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„Касае се, преди вей- ствено чувствуват трудр 
чко, за това, че трябва вите колективи, а всич? 
да се изправят някои ко това отрицателно се 
неща в нашата система, отразява и в областта 
защото наистина някоц на политиката. Явяват 
от тях не съотвествува^ се антагонизми между 
на нашите нужди. Зара7 нашите републики, а и 
ди такива слабости в си антагонизми между на7 
стемата, както и заради шите комуни и регио- 
субективните грешки, се ни", 
стига до аномали и аб
сурдни положения, чии Другарят Тито в Сисак

— 9. IX. 1969

народност • с » дргосАА.еиа •

Във фокуса на събитията

ДА ЗНАЕМ И-ПРОТИВ КАКВО СМЕ то последици непосред7

Тези думи отправи преди 
някой ден президентът Тито 
към представители на комуна 
Сисак а чрез тях и до всич
ки ония, които се борят 
нашата стопанска и общество 
ко-политичеока система да сч 
изгражда така, че постоянно 
да укрепва силата на цялата

тарни промени «в редица стра
ни, т.е. ако това би обуславя
ло по-нататъшните 
на нашия износ.

„Динара трябва да пазим, а 
това най-добре ще направим 
ако не влизаме в непокрити 
инвестиции. Така ще 
повече средства и по този на
чин ще осуетим воичюи спеку
ли с високите лихви и подоб
но“, каза другарят Тито в Си
сак.

Из речта на Едвард Кардел, член на Изпълнител
ното бюро на Председателството на СЮК на честву- 

ването 50-годишнината на СКОЮ в Козйе

развитие

имаме
Първата част от речта Кар

дел посвети на юбилея на та
зи организация на комунисти 
чеоката младеж, която наре
ди между „най-ефикасните от 
ряди на революцията“.

— Историята на СКОЮ, по 
дчерта Кардел, и днес с убе
дителен учител на младите 
поколения революционни со
циалистически бойци, а него
вата сила беше в идеята, коя 
то носеше и в целта за която 
се бореше. Тази идея и тази 
цел бяха мощни и победенос 
ни именно за това, че бяха на 
страната на угнетените и ек
сплоатирани, на страната на о- 
кия, които носят най-голямо- 
то бреме на обществената бе
да, на икономическото нерав- 
н оправи е и изостаналост.

— Следвоенните условия 
изискваха дадени, промени 
организацията на социалисти-, 
ческата младеж. Но - все пак 
идеите и истината върху кои
то беше изграден СКОЮ и за 
които се бореше останаха из-, 
ходна точка и за идейната и 
политическа насоченост на 
практическата акция на този 
възобновена организация на-, 
революционната 
ческа младеж.

Както у нас, така и в света, 
често се появяват матрапази на 
идеи, които могат да трят са

лто един ден, с които те биха модел, какъвто революцията 
иокали да замъглят тази про-| би могла да осъществи за сд общност.

на нощ.ста идея и истина. И този път другарят Тито 
Нашата революция намети- пооочи нслеквидността в сто-, 

на обеща на трудещия се чо- панството, изтъквайки, че ко-, 
век, че неговият днешен и ут ренът на това явление тряб- 

— От такива кръгове, иап- решен интерес в социалисти- т.-а да се търси, преди всичко, 
ример, често можем да чуем чсското общество ще бъде о- в непокритите инвестиции и 
такива забележки, Маркс, мар ная водеща и гооподствува- дългосрочните инвестиции. О- 
ксизмът и социалистическата ща сила, която ще насочва каза се, че мнозина са строи- 
революция обещаваха на тру това общество. Това овое обд ли къща от покрива, с чуж- 
дещия се човек рай на земя- щание нашата социалистичес-* да пари, което е лесно да се 
та, а сега виждаме, че такъв ка. революция напълно изпъл докаже. Не е рядко явление
рай не съществува. Трябва да понеже по-последователно 
се работи упорито, между хо- "
рата няма икономическо рав- 11 в по-голяма степен, откол- 
ноправие, между тях се стига кото където и да е света, ус

пя да осъществи принципите бект под вид на реконструк- 
— фабриките на работниците ция или модернизация. По

този начин бяха заледени сто 
тици милиарда динара в ця
лата страна, с което бяха въз 
препятствуванм ония, на кои-

“ дствата и плодовете на труда то наистина бяха' нужни
вестиции, защото се касеше 
до нещо, .което беше. нужно, 

цялата общност.'

РАЯТ НА ЗЕМЯТА

Без уровпиловка

По време на посещението 
си в Сисак другарят Тито ос
тро критикува явленията на 
уравниловка, защото тя е в 
противоречие с принципа за 
възнаграждаваме според тру
да. Ония предприятия, които 
имат достатъчно специалисти 
и които провеждат принципа 
за възнаграждение според) 
труда имат и резултати и об
ратно.

„Уравниловката спъва наше 
то стопанство, каза другарят 
Тито. Тя е твърде вредна за 
цялото ни развитие“.

В • рамките на това бе раз
гледана и системата на обра
зование,■; която в сегашния-мо 
мент не осигурява нужните 
кадри, защото се чувствува 
липса от инженери и техници. 
За съжаление някои колектй-

отделни колективи или кому
ни да дължат на, други голе
ми суми, но това не им с по
пречило да започнат нов о-

до спорове, а и социализ
мът като обществена система 
преживява политическа и иде 
йна криза, така че и между 
социалистическите страни се 
появяват идейни различия, ководснето на условията, сре- 
„Защо са ни революции?“ 
говорят такива хора.

и земята на ония, които я об 
работват, което значи, че ръ-

ин-в
е поверила в ръцете на ония.

— Всъщност, нито Маркс, които работят, 
марксисти. нанито истинските 

нито пък нашата революция 
са обещавали рай на земя 

та. Именно Маркс и маркси-

Как и с каква скорост ще Затворниците не такива ин 
се осъществяват тези принци- вестиции сега иокат, макар че

от, в това са осамотени, да де- 
валвира динара, т.е. да се на
мали стойността му, макар че ви и някои комуни все още 
нашият динар се. утвърди ка
то стабилна валута и в чуж- 

на развитие на производи- бина. Такава крачка обаче би
била погрешна все докато не 
се стигне до гто-широки моне

не
пи, зависи преди всичко

стките работнически движе- материалните възможности 
ния предупреждаваха труде- което ще речи от стопанските 
щите се че развитието и про- и други възможности. От тем 

на обществото нямат
трябва да убеждаваме, че без 
добри специалисти не 
да се върви напред.

