат на нарасналия интерес през 30-те го 
дини па нашето столетие в Пармж се овиква 
Международно заседание на атлантолозите и би 
ва учредено „Дружество за изучаване на Атлан 
гида". В него влизат хора от най-различна въз 
раст и всевъзможни професии. Студенти и про
фесори, писатели и журналисти, географи и 
пътешественици, историци и археолози, библио 
фиши и какви ли не още научни работници и 
любители на науката влизат в неговия състав. 
Дружеството на атлантолозите разполага с би
блиотека, в която биват събрани от цял свят 
над 1700 книги и статии за Атлантида на най- 
различни езици. По късно големият съветски 
атлаптолог Н. Ф. Жиров цитира в книгата си 
„Атлантида", излязла през 1964 г„ охце 730 нови 
заглавия на книги и статии. Редица известни пи
сатели създават научнофантастични романи и 
разкази, посветени на Атаалнтида.

(Следва)

(1769-1859 г.). Изобщо все повече ое налагало 
мнението, че не може да има нищо сериозно в 
легендата за Атлантида.

И така, с увеличението на знанията в област 
та на точните науки учените все по-малко про
явявали склонност да вярват изобщо на различ
ните, завещани пи от миналото легенди, оказа
ния и невероятни предположения.

Но сто че към края на XIX век ое случило 
събитие, което накарало учените отново да се 
върна/г въм легендата па атинския философ. 
Неочаквано за воички немският любител-архе
олог Хайрии Шлимап открил на хълма Хисар
лъка в Мала Азия развалините на древния град 
Троя. Дотогава сс смятало, чс гениалното творс 

на Омир, подобно на „диалозите" за Атлан 
Тида, е поетична измислица. Никой не вярвал, 
чс е* имало Троянска война и чс град Троя дей 
ствителпо с съществувал. А сто чс „легендата" 
се оказала действителност! Защо тогава сказа- 
нисто на Платон да не почива на действителни 
факти, защо остров Атлантида да не е съществу 
вал?

Други пък, по-дейни и ентусиазирани хора, 
които не се задоволявали от „празни приказки' 
се заели да търсят доказателства за съществува 

Атлантида. Ученикът на Платон — Канкето на
тор — заминава за Саис, за да дири материали, 
които да потъврдят разказа на неговия учител. 
Той дори твърди, че сам видял папирусите, кои 
то жреците от храма на богиня Нейт показали 
на времето на Солон. Отделни най запалени при 
вържемици на хипотезата за съществуването на 
Атлантида предприели рисковани пътешествия 
за нейното издирване в океана.

След откриването и завладяването на Амери 
славата иа древната култура 

пиките и майте, техните високо
ка от испанците 
на ацтеките, 
благоустроени градове, както и изобилието на 
злато в тези страни предизвикали небивал ин
терес в Европа. Отново се заговорило за Пла
тон и неговата Атлантида. Мнението, че ново
откритият континент е именно загадъчаиата, 
богата и могъща империя на атлантите, господ- 
ствувало до края на XVII век. През следващите 
две столетия освен философите, историците и 
географите и много други учени от различни 
специалности започлшли да проявяват интерес 
към „загадката на Атлантида". Те четели и пре 
прочитали „диалозите“ на Платон, като (>претег 
ляли" внимателно всяка дума в тях, ровели се 
в старини папируси, съпоставяли данните с най- 

открития на географията и историята. 
И все пак това не ги довело до нищо положи
телно. Е-го защо по това време мнозина мисле
ли, че на писанията на Платон по въпроса за 
съществуването на Атлантида не трябвало да се 
отдава никакво сериозно значение. На това мне 
ние бил и знаменитият немски наоуралист, гео
граф и пътешественик Александър Хумболт

зои е

По-късно, в началото на нашето столетие, 
бяха предприети разкопки на о-в Крит. С този 
остров са свързани старогръцкият мит за Зевс 
и прекрасната девойка Европа, отвлечена от по 
велитсля на Олимп тук, оказамисто на могъщия 
мороки властелин — цар Мииос, преданието за 
първия „човек-птица" и строител на прочутия 
Лабиринт, в който живеело чудовището Мино- 
ташър — Дсдал и неговият син Икар. Още много 
други логерди са свързани с онв Крит. Разкоп
ките, които разкрили една наистина блестяща 
култура и цивилизация на древността, отново 
възкресили с пълна сила вярата във възмож
ното съществуване на Атлантида. Сега обаче ня

новите
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От учителския събор в Димитровград

В духа
на д- .'г>"

самоуправителния
I

договор ; . д*
СЕЛО КАМЕНИЦА

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА жснието да сс потърсят реше вателната общност, но на вси- 
реорганизацията на у- чки заинтереооватш институ- 

община- ции и органи в общината.

— ЗА УКРЕПВАНЕ НА МАТЕРИАЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБЩНОСТ ПОЛУЧАВА УВЕЛИЧЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА С 10%.

' — ПРЕДСТОЯТ ДОГОВОРИ И РЕШЕНИЯ ЗА МАЛКИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЩИ- ИИя в 
чилищната мрежа в

НАТА. та.КВАЛИФИКАЦИОНАТА СТРУКТУРА НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ КАДЪР 
ИЗТОЧНИК НА НОВИ ПРОБЛЕМИ. СТРУКТУРАТА НА ПРЕПОДА

ВАТЕЛСКИЯ КАДЪР — 
ТОЧНИК НА НОВИ ГЛАВО- 
БОЛИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

РЕОРГАНИЗАЦИЯТА Е НЕ

ОТЛОЖЕН ВЪПРОС
Из

миналата седмица в Димит професионални въпроси. Ка- тин Лейчич, представителят в 
ровград се състоя двудневен то гости присъствуваха: секрс Културно-просветната камара %
събор на учителите от Димит тарят на Републиканогсия от- на Републиканската скупщи-
ро®градоката община На съ- бор на синдиката на обществс на Миодраг Попович, предста
бора бе обсъдена информаци нитс дейности Михаило Пан- вителят в Републиканската ка _

представителят в Кул мара Георпи Алексов, предста основа на захонопредписалия С влизането в сила на пра
на вителят в Социално-здравна-: та редица физически откъсна вилника за професионалната 