може
гресът
край и че, следователно, ня- 

окончател модел

па
ооциалисти- А.(Следва на 2 стр.)ма никакъв

за идейно общество, идеали^, 
правда и идеална 

такъв
социална 
свобода. Особенно не

ВЛАГАЙТЕ В
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА 

БАНКА В ЛЕСКОВАЦ
И НЕЙНИТЕ КЛОНОВЕ ВЪВ ^СОТИНЦЙИН^ХА Н 
ВУЧЙЕ, ГЪРДЕЛИЦА, БОСИЛЕГРАД, ВЛАДИЧИН ХАН
СУРДУЛИЦА И БУЯНОВАЦ.

БАНКАТА ПЛАЩА 
ГОБЕ СЪС СРОК 1 ГОДИНА.

ЛИХВА б"/о И 7,5*/• — НА ВЛО
/

КРЕДИТНА БАНКА В ЛЕСКОВАЦ 
СПЕСТОВНА ЛОТАРИЯ

ОБЕДИНЕНАТА 
ОРГАНИЗИРА

СПЕСТОВНИЦИ КОИТО ОСРОЧАТ НАЙ-МАЛКО 1 000 ДИ-
НАРАНАиМЕСЕЦА - ПОЛУЧАВАТ 7^./ ЛИХВА А СЪ
ЩЕВРЕМЕННО ЩЕ БЪДАТ ОСИГУРЕНИ ПРИ ОСИГУРИ 
ТЕЛНИЯ ЗАВОД ЮГОСЛАВИЯ. ™,дт,,,™ад

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

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

ТЕЛЕВИЗОРИ, ШЕВНИ МАШИНИ, МОТОЦИКЛЕТИ, ХЛА
ДИЛНИЦИ, НАФТОВИ ГШЧКИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕЧКИ 
И ТН.

СПРАВКИ — КЛОНОВЕТЕ В БОСИЛЕГРАД И СУРДУ
ЛИЦА — ВСЕКИ ДЕН ОТ 6,30 ДО 14,30, ОСВЕН СЪБОТА. 

ТЕГЛЕНЕТО НА ЛОТАРИЯТА — НА 30 НОЕМВРИ 1969.
ВСЕКИ СПЕСТОВНИК, ВНЕСЪЛ ** АД 

НОВИ ДИНАРА ПОЛУЧАВА БЕЗПЛАТНО ОСИГУРЯВАН 
СРВЩУ НЕСГОДИ. КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЩЕ ВАЖИ 
СПЕСТОВНАТА КНИЖКА НА
Обединената кредитна банка в Лесковац. ТОП ОСТАНАПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ОТКРИ ЮБИЛЕЙНИЯ ЗАГРЕБСКИ ПАНАИР. 

ДОВОЛЕН ОТ ПОСТИЖЕНИЯТА НА РОДНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ.



Да знаем 

и против 

какво сме

Първите свободни дни 

БОЙНА ПОМОЩ НА ГОДЕЧ
На третия свободен ден ръководство на Цариброд 

партизански отряд реши да окаже нужната бой-С1СИЯ
на помощ. _

На 12 и 13 септември една рота партизани от Ди- 
замина в Годеч и им оказа помощ на та-митровград

мощното ръководство за формиране на един парти- 
батальон. Този батальон получи оръжие отзамски 

Димитровград.
лог с хО|ра, в чиито глави е 
хаос, откюлкото с тежнения
та, изискванията на трудещи
те по фабриките и на село. С 
една дума, прогресивните си
ли на социализма трябва да 
узнаят истината, че за напре
дъка па социализма, за соци
алистическо самоуправление и 
демокрация можем успешно 
да ос борим само ако заема
ме ясни становища към акту- 
алнитс въпроси на обществе
ната практика. При това тряб 
па да знаем :нс само за какво, 
но и против какво сме.

Това са днес проблеми, це
ли и задачи, които са преди 
.всичко пред младото поколе
ние борци за социализъм, 
пред младите революционери 
на сегашното време. Никой 
нс с толкова подложен на по 
кръхности и временни влия
ния, на най-различни, дори и 
най-противоречиви идейни и 
политически и други натисци, 
които ражда сложният състав 
на всяко, па и на нашето об
щество, от младия човек, на 
който литгева опит. Но, кой е 
по-споообен да се бори и зи- 
бори за победата на истината 
ако нс младия човек, доколко 
то се отърве от колебанието 
и поеме истината, която пот-

ри и филооофока и научна ар 
гументация. Немският социо
лог Теодор Адорпго съобщи го 
ляма съвременна истина ко
гато каза, че в днешния свят 
по-добре минава интелектуа
лец, които замъглява положе 
писто на нещата, от интелек
туалец, който ш разчиства.

МОБИЛИЗАЦИЯ В ЦАРИБРОД
На 16 септември 1944 година след пристигане на 

нареждането от Щаба на 22 дивизия Щабът на Цари 
боодока бригада реши да се направи мобилизация в 

Заповедта за мобилизация гласи:
„По нареждане на маршал Тито и в 

Отечествения фронт на България да се извърши мо
билизация.

околията.
съгласие с

Истината обаче винаги с до 
ста проста, а такава с и исти
ната на нашето общество. Ка
сае се за това да ли на ба
зата па придобивките на рево 
люцията нашето общество и 
по-нататък и винаги във все 
по-голяма стопен щс насочва

/
мобилизиратОсвен мобилизация на хора да се 

коне и кола".
А когато в Цариброд бе съобщено нареждането 

извикаха бировите, в Щаба на бригадата 
да пристигат младежи от всички краища

Др. Едвард Кардел
и по селата 
започнаха 
на Царибродско.

Бс формирана и военна комисия с лекар Лазар 
Драганов Лаков от Г. Оряховица и писар на комисия
та Славчо Петров Джакса.

(Продължение от 1 стр.)
телните сили и производител- стопанския, социален и култу 
ността на труда, от общия ра рен интерес на човека на ра
звоен темп на нашето стопан- ботното място и особено ин- 
ство, техника, технология, на- тсреса на опия трудещи сс

слоеве, на които все още при
надлежи най-малка част от 

Досега този темп беше сра- прогреса на нашето общество 
внително бърз. Югославия се — което с възможно да се о- 
нарежда между четири пет съществи само е такава или ио 
страни в света, които в след- инаква форма на самоуправлс 
военното развитие постигнаха лис и самоуправитслна демо- 
най-бърз темп на стопанско крация — или пък гсормило- 
развитие. Безсъмненно това е то на нашето общество ще 
голям уопех на социалистиче- поемат оили с противополож
еното и самоулравително ус- ни интереси. Все едно е да ли 
тройство на нашет ообщество. това е държавно-собствения е- 
Антиеоциалистичеокият поли ски бюрократизъм и техно- 
тически спекулант може, раз- кратизъм, които се опитват 
бира се, да извика — защо не да задържат колелото на ис- 
сте на трето или дори на вто- торията чрез подчиняваме на 
ро или на първо място, но трудещите се на таканарече- 
всеки сериозен наблюдател ни висши интереси на държа 
на нашето стопанско развитие вата и чрез неговото превръ- 
ще признае че постигнатите щане в наемен работник на 
резултати за така кратко вре- държавата, или пък това са 
ме в света са изключителна остатъци на старото общест

во, които се опитват да объ
рнат колелото на историята 

ТРИ СИЛИ НА ОБЩЕСТВО- назад, към пътя на капитали
зма и на буржоазната полити 
ческа държава. Това са три 

— Не трябва да се забрави единствено реални сили на на 
че демокрацията е само фор- шето общество. Представля- 
ма на обществените отноше- ,Ват три кръстопъта в борбата 
ния между хората и че за ис- за напредък на социализма и 
тиканото съдържание на тези на социалистическата демок- 
отношения решава положение рация. И без оглед на това 
то на трудещия се в продук- какво отделен политик, работ 
цията, и в ръководенето на ник, интелектуалец, селянин 
условията, средствата и плодя или учен мисли за себе си и 
вете на труда, в разполагане- какви са неговите намерения 
то с дохода, във влиянието на с онова, което работи, говори 
неговите интереси и нужди и пише и с всичко онова за 
върху обществено - икономи- което се бори и против как- 
чеоката политика ига. Следо7 вото се бори всъщност рабо- 
вателно, от хората зависи да ти за едната другата или тре
ли в един съд ще налеят до- тата от тези реални сили в политичеоко решение 
бро или лошо вино, или пък нашето общество. с ' А„„ „„ к
нещо още по-лошо. Ако, зна- поставя се въпрос дали в та * тази част на шета щез 
чи, прогресивните социалисти ежедневната практика имаме последните две години
“ТгоЛбс™"иДд\м^ра ПР« — Ф™- С™- се до изводд че „юнската вой 
ция с борба за нейната соци
алистическо и самоуправител- 
но съдържание и да се избо- 
рят за нея, тогава демокра
цията може да стане само 
оръдие в ръцете на неприя
телските, антиооциалистичес- 
ки и особенно антисамоупра-» 
вителни сили.

ука и ти. С въоръжението сс занимаваха отличните позна
вани на оръжие Цонев и Ангелов. Б. Н.

БАБУШНИЦАТЪРЖЕСТВА В
По случай 25-годишн ината 

от освобождението на Бабуш- 
ница и 50-годишнината на 
СЮК на 19 септември се съ
стоя тържествено заседание 
на общинската конференция 
на Съюза на комунистите.

На заседанието присъсгву- 
ваха към 300 гости и членове 
на ОК на СКС, както и пред
ставители на обхцествено-поли 
тичеоките организации в ко

муната, стари членове на 
СЮК — участници в Народб7 
освободителната война и сът
рудници на НОБ, както и го
сти от съседните комуни.

По този повод в Бабушница 
бяха положени венци на па
метниците на загиналите бой7 
ци, устроен общ обед и ор
ганизирани редица 
прояви.

върждава не само книгата и- 
публичноли диокуоията на 

място, но и самия живот, ка
за накрая, между другото, Ед-

културни

Й. Александроввард Кардел.
рядкост.

На Близкия изтокто

Война на нерви
Най новите схватки на Ели 

зкия изток, особено дебарки- 
рането на израелоките брони
рани части отвъд Суец, далеч ние, поне от военна гледна то 
от формалните линии на пре- чка. Обаче настояванията на 
къоване на огъня, показват Израел да увещае арабските 
че кризата в тази част на све съседи да поставят под свой 
та не намалява. Може да се контрол палестинското движе 
каже дори, че тази криза се ние останаха без резултат. От) 
движи по посока на военно- друга страна международната 
политическо, а не на

щта на собствената 
и в трайността на 
от Запад. Освен това израел
ците са обременени с убежде
нието, че арапите ачитат са
мо силата, базирайки

на на израелската политика, 
защото арабоките страни все 
пак са в подчинено положе-

държава
помощта

това
схващане върху опита от пос
ледните две десетилетия, кога 
то успяха да държат в шах 
арабските странни. Затова Из 
раел съзнателно поставя сво
ите условия за мир, които а- 
рабоките лидери 
приемат. Изреалците 
още по-нататък, връщайки се 
към старата си теория,
„Пах израелиана“ може да се 
ооществи само чрез 
на режимите в съседните ара
бски страни,
Египет.

мирно позиция на Израел е все по- 
слаба, особено след отказване 
то да приеме мирно решение 
въз основана резолюцията на 

стига Съвета за сигурност от 1967 
година.