скупщина Драгу- та камара на Републиканска- ти подведомствени отделения подготовка и за профила на
_____  та скупщина Илия Петров, трябва да бъдат ликвидира- преподавателския кадър, учи-

предстаиители на обществено- ни, защото тази и идващата лищата навлизат в още
организации, година броят на учениците сложно положение. Според 

и се на1.малява. Разходите за об- • материалите, структурата на 
разованието по ученик в об- преподавателския кадър в об 
щината са значително по-го- щината е твърде неблаготгри- 

Информацията „Материал- леми от ония, които предФок ятна: гимназията е 15% без 
състояние на образова- да републиканската образова: съответна професионална под

напри- готовка, в оооявното учили- 
в ще „Моша Пияде“ 4в/о, в Сми 

1.500 ловци 33%, в Каменица 33°, '0, 
1.430 в Долна Невля 57%, в Пога- 

в гимназията на ново 100%, в Трън ски Одоро- 
1.781 динара? Предвижда се Вци 50%. Съборът бе осведо- 
тази година годишните разхо- мен, че от 1‘март 1970 година

бъдат всички училища трябва да об 
явят конкурси за ония работ
ни места, които заемат препо 
даватели без нужните 

Невля фикации. Обаче и в разисква 
ни ята бе подчертано, че учи
лищата, образователната об
щност, Общинската 
на трябва да предипривмат

В материалите и в разиск
ванията бе изтъкнато, че въз

ята за „Материалното състоя телич, 
ние на образованието в Дими турно-лросветната камара 
тровградско“, както и някои Съюзната

по-
На 14 септември по литич еските 

на трудовите организации 
на Общинската скупщина.Среща на Каца камък ното
нието в Димитровградско“, ко телна общност. Така 
ято в името на комисията на мер разходите по ученик 
съвета за обществен план и Каменица възлизат на 
финанси обоснова Велчо Ни- динара, в Поганово на

мите патриоти ще бъдат положени 
венци и свежи цветя. Представи
тели на борческите организации от Пирот, Димитровград и Михайлов колов, е синтез на широк са- динара, а

мо управи те лен договор на 
всички равнища. За похвала 

бъде отворена за населението от е, а ТОВа Показаха И раЗИСКВа
нията, че Образователната об 

Д- щност и учителите, не прибе-

На 14 септември ще се състои 
традиционна среща на бившите 
бойци от Пиротския, Царибродския 
и Фердин^ндскня партизански от
ряд, в местността Каца камък, на 
Стара планина. Според приетата 
програма на срещата ще присъс- 
твуват няколко десетки преживели 
бойци от двете страни, а пред въз 
поменателните плочи на разстреля

град ще изнесат спомени от дните 
на борбата против фашизма. Грани 
чната линия на Каца камък ще

ди на един ученик да 
още по-големи. В някои под-двете страни.

ведомствени отделения като впнаха към методите на нати
ска, но имаха пред вид реал- Скървеница и Горна 
ните възможности на общин
ския бюджет и нуждите 
всички дейности, които са на 
негова издръжка. Затова
обърнаха с лице към вътреш на няма временен

квали-

ще възлезат на 2.500 динара, на „Съществуващата криза в ос* 
се новното образование на тере-Фотовитрш окутпци-

характер. всички мерки да се намерят 
защото всички показатели го- съответни работни места 
ворягт, че броят на учениците ония учители, които ще оста

нат без работа.

заните резерви.

*: ‘ ' г,?....... ’и» е ■
:■ - '- У?'

Изхождайки от това събо
рът не наблягаше върху пър
вобитното искане на Образо
вателната общност за допъл
нителни средства от 574.000 
динара, но като временно ре
шение единодушно прие отпу
снатите 250.000 динара, които 
осигуряват увеличение на не- 
то личните доходи на просвет 
ните работници с 10%. От 
приложените данни се вижда.

ще продължи да намалява. 
Опитът да се разисква за про 
блемите на образованието в

Представителите в култур
но-просветната камара на Съ- 

район Висок през януари т.г. юзната и Републиканската ску
(Зяха пщина, които също участвува 

ха в разискванията осведоми
ха участниците в събора, че

сс провали, защото, не 
направени нужните подготов
ки за такъв сериозен похват. 
Подобни проблеми сега се 
явяват в районите Долна Нев 
ля, Поганово и Тръноно Одо- 
ровци. Участниците в събора 
приеха констатациите в мате? 
рпалите, че съществуващото 

на материално положение на об-

се подготвя изменение на за
кона за финансиране на обра 
зованието и че с него нераз
витите общини получават въз 
можност за по-трайни . - реше
ния във финансиране на об
разованието.

че с това ново увеличение ли
чните доходи ще бъдат

об-равиилцето на съседните 
щини — Пирот, Ниш, Алекси 
нац. Бела паланка и Бабушни

разованието в общината е до 
голяма степен резултат на не двудневния събор на просве- 
рациюн алено 
училищна мрежа.

Анализирайки работата на

Наред с интензивното частно строителство в Ди
митровградско изникват и други проблеми от комуна
лен характер
ток. Тоя проблем особено е належащ за онези маха
ли, никнали в окрайнините на града, или по посока 
Лукавица, Желюша. Според едно сведение — 93 дома 
искат електрически тек, докато въпроса за водата ре- 
шили с помпи и бупари.

Недоразумението е очевидно — тези 
считат, че друг трябва да им доведе тока.

А не е така: тъй като не плащат нужните облаги 
за комунални, те са длъжни сами да си доведат тока. 
Впрочем, това се отнася не само за онези извън ра
йона на града, но и за ония, които населяват окрай
нините му.

Значи, всички ония, които искат ток, водопровод 
или път, ще трябва да запретнат ръкави и със соб
ствени сили да направят това.

На снимката: пътният знак не означава района 
на града.

организираната тните работници можем да за 
Предложс ключим, че само такъв начин

ца. Обаче гимназиалните учи- 
| тели и с новото увеличение 

ще бъдат под равнището на 
съседните общини. Затова ко
мисията на съвета за обще
ствен план и финанси 
поръчва на Образователната 
общност, при разпределение
то на средствата да държи 
сметка за нуждите на гимна
зията. В информацията бе да 
ден също така обстоен ана
лиз за бюджетното потребле
ние и за състоянието на сто
панството в общината, от ко
йто ое вижда, че няма място 
за по-нататъшно обременява
не на стопанството! Затова е:

пътища, водопроводи, електрически
ните решения — за формира на решаване на 
не на събирателни

проблемите 
центрове при който намират общ език

и за съединяване на някои всички заинтересовани факто 
ри, може да даде резултати и 

се осигури настаняването на трайни решения 
учениците от най-отдалечени- на образованието.