Най-важен неблагоприятен 
огъня, фактор за Израел и дълбоко 

намесата то брожение вътре в арабския 
на ООН, продължи само ня- свят след „-юнска война“. Пре 
колко седмици, а след това от двестаици на тези дълбоки 

демократиче.с- ново бяха измъкната „вое- промени са държавнитеуда7
се нните брадви“. Тойната дори ри в Судан и Либия където

се разшири към вътрешно- на власт дойдоха млади и про 
стта на страните, които са в преоивни хора, твърде чувгтпи 

против конфликт. Така „войната на телни. към националната неза социалистическото самоуправ гризкане“ се огради с окопи висимюст на овоите^^ниа
“ ™аР ,И Ближи» “ а

сто заради такава пасивност; впечатление, че може да про- телни
деще, са се намирали групи се изтласкват на странични рц дължи гоД'Ини наред, но съ-
хора, които бързо настояват лси таъРД'6 актуални въпроси ,що така да се превърне и

от ежедневното стопанско, по 
литическо и самоулравително

не могат да
вървят

на“ чевам се, че не навсякъде и не всъщност не е завърше-
винаги. Твърде често се огъ- на. Прокъоването на 
ваме под натиска, който дей- което последва след 
ствува в противоположно най 
равление и оставаме пасивни 
дори когато 
кият диалог започва да 
превръща в недемократичес- 
ки монолог на ония, които са 

• против социализма и

свалян д

преди всичко в 
Според израелските 

аналитици военните операции 
трябва да се разширяват, 
щото Египет не е в 
да отговори.

за-
състояние 

Всъщност, Из
раел иска да угрози Насър и 
да накара ОАР да се оттегли 
пред Израел.

Такива израелски акции и 
теории няма да пуснат коре
ни в немирната пустинна по
чва около Суец, нито на дру
гите граници. Доколното н,е 
сте стипне до промяна на из
раелската политика и станови- 

ноатвания знъЖфмд-рз.. 
щата на ония, които поддър
жат Израел ще бъдат 
ни воички надежди за мирнр 
разрешаване на войната 
зи част на света. Това 
по-деструктивна война откол- 
да бъде причина за една още 
асото през юни 1967 година, ко 
ято би имала или може да 
има по-широк отзвук...

— Винаги и в нашето обще 
ство, а така ще бъде и в бъ- реши-

им-да се борят против 
периализма във всички фор- 

а това значи и против 
Израел. Тези удари са

в ми
неконтролирано стълкнове

ние.с различни натисци и напад
ки върху социалистическите развитие.

съще-)
„ временно и знак на отслабва-

гакава воина частично отго не на американското и англи 
самоуправителни и демократи Затова понякога изглежда, че варя на арабските страни, ко- йскю влияние, което отслабва 
чесяси придобивки на револю- положение на трудещите се. ито не са в състояние да пред и положението на Израел с

приемат военна акция, която една дума придвижването на 
да накара Израел на оттегля арабския свят влява го прави 
не от окупираните територии, още по-решителен 
Такава война много по-малко 
отговаря на Израел,

\

ща
цията да дават съответна иде- демокрацията, повече провер- 
ологическа и политическа, до- яваме в таканаречения диа- покопада се про

тивопостави на Израел, кой- 
защото то считат като база на 

въпреки щедрата помощ от- риализма. 
вън и извънредната готовност 
на своята армия, тази страна 
се намира под постоянен вое
нен натиск от всички страни.
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редак Израелските лидери 
ват тези съзна- 

воеяно-стратегиче- 
ски, политически, икономиче
ски и други импликации

Арапите очакват под такъв арабските брожения. Но 
натиск да се стигне до промя- щевременно са уверени

Ннш Ст. Паунови»

на
те съ 

■в МО-. Ф. Диздаревич 
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Разширено заседание на Председателството 

отбор на Съюзната конференцияГна ССРНЮ
и Изпълнителния § На стопански теми

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

НЕАИКВИДНОСТТА 

И РЕФОРМАТА
ПО-СИЛНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

-ОТСЛАБВА НАТИСЦИТЕ
1
§!

!
- - ./■

>1 '

Неликвидноспа на трудовите организации се предизви- 
^ ква от стопанската експанзия над материалните възможности, 

дълпосрочността на нашите ценявахме, че политическата | Тази обща оценка подразбира поведения на самоуправител- 
програми, в нашата способ- обстановка е благоприятна. § ните органи в трудовите организации, банките и обществе
ност съвместно и последова- Обаче току що бяха избрани ^ но-политическите общности, конто не са в съгласие с ре- 
телно да осъществим пропра- новите органи на Съюзната ^ формата, и върху които пада част от отговорността за не
мите и договорите. В такива скупщина, а вече почнаха да ^ ликвидността, защото със стремежа си за още по-голяма 
случаи се явяват различни съ 1 се появяват оимптоми, че то- ^ експанзия, без оглед на възможностите, предизвикаха сери- 
мнения и дилеми при нашите ва е може би повече привидс ^ озии диспропорции. След това всички очакваха, че пели- 
трудещи се и граждани, а по ние откюлкото действителност. 5 квидносгта ще отстрани Съюзния изпълнителен съвет, кой- 

своего рода „Председателско правило стават все по-гласни Достатъчни бяха такива пово- $ т0 със своята монетарно-кредитна политика настояваше да 
събрание". Освен Кръсте Цър оиия сили, които недоброже ди, като някои кадрови ре- ? задържи стопанската експанзия в границите на стабилността, 
венковоки, член на Изпълни- лателно поставят въпроса да шсния в органите на федера- | 
телното. бюро на Председател ли самоуправителният демо- цията, въпросът за някой път, ^ 
сивото на СЮК, присъствува- кратичеоки път на нашето ра или нещо подобно за да се ^ 
ха Милентие Попович, предсе з вити е изобщо може да оси- създаде остра политическа
дател на Съюзната скупщина; гури по-добър ред и по-гол- конфронтация. ^ в текущата икономическа политика, които ще допринасят
подпредседателят Блажо Джу яма степен на отговорност. Въпху Социалистическия съ- ^ 33 хаРМ0,1ИЧ1Ю развитие ла стопанството, той беше прину- 
рич, председателят на СИС Спирайки се върху полити шз паша чпетот отново,гаюстта $ Д°1г и ссга Да търси съответни решения за възникналите про 
Митя Рибичич с членовете на чеоките натисци като метод за С, т4ивз «влелия и наш дълг § 6леми- Той Ще предложи съответни мерки, но илюзия е да
правителството Марян Кръс- разрешаване на проблемите $ се вярва, че само той може да гаси огнищата на нестабилно
тинич и Търпс Яковлевски, Милатович каза, чс колкото с да дадсм овоя прш‘ос п из ^ стта и разстройствата в стопанския ход, ако това не правят,
председателят на Съюза на- сме помалко способни да ре намирането на огнищата на ^ поне до същата степен, и всички други носители на самоуп-
синдикатите Душан Петровиц шаваме пгюблемите по нопмз кризите и в търсенето на из- ^ равително решаване в стопанството банките, и обществено
- Ш*. председателят на демовдати-шеки п„ в ход, който »™а да иаруш» | "«леските общност,,.
Съюза на младежта Янез Ко- д , „ ™ „ „„ ПГ1_ $ Как може да се тълкува факта, че много трудови орга-
цианчич и лредседателятч на ’нашите самоулравителни орга ничие равнолр , ^ ^ низации, ориетирайки своето увеличено производство към
Съюза на студентите Джурц низми ,токлкова повече на ти а во и отговорност към по-на- ^ вътрешния пазар, не държат сметка за солвентностга на сво
Ковачевич. ците ще показват тенденции татъшната съдба на демокра ^ ите делови партньори, но им доставят материал и други сто-

П.ричината за такъв състав да натрапят като постоя- тичеоко оамоуправите;шо и со к ки- макар че знаят, че те не могат да им платят. С нищо 
тпябка ля се тъпей поели вси , § друго освен като липса на стопанска дейност върху прип-
чко в осъществяване ролята 11113 Ф°рма 33 спешно реша- циалистическо развитие ‘ ^ ципите на реформата, в надеждата, че трудностите ще ре-
на Социалистическия съюз, ка «ане на противуречията. шата югославска общност и ^ шапа някой друг.
то истинска най-широка три- Изглеждаше, а така и пре общество. | със своята сантименталност рентабилните трудови орга-
буна, след това в климата, ко-  ______________________ Ь низации хранеха със свои пари ония под долната граница
йто в тази организация се ут- ^ на рентабилитета, които нямат друга перспектива, освен да
н1?ГизбРо“нТаеЧде^Сост 1ПГШ1П А ПП1Ш П ПГАИПИА | бъдат ликвидиршш или да се санират „ да се обърнат към
сетне в политическия момент. Ц 11 (й I' 11 А К | К 11- Н И А Р | ! I по-модерно и по-икономично производство, което признава
Именно затова основни теми П| I |1111|НЦЩ|У У1и/||м! УНГ! ^ пазара. Тези нерентабилни трудови организации със сво-
бяха: отношението между фе ■ “ ■ ^ ^г ^ ите загуби, както и с непокритите инвестиции, смучеха жиз-
дерацията и републиките, от; ЛППН й П I нени сокове от ония трудови организации, които работеха
т°еШ“Т4че™ ™сцТка (|ГГ 1В|А Ц ЬУ Г ДУИЙЦП 1 Д°бРе “ ВСИЧКИ УСЛ°ВИЯ ^ “ РЗЗВИВаТ УСПеШН°-

Актуалното политичеоко по 
ложение в страната беше те
ма на заевчерашнюто заседание 
на Председателството и 
Изпълнителния отбор на Съгс» 
зната конференция на ССРНЮ. 
Това заседание в известен сми 
съл може да бъде наречено

на

За дължение

С оглед че СИС има задължението да предприема мерки

то все по-често
ществото.

Заседанието откри председа 
Съюзната конферен- 

ССРНЮ Велко Мила-
кара този ден В Сурдулица. ^ В сегашното положение и общинските скушцини, само- 

На голямата естрада в цен ^ управителните органи в трудовите организации и деловите
повече от чети ^

Около 15.000 граждани от 
СФРЮ и 5.000 от НР Бълга
рия на 14 септември се срегц 
наха в Сурдулица. Това всъщ
ност беше събор, който по-ра 
но се провеждаше на грани
цата при Стрезимировци. Ми
налата година обаче по дого
вор между двете страни събо 
рите се провеждат в Трън и 
Сурдулица.

След като смесената гранич 
на комисия откри границата 

автомобили и рейсове 
към 

обаче

телят на 
ция на 
тович. търа на града

ри часа продължи културно-за § 
бавната програма ,която из
пълниха ансамбли от Бълга-

^ банки трябва да предприемат решителни мерки за саяира- 
^ пе на загубите на трудовите организации или ония, които ра- 
| ботят със загуби да изключат от всякакво делово отноше- 

ркя и Югославия. Също така Ь ние. да обуздаят своите апетити към още по-голяма експан- 
бяха организирани и спориш Ь зия и да охплахях по-раншните кредити без да влизат в но- 
гпеши по футбол, тенис на ма §лисици „и 1} х ви инвестиции без покритие и да не позволят по-нататъшноса шах-мат и волейбол. ^ _ _

Населението от Сурдулиш- ^ експанзия на бюджетното и общо потребление, 
община сърдечно по^юш,- ^ Всички тези акцш! люгат да предприемат всички ску

ла гостите от България. Бе? ^ щцини, самоуправителни органи в трудовите организации и
селото настроение прод^а*а | банките в гранищ1те на своите компетенции, защото само
ГТЛ КТ-уСШИТС СЛ6*ДО О 0ДЗШ,1 часонс. ч л
Към 21 часа завърши още е- ^ привеждане па стопанската експанзия в граници, които от- 
дии събор на гранишюто на,- ^ товарят на материалпите възможности може трайно да от- 
сслоние, който допринася за | страни диспропорциите, които са причина за сегашната не 
сближаването между двете съ ч ЛШ(ВИД110СХ в стопанството и на сериозни политически и об- 
селни социалистически стралш. §

М. Вслшшов $ щсствени сътресения.