пълни основни училища, катоггре-
в областта

граждани
те селища, представляват са
мо изходна основа за Д. Йотовпо-на
татъшни договори и изнами-
ране на най-подходящи ре
шения. Освен в материалите
подобни предложения проли, ( 
чаха и в Ща®

разискванията. Тряб 
ва да се подчертае, че участ
ниците в събора сс съгласи-

V

ха, че реогранизацията на у- 
чилищната мрежа трябва да 

динодушно бе прието предло- бъде дело не само на образо-
И*=*-
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ТВОРЧЕСТВОТО
НА М. ПЕТРОВ
Из предложението за Септемврийска 

награда по живопис
Комисията за присъждане на Септемврийска нахуада 

■ Димитровград прие решение тази година да се присъди 
само Септемврийска награда по живопис, с оглед на това, че 
останалите предложения са неблаговременни.

Награда по живопис за 
димитровградския художник МЕТОДИ ПЕТРОВ. Награда 
ще му се връчи на 28 септември, тг. когато 
сесия на ОС.

тази година се присъжда на

ще се състои

С настоящето предложение че 
на художника Методи Петров 
за Септемврийска награда по 
живопис нямаме

съвременният неореалистц 
чен подход дава на художни
ка неограничени възможности 
да изкаже емоционалния си 
товар. Дори интензивният ни 
съвременен живот налага име 
нно такъв начин на изява. За

намерение 
цялостно да разгледаме худо 
жественото творчество на тоц 
димитровградски 
Дори и да искаме, едва ли ще 
бъдем в състояние, тъй като

Методи Петров:

Портрет па момичехудожник.
щото понастоящем съвреме
нникът ни все по-малко ще; ------------ ------------
има време да се застоява пред
абстрактни картини и да раз- веното светоусещане, Почита- 
гадаша замислите на худож- телите на художествения пор- 
ника, който често и няма за- трет приятно бяха изненада

на изложбата именно с

това творчество, освен с жан 
рово разнообразие, се отлича 
ва с различни подходи и изя
ви, може да се разделя на ци 
кли, както по съдържание, та 
ка и по техника.

Важно е да се отбележи, че ци
кълът изобщо е твърде оригинален 
по замисъла си, по осъщественото 
е лек и непринуден, а е пропит от 
завладяващи чувства. (Тоя цикъл 
понастоящем художникът подари 
на основното училище в града по 
случай стогодишнината му.).

И в оставалите „отрасли" па из 
образнтелното изкуство Методи Пе 
тров се утвърждава като художник 

висока стойност. Ние вята да 
обсъждаме отделни картиин от тях, 
но с обща оценка ще му отдадем 
нужното признание, а то е: че из
миналите творчески двадесет и пет 
години действително потвърждават 
М. Петров като самобитен, твър
де даровит и оригинален худож
ник.

С ХРОНИКЬОРСКАОсвен
ДО.КУМЕНТАЛИОСТ, ТОЗИ ци 
къл се отличава е извънреден 
усет на художника да забеле 
жи типичното, което изчезва. 
При това, тази типичност е 
изказана чрез конкретен мо
тив, а самите мотиви непосре 
дствено са черпани от НА
ШИЯ град.

мисли, а пренася върху пла- ни 
тното моментални емоционад представения „Портретът на

Зока”.ни изблици.
Още повече, че то трае цели ДВА 

ДЕСЕТ И ПЕТ ГОДИНИ, сравни 
телно дълъг период, за да може 
цялостно да обхване в едно пре
дложение, каквото е това. Само- 
нагърбнлият се с тази задача знае, 
че ако нека да даде цялостен твор 
ческя портрет на художника _ще 
трябва предварително обстойно да 
се запознае и проучи всички твор
би на художника, а за съжаление, 
или аа щастие, те. не. са малко и 
са пръснати надлъж из страната.

Затуй, тук ще се спрем само 
въху някои особености в творчест
вото на художника.

Ето защо, трябва да ни рад 
ва, че М. Петров си е останал 
верен на себе си и реалистич
ното изкуство, а между наши 
те художници се откроява ка
то изтънчен лирик, художник, 
който е подчинил боите, за 
да изкаже вътрешното си пре 
живяване.

В един миг, очите на това мал
ко момиче струят с детска неви- 
ност и очуденост, в друг, сякаш в 
тях е стаена неизпълнено някакво 
детско желание, а в трет, като че 
ли е застинала болка по неосъще
ствен блян. Тоя портрет привлича, 
преди всичко, зарад вярно доло
веното вътрешно преживяване на 
момичето, зарад подчертаната пси 
хическа напрегнатост. И художни
кът именно всичко е подчинил на 
тази вътрешва вглъбевост ва об
раза.

Плод на постоянни наблю 
дения, литографите на М. Пе п 
тров са работели в един про
дължителен период, макар че 
според снова, което изобразя
ват и според художествения 
подават, сякаш са направени 
на един дъх и приличат на ед 
на картина в предължения.

Преди да тръгнем по изви 
ските на творческия му път, 
искаме да отбележим, че Ме
тоди Петров, с еднакъв успех 
рисува и създава в различни
те „сектори" на изобразител- 

изкуство :

Запазвайки ги от забрава М.
Петров, като художник, твър
де умело е изполвзал жълти
ят фон, чиято топла задушев
ност насища около с емоции, кам още веднаж да подчер- 
буди размисъла и предизвиква тая:
възхищение. Но жълтият фон — даването на това общее- 
е второстепенното в тоя Чит твено признание би съвпада- 
къл литографии. На преден ло в юбилея който чествува 
план се намира изчезващият тази година художникът — а 
Димитровград, по-точно дета- това е четвърт столетие худо- 
йли от него, заснети с художе жествено творчество.

— последната изложба (само

Давайки предложение за 
присъждане на Септемврий
ска награда по живопис ис-

Следва да подчертаем, че иПОРТРЕТА,
ЛИТОГРАФИЯТА, КАРИКАТУ портретът — съпругата на ху 
РАТА, НАТЮРМОРТА, ПЕЙ, дожнмка е лишен от статич-

ност, и той емоционално
несъмнено по

кого
Онова, което неотвратимо 

плени в творчеството на худо 
жника М. Петров е вярното, 
художествено отражение на 
действителността, привързано
стта му към реалистично, ос е 
заемото, разбираемото и кон 
кретното. Днес, когато изло
жбените салони почти изця
ло окупираха абстрактните, 
неразбираемите за 
кръг любители на изобразите 
лното изкуство картини, изло 
жбата на М. Петров, който ви 
дяхме в надвечерието на Пра 
зника' на младостта, показа.

еСАЖА, като при това също с 
еднакъв успех и умение пол- обагрен, което

бои, акварела, твърждава стойността на М.
Петров като портретист.

Цикълът литографии „Ди
митровград, който изчезва" 
на изложбата, може би бяха 

вание сред художниците. Чрез цай-цялостния жанров изказ, 
художникът най-вярно а и по съдържание бяха ця

ло. Те представляват пейсажи 
от родния град, принадлежа
щи вече на нашето вчера, ко 
сто също така е интересно, 
както нашето утре, защото

зва маслените 
туша.

Портретът в изкуството ви 
напи е бил обект на иятересо

сттоното перо на художника, 
детайли, които ние днес отми стоятелна) и подаръкът му 10 
папаме и час по-скоро иска- литографии на основното учи 
мс да никне новата постройка лшце говорят за художник, 
или здание, която може би чиято безкорисност е неопро- 
ло архитектурна стойност е ®ержима.

него
е изказвал вътрешната си дра 
матика, както и драматично- 
стта на обкържаващата го дей 
ствитслност. С него най-досто 
верно се е съобщавало ообст крие неизвестност.

широкия

по-ниска от изчезващата. Накрая искам да кажа, че 
това мое предложение би тря 

Погрешно ще бъде обаче ако ка бвало Да се СъеДИНИ С МИНДЛО 
, че М. Пстрои като художник ^ДИНЕНОТО, КЪДвТО ПО-ОбСТОЙжем

сс* обиианиа срещу новото. Напро- но СЪМ ГООВОрИЛ за ТВОрчеСТВО 
в неговите литографии нзчез- то м-у в карикатурата.ТНВ.

ващилт Димитровград е някак си 
оптимистично обагрен, дори от кар

Ст. Николов
лъхва някакво смоцио-тинитс ни

кално обяснение за
По-обстойно се спираме върху 

литографиите, понеже чрез тях по-

Цветно телевизия 

и в НР Бьлгория

изчезващото.

ся му позволили именно п „Димит
ровград, който изчезва’' да раз
крие повече красотата на загива
щото, което от своя страна, потвър 
ждава богатия колорит, макар пре 
даден спмо чрез черио и жълто. ,В чест на 25-годишнината на 

българската социалистическа 
страна — 9 септември, мадо- 
числеиите притежатели на цве 
ТН1И телевизионни приемници 
о България, за пръв път гле
даха. цветна телевизия, отноч 
саю цветна програма, която 
излъчи Москва.

България ще получи соб
ствена цветна телевизионна 
програма вече през 1970 го
дина.

Из цикъла „Димитровград

който изчезва...
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На педагогически теми АЕКИНОНИП
УСЛОВИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ 

НА ТРУДОВИ НАВИЦИ
ш

ШПСЕВДОНИМА!' ЦГ /
)При това, трябва яшо да се 

в тяхната -дЗа да се извърши определс работи на едпо място, а друг
път на друго място и тп., яли ч**гизтъква хубавото 

работа, защото това е довет 
рис и сила за още по-голями 
напреже&гия в работата. Това 
преди всичко важи за деца 

по-слаби умни способност

на работа, трябват време и 
възможност. А да се създадат ако днес учи в едно опредсле 
(привички за работа, трябва по време, а утре в друго, дру 
активностите повече пъти да ги ден на трото място и т. и. 
се повтарят, докато процеса Защото на всяко дете е нужно 
не бъде автоматизиран, за да да се приспособи към време- 
може работата да се излъли- то и мястото, а това отвлича 

без трудности, почти без у- детското внимание и пречи на 
часвие на съзнанието. Това не нормалната работа, 
е лесно да ое постигне. Затова з. Контрол на работата. Ако 

да работят децата ос пуснат да работят 
без контрол, често пъти се

революция.Октомврийската 
Обаче с проучването на огро 
мната архива, която хвърля 
светлина върху периода пре
ди революцията, изнамерени 
,са много документи ,които Ле 

подписвал, през време на 
огромната си нелегална дей
ност, с различни псевдоними.

Така например, между нови 
те псевдоними се срещат име 
ната: Констатин Петровия
Иванов, доктор Йорданов и 
Иван Иванович. Най-често у- 
потребяшаяият псевдоним, все 
пак, бил — Ленин, с който ба 
щата на първата пролетарска 
социалистическа резолюция 
влезе в историята.

Името Ленин фигурира на 
800 произведения — 
ги памфлетти, статии, въз ве 

' листче

Историците донеотдавиа има 
ха пред себе си 96 идентифи
цирани псевдоними, с които 
Владимир 'Илмч У ляно® е под 

многобройните ои тек 
Считаше се, че

със писвал 
став е. 
брой псевдоними

ти. ,
4. Личен пример. Всички пе 

догази са съгласни с това, че 
е пай-добрц

тоя 
е последни? нмнява

ят.
Обаче съветският печат те

зи дни запозна обществено
стта, че Владимир Илич Уля- 
лов имал още псевдоними: оц 
що чак 129!

В миналото историците са 
изключител 

Ленин

личния пример 
средство за възпитание. За да 
обикне работата и научи как 
се работи детето трябва да 
види как други работят. Това 
трябва детето да види преди 
всичко от родителите и оста

децата се учат 
още докато малки чрез по 
дражание на други, а същ° случва работата да завършат

повърхностно и съвосм погре 
шио. Затова с нужно по че
сто да се контролира - тяхната 

и работа ,да се указва на греш-

нтака и чрез лично участие 
работата.