През последните години, из 
другото Велкотъкна между 

Милатович, имахме повече по 
които федерация- 

нейните органи бяха
ложения в
та, т.е.
обвинявани и за онова за кое 
то бяха отговорни и за оно- 

можеха да бъ- 
защото много

ва за което не 
дат отговорни,
по-раншни функции и отговц
ронсти на орга™С(Гнаи ФвС^ху потеглиха от България 
цията бяха пре"^11И _д^?ес. Сурдулица. Не всички 
републгаште и ДрУ^и °бщес о™ха в сурдулица. Многр 

субекти. Конфронтади б граждани останаха
ите, които се ^ат 0^бвр^0 при блИзки и приятели в Кли 
на време ™р^ч°е Хоаа суреките села и махали и в 
развитие напред. Ораче тов ^ по-голямата част пре 
остави и натрупа недоверие в ьожица.

ка

твеии

т
национална конфе ^0 ГОДИНИ НЗ. СЮК- 
СКОЮ се проведе 

10 септември 1940 го- 
Загреб, в една къща 

както и остана 
в дълбока нелегал-

Младата генерация получава 
съзнание за своите същински 
права и се обръща към света 
на младостта— света на соци

Шестата
ренция на 
от 8 ДО алзезма.

На страната па Комунисти
ческата партия на Югославия 
СКОЮ и напредничавата мла 

, „ деж, която върви с нея, се бо 
на всички досегашни акции в с погледа си във великата 
организирано младежко дпи- цел ддиз трудности и жерт-. 
женис на работническата, сел ви които ще гн спрат на този 
ска, студентска, ученическа и 
останала трудова младеж на вси 
чки народи на Югославия ...“

Особено значение има края 
Резолюцията на Шестата 

конференция на СКОЮ, която 
се отнася за повързване иа г 
рбата на младежкото, движе
ние с ръководството на Кому провеждаха най-масовни мла
нистическата партия на Юго- денски акции. При това се съз

даваше едтшетвен фронт на ра 
най-голяма ботничсската, селската и сту-

младеж, който се

ПЕПА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ШИ0дина в 
в Гаева улица.
калите — 
ност. Нейното значение е 
силата на организациите,

в
ко- Тито и ИванЮгославия, твуваха другаря

Милутииович. Иа дневен род 
бяха докладите за работа иа 
ЦК на СКОЮ, по организаци 
опийте въпроси и задачите на 
Съюза в борбата за мир и по 
ложснисто на младежта в бор 
бата за нейните права. В Ро- 

Шсстата копфе 
беше поставена като

и по въп всички райони на
85 местни и окръжни 

— с около 18 000 
В навечерието на кон

то я представляват

ха отбелязани видни резулта- ференцията бяха ПР°®®ДС“”

красви кои- 
съвещания

път".
След Шестата Коиференция 

организациите на СКОЮ запо 
«шаха да се организират още 
ио сигурно и по-бързо. Под 

бо ■ ръководството и с помощта на 
Партията, в цялата страна се

младежкото движение и 48 окръжни и 
СЮК, освободен ренции, четири 

ференции и две 
на комунистическата младеж. 

Това беше период на засилва Тази коифереиция по своето 
интензивно значение и била равна иа кон

ти в нанарастване на
отклонения. золюцията наот сектантските

репция „ _
най-главна задача — борбата 

единственоне и омасовяване, 
идеологическо 
но изграждане, което произли 

богатия опит от мина

за . създаване на 
младежко движение.

„Шестата красва конфорсн 
ция призовава младите комуни 

и прогресивните младежи 
да мобилизират всички свои 
сили в борбата за повързване

и организаци0 грес.
В работата на Шестата кон 

ференция на СКОЮ взеха уча 
стие 30 делегати от всички кра 

организации в страиа- 
името на Централния

славил:
„Войната откри

крцза на днешната система, ко дентската
младеж до създаваше в надвсчеристо на 

и зло. войната и революцията.

Е;"-*заше от 
лото.

По време на провеждането ища и 
конференция СКОЮ та, 
краеви комитети във

сти
то на трудовата 
нссо само страдания•а отна тази 

е имал
комитет на Партията присъс-

Страница 3•
V/

БРАТСТВО * 19 СЕПТЕМВРИ 1969



ДИМИТРОВГРАДСКОТО сто 

НАНСТВО КРЕДИТИРА ДРУГИ!
Отзиви

Забравен юбилей — »Фабрад« увеличава дълговете на кредитите
— »Дя м итровград« на първо място в Републиката по ненапла-

щане на дълговете ____
На 8 септември т.г. сс навършиха 25 години от осво

бождението иа Димитровград и общината от фашистко роб
ство. Това е най-великият празник на Димитровградско в 
най-новата Му история. Този край, благодарение на победи- 

Народоосвободителното движение, получи истинската 
свобода и в границите на социалистическа Югославия по
стига завидни резултати в социалистическото строителство. 

За съжаление обаче, този велик местен празник по кой 
чия вина, бе забравен и населението не можа да от-

те си при изплащане на кре- Иеликвидността в стопанството като общоюгослав дититс и задълженията си
ски проблем е в центъра на вниманието на всички КЪ1М купувачите. Освен „Фаб 
обществено-политически организации в Димитровград. ,рад“ в подобно положение се 
До каква степен димитровградското стопанство е при
тиснато от този проблем най-добре ще се узнае до д

когато кажат думата си и обществено- град .
Трето, димитровградското 

стопанство има 44 на сто от

те на

намират и предприятията „Ци 
ле“ и комбинат „Димитров-

зиае
бележи четъвърт столетието от този велик ден.

Празникът на свободата, 8 септември, има още по-гол- 
ямо значение, защото народът от този край през 1944 годи
на масово се приобщи към партизанското движение, сфор
мира партизански отряд „Момчил войвода" и даде свой 

освобождението на своя край, а с това и към

Iкрая на месеца 
политическите организации и отборниците в скупщи
ната. продадените стоки не платет 

ни. От това произлиза, че ди
митровградското стопанство с 
кредитирало други с по ни-

Обоцинокият съд в Димит- шевния, февруари — 7, март колко милиони динара.
с; 19, април — 16, май — 99, юни този начин исканията са по 

— 144, юли — 409, август — голями от дълговете за 
116 и септември 320. , 1,613.383 динара.