Значи, когато става дума за 
условията за формиране
възпитание на трудовите при- ките и пропуските и да 
вичаси при децата .трябва пре сс показва как да работят, 
ди всичко да се .имат напред- 
вид личните (субективните) ус 
ловия на отделната личност; 
интерес за работата, склонос- 
тл, здравното състояние и др.
Обаче обективните условия 
(които се намират при лично
стта на детето) трябва да бъ
дат на преден план, защото от
тях зависи обема и качество- богатия фиорентшкжи гражда 
то на привичките, които деца нин Франчсско дел Дйокон-

де .Макар че била родена в 
Напули, в Флоренция бързо сс язвала

взимали предвид 
но псевдонимите, които 
у погреб янал по време и след

палите домашни.
им

Слободан ВАСИЛЕВ

на кни-

ПРИКАЗКАТА ЗА МОНА ЛИЗА старици и пропагандни 
та След Ленин най-често упо

Пет-,требявал псевдонимите ■.
Фрай, Тулен, Карлов и 

Яков Вихтер.
Съветските историци сега 

напълно са успали да 
псев-

който скочил на коленете й. ров.
Погледнала тъжно майсто} 

ра, който отчаян стоял край 
триножника,
слабата аветлина не можел да обяснят потеклото на 
рисува. Почти стеснително тя доспим а „Ленин". Според тях,

името Ленин трябва да се свъ 
рже с името на — сибирската 
река Лена. Ленин, според тоя 
тезис, трябва да означава „чо 
векът от Лена". Във връзха 
с таза историците посочват и 
случая с прочутия теоретик 
на революцията Плеханов, ко 
йто редица статии подписвал 
с псевдоним „Волгия", което 
трябвало да означава „чове
кът от Волга“. Очевидно и Ста 
лин тръпнал след примера на 

спомняла за прекрасните дни дС1Пт_ Обаче, човекът, който 
и часове прекарани в работил наследил Ленин, при избира- 
ашцата на художника. Станала него на псевдоним не е взел

а географическо понятие: „Ста 
д лин“ значи

ги придружавана от многоо- 
бичаната си 
Изкачвайки сс по стълбите 

лицето й винаги се забел- 
пспре-

Мона Лиза е била жена на сестра Камила.
защото заради почтината получават.

Кои са това условия?
1. Организиран живот и ра пришособила. Тук не е имала 

бота ■ къхци. Ако е живота 
на домашните така планиран 
да всеки член на домакинст
вото знае какво трябва да ра
боти в течение на един ден и 
на кого трябва да отговаря за 
работа, тогава това е едно от 
условията за учене на рабо
та, дисциплина, самостоятел- ботилницата на 
кост ® работата и пр. Много 
родители, когато им се говори 
за проблемите на съвремен
ното възпитание и получава
не и подържал ане на трудови 
привички, приемат нови идеи, 
но не остават доследни при

загадъчната.
силела и тиха усмивка, която му казала:

— Стана време да се разде 
лим. Утре ще отпътувам с мъ 
жа си. Но портретът е вече

Леонардо овековечил в порт
рета на тази богата фиоренти 
нка. Обича.ла животните и ви 

нежно галела Леонардо 
вия любимец, бял котарак, с

Лео-

нито приятели, нито неприя
тели. Обаче овободното ои вре 
ме обичала да прекарва в ат
елието на художника или „ра наш 
бекгнлницата на майстора”, ка 
кто в това време наричали ра жълти като топаз очи.

готов и няма нужда ...
Леонардо възбуден извикал-. 

—Не, трябва още да рабо
тя върху него.

Тя обещала, че ще го пое е 
ти, когато се върне от път. 
През цялото време с тъга си

художника, нардо често й чел своите сти 
,архителкта, конегру- хотвореяия, защото той не севаятеля

ктора и талантливия поет Ле прочул, само като художник.
снардо да Винчи. 

Леопардовата „работилница”
но и като голям поет.

Портретът на Мона Лиза 
Фиренца била слънчева бил почти готов.

.. .Мона дошла за последен
къв
и удобна. От прозорците сесггровеждане >в живот на тези 

идеи. Те бързо се „охлаждат 
и започват да работят по ста- чувало 
,рому което не е само отрица- иа птичките. И тук е създаден било тъмно и покрито със си 
телно ко прави збърка и спи 
ра общото развитите на д е-

и дала знак на сестра ои 
тръгнат. Упътила към майсто 
ра дивна, очарователна уомив 
ка и завинаги напуснала ате 
листо му.

Вече не се срещнали. Умря 
ла, вероятно от малария, в ня 
кое градче, далече от Фирен
ца. Леонардо бил дълбото тро 
пнат от смъртта й.

.. откривал чуден лейсаж и се път в ателието на славния ху 
веселото чуруликал! с дожнгак. .. Този ден небето

стоманен (же
лезен) човек.

славния портрет, който вели- си облаци, и портретираното 
кият майстор нарисувал.

Леонардо портретирал Мо- била облечена както винаги, 
на Лиза, а тя идвала в него- а прекрасната й коса била ра 
вото ателие пред заник слън- зпусната по раменете. Седна

била ла в креслото и замислено за

било невъзможно. Мона Лизатето.
2. Работа в определено вре 

ме и определено място. Тези 
условия се отнасят преди всич 
ко на децата в училището. Нс 
може да се замисли полезно 
учене ако ученика един

це, когато светлината 
най-подходяща. Тя била вина почнала да милва котарака.път

боледувал от магарешка кашлица 
още веднъж на осмата година, за по-сигурно.

— Непременно трябва да видите 
каза господин X. — Той е просто уникум. Има 
радио и всяка нощ хваща Дъвънпорт и щата 
Охайо. Миналата година Ейла

на петата и
ФРЕНК СЪЛИВЕН

'с. сила ми

НАЙ-БЛЯСКАВИЯТ УСПЕХ В МОЯТА КАРИЕРА имаше сто шести
ци по география. На ръст е около метър 
ловина, с къдрави коси, луничав, с изпъкнали 
зъби и последния път са

и по-

го видели в агня паму
чна риза, с кърпени панталони, без обувки и 
чорапи чак на другия край на Америка.

!I Аз твърдях, че имам двадесет години пран 
тика и че това не е случай на високо чело. Това 
е ясен случай на плешивост и малко ме интере 
сува кой какво мисли по този въпрос.

Пациентът, когото отсега ще наричаме го
сподин X., беше 44-годишен и едно от десетте 
или петнадесетте деца в семейството на роди
телите . си. Неговият дядо по майка е воювал 
в гражданската война; но тъй като участвувал 
само в две сражения, започнал да скучае и напу 
спал армията. Майката на пациента боледувала 
от болестта на Хоткин, от болестта на Пот и от 
болестта на Александър Детвайлез. Била е завер 
бувана и за болестта на Ригс, но не я хванала.

Зениците на пациента реагираха благопри
ятно на светлината. Прекарал няколко обикно
вени детски болести: дребна шарка на 37 годи
ни, скарлатина на 38 и магарешка кашлица на 
40, понеже неговият син Ейлв, който сега започ
ва тринадесетата година и е умен като старец.

Слизайки в града с метрото, което пътешес
твие неизбежно предприемам почти всяка събо
та .неволно забелязах непознат човек, който из
глеждаше, че е във висша степен на нервно раз
дразнение. Той с ококорени очи зяпаше някаква 
реклама във вагона. Грабнах слушалките и се за 
втекох към него.

Човекът беше висок около 175 см и малко 
плешив. Казах, че е плешив и поддържам мне
ние си, обаче пякоя си госпожа Мери С. Стър- 
жън, 66-годишна, живуща на „Големия прелез” 
№ 4, която се намираше наблизо, каза, че той 
не е плешив.

— Ще ви познаят плешивостта от пръв по
глед — казва госпожа Стьрджън. — Цялата ни 
фамилия е плешива. Баба Финч говореше, че 
плешивостта се явява от прекадена набожност. 
Моят Фред оплешивя на 22 години, а чичо Хо- 
мер обича захаросани домати. Този господин нс 
е плешив. Само челото му е високо.

Ако бях на вашето място, никак не бих 
се страхувал — казах на нациентта. — Мога дори 
и без подробен преглед да ви уверя, че вашето 
положение не е сериозно. Може би 
неарастичеп. Америка е

сте малко 
знаете ли, стра- 

от мо-на на неврасгенмците. Това е последствие 
дата, която си наметнахме: джаз, танци, лудост 
за пари, евтини развлечения и прочее. Амери
канците са предразположени и към избухливост. 
Знс, да кажеме, си въобразявате, 
усещата болките, които чувствувате. Скъпи чо
вече

че само вие

добавих, поправяйки му очилата, 
кива като нас има хиляди. При мене 
тици хора, чиито болки са много по-големи от 
вашите

— та- 
идват сго-

казах оправяйки му вратовръзката.
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Датско издание на 

съвременни югославски 

разнази

мигай
новини

? Единствен ата фабрика в Ин 
дия, а може би и в света, къ
де то преболедували от прока
за работят заедно със здрави 
хора, е била открита по иии-1 
циативата на Червения кръст 
през 1963 година в щата Мад - 
рас. Сега във фабриката ра
ботят 47 бивши жертви на 
про.еззата.

В Копенхаген неотдавна из поезията 
лезе от печат сборник кхгосла 
веки разкази на писатели от 
сродното и младото поколе
ние. Поместени са разкази от

черпи вдъхнове
ние в народните песни — с но 
вите произведения 
в съвременните

се влиза
течения на

т„ експериментирането. Авторът
Браниелагв Шчеланович, Мио- ,.«а предговора дава кратки ли 
драг Пашгович, Ранно Марин- тсрату.ри биографии на ггиса- 
кович, Воислав Чоланович, телите, застъпени в тоя сбор 
Момчило Миланков, Миодраг ник, но споменава и писатели 
Булатовмч, Жика Лазич, Сло- които са значителни за тече- 
бодая __Новак, Ристо Трифко- нията на литературното таор- 
14, Лоизе Ковачмч, Владан чостшо в Югославия от оово- 
Досница и Живно Чинго. Пред бождението 
говоръте написал Теши Левср 
саж, който дава обяснение на 
културно-«историческите изво
ри на литературното творчес 
тео в отделни републики, из
тъквайки, че тази литература, 
макар че в нея — особено в

*

Кафето е едно от най-ефи
касните противосредетва срег 
щу смъртоносни отрови, по- 
специално морфина и олово-

до днес.
Книгата, под заглавие „Но

вели от Югославия“, с печа
тана в малък формат, така че 
е достъпна на широк кръг чи 
татели.

то.

*

20 цигари на ден натовар- 
вят организма така, както а- 
ко се кара велосипед в продъ 
лжение на 8 часа.(ТАНЮГ, Белград)

*
200 ГОДИНИ ЕРМИТДЖ

Очила със опециални стък
ла е пуснала в продажба една 
I юйоркска фирма. На светло

С изложба на избрани про 
изведения от заладноевролей 
ски майстори, която неотдав
на бе открита, известния ле
нинградски музей Ермитаж 
ознаменува 200-годгаинината 
на неговата богата колекция 
графики, която днес обхваща 
около 45 хиляди оригинални 
произведения.

Основата на кабинета гра
фики в Ермитажа представл
ява бриселоката колекция на' 
граф Карло Кобенцъл, която 
е имала 4 хиляди листове.

1786 година тази колекция за 
Ермитажа е купила Катарина 
П. Най--голяма стойност на 
тази сбирка имат чертежите 
ка Рубенс, Йорденс и Ваг) 
Дайк и една работа на Рем- 
брант.

В сегашните сбирки графи 
ки в Ермитажа са застъпени

тези стъкла стават гь\ши, а в 
стаята прозрачни.;

*

Естрадната музика може да 
бъде опасна за слуха. Едно 
изследване в Стокхолм е до
казало, че когато слушаме ес
траден оркестър чрез уоилва- 
тели и високоговорители инто 
нзивността на звука понякога 
достига степен, далеч надхвъ 
рляща онази, считана за опа 
сна за човешкия слух.

вс'.гчки-значителни западноев
ропейски школи. На юбилей
ната изложба, обаче, са пред 
ставеки само 90 строго под
брани произведения.

(ТАСС, Ленинград)

50-ГОДИШНИНА НА СЛО
ВАШКАТА ГИМНАЗИЯ ВЪВ 

ВОЙВОДИНА *

В Бачки Петровац на 11 сеп 
тември ще започне чествува- 
нето
на гимназията на гражданите 
от словашката народност във 
Войводина, в която през из
миналия период са завърши
ли над хиляда зрелостници и 
200 учители. Между тях днес 
се намират голям брой науч
ни работници, хора на изку
ството, журналисти, публици
сти и други обществено-поли
тически дейци и обществени
ци, които успешно са се вклю 
пили в съвременните движе
ния на живота.