Както ни уведомиха в общи 
в лекия съд, от тези решения

Но, и сега някои показатели говорят, че положе
нието не е розово. _________________

принос за
огромните победи на югославската народна армия, към 

се числеше и Царибродския отряд.чиито части ПоПразнувайки деня на освобождението народът от то
зи край трябваше да отдаде почит към загиналите бойци в 
народната революция, а също така да се отчетат и успехите 
в социалистическото строителство за последните двадесет 

А тези успехи не са малки. Онова, което Ди-

ровг.рад не с в състояние 
разполагаемия персонал да 
решава всички платежни ре
шения, дадени от страна на 
стопанските предприятия
града за събиране на дълго-» отпадат 5% на телевизията и 
пстс. Тези решения сс увсли- други предприятия, а всички
чиха особено мяюго през сеп-» останали на димитровградски в анализа на банката доста

те стопански организации. тъчно място се дава на непро 
Докато през 1967 година за Най-много искания имат „Сво дадените стоки. Там се пюсоч- 

цялата година съда е получил бода“ и „Васил Иванов Циле“ ва< че Нцкога досега димитро 
само 191 решение, през 1968 Тъй като служащите в общи- вградоките предприятия не са 
година 504, то през тази годи- шокия съд не са в състрянис ,имали толкова много стоки в 
на платежните решения дости на време да изпратят толко- сваите магазини, коита чакат 
гат 12001 По месеци, адмили- «а решения, предприятията продажба. Тяхната стойност се 
стратишната интервенция за са принудени да изпращат га !ВЪЗЛИЗа яа 228,683,36 дин. 
събиране на дълговете изгле- свои служащи сами да рабо- в това отношение на първо 
жда така: януари — 158 ре-, тят върху решенията за да място е Индустрията на гуме

може да „хванат“ законния ни изделия. „Димитровград“ 
срок за предаване на решени има и 86 на сто от продаде

ните стоки неналлатени за пъ 
рвото полугодие на 1969 го
дина. Както се изтъкна в ана
лиза на банката, в СР Сър
бия нито една стопанска ор- 

Анализа на банката, който ганизация не постигнала тако 
тези дни бе връчен на общин ва слабо наплащане на дълго 
ската скупщина и обществе- вете. Докато в СР Сърбия сре 

че но-лолитичеоките организации ден рок за наплащане на дъл 
предприятието няма достатъ- в прада също така говори за говете е 145 дена, при „Дими- 
1ШО средства и че бензиноста- н еликвидността на стопански- троипрад“ времето за напла- 
нция ще открие идващата гс} Т€ организации. Анализа на щане на дълговете е десет пъ 
дина каза председателят. банката тепърва трябва да ти по голямо. Подобно е и

бъде разгледан и възоснова положението във всички дру: 
на това да се донесът съотве- ги стопански предприятия в 
тни заключения, но и сега мо комуната. Затова често пъти 
же да се каже, че той хвърля средствата на предприятията 
акцент на три важни въпроса са блокирани, а 
из живота на стопанските ор- организации са получили 276 
•ганизации. Първия въпрос е съдебни решения за принуди 
бавния темп на нарастване 
основните средства, като резу 
лтат на слаби инвестиции. Ос
вен при „Братство“, „Свобода“ 
и Индустрията на 
'изделия където се 
'инвестиционни влагания
останалите стопански органи- те предприятие се намират на 
зации слаб темп за увеличе- тек. смешки, които средства са 
ние на основните средства. недостатъчни за да се изпъл- 

Второ, стопанските органи- нят ззптлжкниятя 
^а>ции са лрезадължени. Поч- този анализ е на дне- 
™ 60 на сто от акумулацията вен ред на всички обществе- 
е ангажирана в отплащане на ци организации в общината и 
^инвестиционните кредити. Ня 

стопански организации 
нямат възможност да отпла- 
щат кредитите. Така напри
мер „Фабрад“ от 1965 година 
постоянно увеличава дълговс-

Не продадена стока за 
22.868.336 динараи пет години.

митровградско постигна за последните 25 години сс равнява
на столетие.

Затова не може да сс оправдае тази небрежност и не- 
отговорност на онези, които по един неприемлив начин сс 
отнесоха към най-велики празник на този край. Патриотич
ното чувство у населението не може да се създава с празпо- 
словици. Нужно е да тачим нашето революционно минало.

темпри.

Б. Н.

Един въпрос до председателя на ОС ята.

Какво показа анализа на 
банкатаКога Босилеград ще получи бензи 

ностакция? предприятия: „Ина“ от Заг7 
реб и „Югопет.рол“ от Бел
град. Получихме обещания и 
от едното, и от другото пред
приятие. Напоследък напра- 

В Босилеградската община вихме договор с „Югопетрол“ 
има над 150 частни и обще- Представител на „Югопетрол" 
ствени моторни превозни сре изработи и план за 
дства. От миналата година е нашата страна обезпечих- 
открит и граничен преход при ме изгодно място за поставя- 
Рибарци, където ежедневно не на бензиностанцията. Спо- 
минашат моторизирани пътни 'РВД тоя договор същата тряб 
ци. Напоследък в Босилеград ваше да бъде готова още през 
все повече се купуват нефтни средата на тази година, 
печки, а такива за отопление 
от миналата година

ленения от „Югопетрол“. 
баче получихме отговор.

О-

*строеж.

Не ни е ясно, как може ед
но реномирано 
каквото е „Югопетрол“ да се 
играе със своите обещания и 
то в момент, когато нуждите 
от бензиностанция в Босилег
рад са големи.

предприятие стопанските

телно наплащане на дългове
те. В анализа на банката сеИмайки предвид даденото 

ползват обещание и изготвения предвижда, че средствата 
много предприятия ще оета- 

гумените нат блокирани и по-нататък, 
посочват Само 0,82 на сто от оборотни- 

при те средства на индустриялни-

наплан
основното училище и гимна- на няколко пъти търсихме об 
зията. При едно такова пови-| -— 
шено потребление на бензин,

В, В.

, нефт и друго най-близката 
бензиностанция до Босилеград 
е отдалечена повече от 70 ки-

ФОТОВИТРИНА
' V V?}лометра.