Някои болести могат да се 
помиришат. При стомашно- 
чревните амущения често се 
забелязва лош дъх от устата. 
Извънредно лош дъх предиз
викват и някои заболявалия 
на бронхите. Оообен познат е 
ацетоновия дъх на диабетици 
те, намиращи се в кома. При 
еуремия се появява дъх на 
урина. При рак на дебелото 
черво също се забелязва не
приятен дъх. Потта на болни
те от туберкулоза има подчер 
тано кисела миризма. При ди 
фтария се появява типична 
сладникава миризма.

По тоя повод за 5 и 6 ок
томври в Бачки Петровац о 
насрочено научен симпозиум, 
посветен на темата „Петрова- 
шката гимназия в развитието 
на словашката култура във 
Войводина“, на който ще уча
ствуват научни работници от 
Нови Сад, Бачки Петровац, 
Белград и Братислава.

Всички научни съобщения 
от симпозиума ще бъдат пе
чатани в отделна публикация. 
Ще се издаде и опоменица за 
развитието на словашката ги
мназия в Бачки Петровац.

на педеоетгодишнината
Мисли на 

Хемингуей това, което не може сам да 
види, почувствува или хареса, 
който няма въображение, свое 
виждане и вяра.Аз смятам невежеството за 

главен враг на човечеството. * * *
* * * Песимизмът е едно изразхо 

дване на сили — наказание с<1 
този, който не знае как даНай-големият глупак на све 

та е този, който не признава живее.

— Извинете — казах, — ще се опитам отно
во.- акахър, дравзда, ябяляб, връгетанал...

По дяволите!
Върху устните на господин X. заигра слаба 

усмивка. Пулсът му се оправи, потенето се нор
мализира, влажността спадна на три и тридесет. 
Той вече можеше да глътне малко горчица, ча
ша вино, яйце и два-три котлета.

— Сега пак ще се опитам — казах му. — 
Внимавайте. Този път ще успея. Уви, не успях.

Господин X. сърдещо се смееше и положе
нието му значително се подобри. Той си 
ни, че е бил във Вашингтон точно в деня, кога
то президситът Хардннг е встъпвал в длъжност.

— Така е — каза той, — трябва да се осво-

часа дневно. Сега /се опитай да прочетеш рекла 
мата.

— Оня човек, който слезе на четиринадесе 
знаете ли от каква ботата улица е касапин и 

лест го лекувам? Той се страхува от остри пред 
мети. В медицината съществува термин за тази 
болест. Ние я наричаме страх от остри предмети. 
Освен него лекувам и друг човек ,който се стра
хува от затворено пространство, примерно 
метрото, от тунел, или от препълнено кино... 
Това се нарича клаустофобия. тъй като за нея

— Рекъха, зварда, ябла, лелонангтепа — по- 
изнесе той и плачейки отчаяло, закри лице в
шепите си.

— Опитайте още веднъж — вежливо го под
от каних.

Излишно е — изхлипа той. — Още от 
„Дайкманова улица'1 се опитвам, но не ми се
удава.няма по-сполучлияо име. Да, медицинската нау

ка ужасно напредна. Извънредно е разпростра
нен и страхът от полудяване. От какво мислите, 
че може да се побъркате?

Той с трепереща ръка посо*ш рекламата, 
която изтъкваше добродетелите на известна мар

— Хайде, хайтс, бъдете мъж — окуражавах 
го. — Приготви се, внимание, започни!

— Ръха, драа, ялаба, креленагунатана —

спом-

изви
ка той и от очите му шурнаха сълзи.

Извънредно странен случай. Попитах го ка- 
съиувал миналата нощ. Каза, че тази нощ

бодите само от нсихоневрозата и внимателно да 
четете. Слушате: Крехка, здрава, бяла, слсган-кво е 

не е спал.
ка яка. тна.

„Крехка, здрава, елегантна!" — крещеше ре
кламата.

— Да — казах, — нагласявайки му презрам 
ките. — Какво от това?

— С мен с свършено — простена той. — Не 
мога да го произнеса. Божее, не мога. Отведете 
ме!

Бях възхитен. Пътниците се тълпяха и при
знателно се ръкуваха с мене. Някои ме дигнаха 
на рамене и запяха: „Този доктор много е до
бър". Обаче вентилаторът ми грабна шапката. 
Когато се опомних минаваше вече полунощ. На 
мирахме се на „242 улица". През това време ми 
бяха откраднали часовника, чантата и портмо
нето, в което имаше всичко на всичко един до
лар и четиридесет цента.

Лечението на господин X. смятам за един 
от най-бляскавитс успехи в моята кариера.

Едипов комплекс.Констатирах подчертан 
Мислех, че зная как да му помогна. Ще му при-

наведа пример, а останалото ще предоставя 
сугссцията. Сугссцията е велика сила.

— Слушайте ме — казах му — и ще видите 
когато сс освободите от инхи-колко с просто, 

бицията. — И продължих с еластичен глас: —— Тихо, момченцето ми — успокоявах го.
— Ти можеш да ми кажеш, че можеш. Ти имаш 
само малко психоневроза. Страдаш от паничсс- 
ска история. Трябва редовно да правиш гимна- 
сигка, изобилно да се храниш и да спиш осем

------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ *----------

Хръка, авард, абалял, връгелаитана ...
последствие от сугестията.Странно, това е 

Той всъщност прехвърли част от неговата исто
рия и върху мене.

в 11 Страница
БРАТСТВО * 12 СЕПТЕМВРИ 1969



9

Еря-тстВо ХУМОР * САТИРА * ЗАБАВА * ХУМОР * САТИРА * ЗАБАВА

ХУМОРЕСКАКАРИКАТУРЕНЧУЖД ХУМОР ■ -т'

ГОВОРИ ЕДИН ЛУДЕКРАНалкюхо-преглежда

_ Отровили сте си организ
ма ...

Пациентът се чуди:
_ Интересно, - аз мислех че

съм отровил само живота на 
жена си ...

Локар
лик. — Татко, кога ме донесе 

щъркелът?
— На 10 март, сине..
— Интересно, точно в деня 

на моето раждане.

М. Андреевич _ Аз съм лудият! Не вярвате ли? Ето ви доказа-
— мразя музиката. Класическа, модерна, во-

Мразя всичкитслетва
кална, инструментална всякаква. .
композитори. Мразя оперите, оперетите, симфониите, 
народните песни — с една дума, всичко което се пре-
лава по радиото... _

Моля ви се спрете това радио!.. . Счупете всички
от мене. Пазете се! Ще

* * *
у* * * ч

лисокоговорители! Бягай ге 
стрелям!

— О, боже, казала мишка- 
Мсжду курортист и курорти 1а> за каК1ВО създаде котката,

за да страдаме.
— Никому не съм искал да 

причинявам зло — й отгово
рил бог, — просто исках, да 
създам малък 
тигър.

стка
— Как успя да дойдеш са- Бум!

Изглежда го улучих... Ох, олекна ми! Колко ху
баво нещо с тишината! Казват, че тя лекувала... Се
га вече мога да заспя спокойно — три дни и три но
щи нс съм спал, нито ял ...

бях луд. До скоро бях спокоен, 
мразех радиото, а музиката ми бе- 

живеех тихо и мирно, работех си

I п»ц‘*»лмтицииттп1

прглма?
■«

— Внуших на лекаря, чс 
трябва да дойда на този наш 
курорт:

— А защо именно на този?
— Той е особено неблаго

приятен за здравето на мъ
жа ми.

сст */>лч а
У ЩгрЛЛ.Лтранзисторсн ,Г .. •

Доскоро аз нс 
кротък човек и не 
шс втора храна, 
тихо и мирно, работех си работата — даже за пример 
ме сочеха. Но ето че бедата дойде изневиделица, на

селеха радиоуредба премина на „далечно коман- 
дуване“. Чудесно! Но никой не се сети за двадесетва- 

високоговорител всред селото. А ето че и той ми 
командване и почна да свири сутрин от пет 

и половина до единадесет през нощта. Слуша ли ти 
се, или не, изморен ли си, спи ли ти се, болен ли си 
— той «е пита, свири,реве... А във всяка къща си 
има я радио, я радиоточка. Но...

* * *

Баща бута количка, а дете 
Бащата мърмори-.

шата* * *
ТО ПИЩИ 
„Спокойно Вася. ТОЗИя 

на на това— При този страшен зъбо
бол няма защо да се мъчите 
повече. Аз бих извадил зъба, 
ако беше мой.

— Ех, докторе, и аз щях да 
го извадя ако беше ваш.

Една бабичка спира и му 
казва: „Момченцето няма да.

разбере, но го вземете и 
го поносете малко, за да се
ви

Отпърво помислих, че това е временна неуредица 
и скоро ще се оправи. После ушите ми хванаха мазо
ли, но и това не помогна. Загубих съня си. От страх 
някъкъз не можах да спря и когато високоговорител
ят мълчеше. Все го чаках да почне ... Така и полудях.

РЕ А, домЕйидуспокои.
I — Но гражданко, отговаря 
бащата — Вася, това съм аз.

ГРА»\Анить

ИЗ ПРОГРАМАТА 

НА РАДИО НИШ
* * *

... Но ето че пак ревна! Спрял съм с тапешник... 
Моля ви се, сирете го, счупете го! Помощ! Няма ли 
кой да сложи ред в тези улични високоговорители!?Една пациентка запитала 

известния руски лекар Сер
гей Боткин:Събота, 13. 9. 69 

12,00 — Нашият джу бокс 
14.35 — Рекламно бюро 
15,30 — Предаване на българея*

•311
Ш.Ю — Каним ви да танцувам*

А. Караиванов
— Кажете, докторе, какво 

ще ми препоръчате за отслаб 
ване?

— Въртете главата си отля
во надясно и отдясно наляво 
— отговорил Боткин.

— Но кога — питала дама-

ГРАМАТИЧЕСКИ
МИСЛИ

Неделя, 14. 9. 69 
7,20 — Из нашите предприятия 
9,05 — Резервирано за Днскос 

10,02 — Младежта пред микрофона 
10,50 — Музикални честитки 
13,35 — Весели радио-аести 
14,00 — Предаване иа българскв 

език
та.

Когато сте на гости.
Понеделник, 15. 9. 69

15,30 — Предаване на български 
език

16.00 — Музикални честитки 
18,03 — Резервирано за днес
18.10 — Избираме-избнрайте

Вторник, 16. 9. 69 
15,30 — Предаване на български 

език
16.00 — Музикална честитка 
18,03 — Резервирано за днес
19.10 — Избирам е-азбирайте

Женитбата — това са големи скоби.Мозъка ми кипна. От утре 
ще см взема отпуска. *

Слагаме три точки на дневен ред и събранието 
(ясно) остава недовършено.Владимир МАРИНОВ

*
Ако директора е подлог, ти недей да ставаш

сказуемо!
*

Един от колектива постоянно беше обстоятел
ствено пояснение иа шефа.Сряда, 17. 9. 69

15,38 — Преда каке иа български 
език

16,00 — НАВИП за кае 
16,45 — Народни песни 
18,03 — Резервирано за днес 
18,10 — Избираме-избирайте

Четвъртък, 18. 9. 69
15,38 — Предаван* на българска 

език
16.00 — Музикални честитка 
18,03 — Резервирано за днес
18.10 — Интересни мелодии
19.10 — По ваш избор

Петък, 19. 9. 69.
15,38 — Предаван* иа български 

език
18.00 — Музикални честитки 
18,03 — Резервирано зк днес
18.10 — Избнраме-избнрайт*

*
Той мълчеше винаги — беше неопределен член. 
Все по-тежко става да различаваш мъжки и же

нски род.
*

Съюзите могат да бъдат главни думи. Напри
мер: Аз и директора.

*
Мнозина от вас са като прилагателните: зави

сят от съществителното.
*

Казват, че не стига едно яйце да се изпълни плана. Граматика тръси изменение.: КАФЕ Е ГЛАГОЛ.

С-^РУРАри, /ГАР’'гизл//и/г7рщьР^ <Г / з и €; И д ВОЮВАХ^
те СВОБСИА7ЧИМА И ТАКИВА... ('"Л, // *

петеоа

Бдй^ 

ОНъи гт