Всичко това означава, че 
съществува голяма нужда от 
изграждането на бензиностан
ция в Босилеград. Въпросът 
за откриването на такава бе
ше повдигнат още миналата 
година. Получените обещания 
говореха за сигурното й от
криване.

Защо се закъснява с тоя о- 
бект беше въпрос, с който се 
отнесохме до председателя на 
общинската скупщина Влади
мир Стоичков.

— За нуждите от бензино
станция — каза той — още) 
миналата година заинтересу
вахме две наши най-го лемц

и.:;:-#
вОГАТИ 
ИЗБОР 

|мУШКЕ 

Ж6НСКЕ 
-И ЛЕЧ0Е

<-« <» и оля щш 0 въз основа на него ще се 
вземат съответни решения за

|\ОИ

премахване на не ликвидността 
в общината. .П V

шт Б. НиколовМШ ИОПНЕ

аипк1Роег?»а СЕСИЯ НА ОС 

НА 22 СЕПТЕМВРИ
г

т
а- - ' ■ V

, ;Н: .*• •>
1 Председателят на Об

щинската скупщина в 
Димитровград е насро
чил сесия за 22 септем
ври т.г. На дневен ред 
се намират двадесет то
чки. Ще се разгледат 
зктуални стопански въ
проси. Като по-важни 
въпроси от дневния ред 
са: анализа на стопан
ските резултати на тру

довите организации 
през първото полуго
дие на 1969 година, ка
кто някои въпроси из

областта на интеграция 
та.

Очаква се общинска
та скупщина да вземе 
решение за откриване 
на детски дом за днев
но пребиваване на деца 
та.

Както узнаваме, към 
края на месеца ще се 
състои и едно тържест
вено заседание на общи 
нската скупщина по слу 
чай 25-годишната от ос 
бождение на града.

Тогава ще бъдат връ
чени септемврийските 
награди.

Повечето фирми в Димитровград действително имат 
красив изглед, а от неотдавна почти стана „задължи
телно” да бъдат написани на двата езика — българ
ски и сърбохърватски.

Но сякаш това стана повод да говорим за негра
мотното им записване, защрто рядко ще срещнете 
фирма правилно написана и на двата езика. Особено 
много оа грешките в българския текст на фирмите.

Обаче има фирми, които все още са написани са
мо, на сърбохърватски. За да бъде още по-лошо и тук 
текстът е написан така неграмотно, че просто бие 
очи на минувачите. Такова е фирмата на магазина на 
конфекция „Свобода" от Димитровград.

Ние поместваме нейна снимка, а на вас предостав
яме да съдите за граматическите грешки!

Текст: Ст. Н.
Снимка: Павел Томов

НА ГОСТИ В 

КЮСТЕНДИЛ
Делегация на град Боси ле-» 

град ггрисъствува на тържеет 
вата по случай 25-годишнина 
та от освобождението на НР 
България в Кюстендил.

Делегация беше гост на Гра 
дския народен съвет на Кюс
тендил.

в

Б.

N \I
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Босилеградски стопански дилеми

ЗА ИЛИ ПРОТИВ 

ИНТЕГРАЦИЯ?
ш-.

Идващата седмица предста
вители на стопанските органи 
зации, отговорните от общи
ната и обществено -

Ако се интеграра1ме, да ре- 
земеделеки комбинат,чем в

още веднага ще се свържем с 
такива търговоки и произво
дителни организации, 
ще ни осигурят пазар за вси
чки излишеци от селското 
стопанство в комуната.

полити
ческите организации в Боси- 
лсградската община 
ще обсъждат 
ьф стопанските

коитцотново 
интеграцията 

организации в
комуната.

■ Но за пълен успех на обеди 
пените кооперации трябва и * "
някои изменения в Закона за 
оборота на стоки 
Захариев. Например в 
трябва ясно да се рече кой и 
при какви условия може да 
търгува със селскостопански, 
тс производители. По-точно и 2|р| 
тоя закон трябва да се забра- 
пи изкупуване, продажба па 
минерални торове, алатки" и 
друго от страна на търговски

Едип от първите поборници 
са провеждането на тази едп- 
нстаена по значение акция з 
комуната, която да спаси сто 

■ нелеките организации от фа
лит е ннж. Васил Захариев, ди 
ректор на земеделската коо
перация „Напредък“ в Боси
леград.

Разговорът, който водихме 
с него пи показа, че интегра
цията той счита като нсминуе 
мост и единствено решение, 
особено за земеделските коо
перации.

Интересно е да се чуе не- термално в такива акции, 
говото мнение за сегашната 
работа на кооперациите в ко
муната, тъй като и самият 
той е директор на една от 
тях.

изтъкна, 
нега

Нодоразумения между „Сточарсс и смиловчанитс- предприятия, които нямат 
професионални земеделски 
служби и не участвуват ма-

Само по такъв начин могат 
да се развиват добри сътруд
нически отношения с 
кия производител, който по;<> 
рай другото трябва да се кре 
дитира, а не като сега 
нас,, и за някои произведения 
да му се. гарантират изкупни 
цени. Именно така ще се съз 
дадът стабилни отношения в 
земеделското производство.

Обаче, Захариев сс застъп
ва най-напред да се формира 
комисия от специалисти, коя 
то да установи какво е сега и I 
ното финансово положение в 
кооперациите. Защото той сс 
съмнява във веродостойността АкТУЗ ЛНЯ ТСМ2
на счетоводствата на някои _____ '
от тях. Според него, 
мер, повод за съмнение дава 
и това, че в полугодишните ба 
ланси са представени добиви 
от продажбата на траверси, а 
всъщност те са донели само 
загуба.

част, ИСКА— Безсъмнено, качествено 
изменените отношения в сто
панския живот през последни 
тс няколко години имаха свое 
въздействие, като показаха 
цялата неспособност на наши 
те кооперации в комуната. И 
трите сега се намират вън от 
релсите на необходимото двп 
жение.

Напускайки основната дей
ност ние сме приели търгови
ята като главен аргумент на 
съществуване. Обаче това по 
каза нашия погрешно взет 
курс. И още нещо: без, ма
кар, и частично производство 
в оборота няма успех.

— Поради това нещо ние 
безпомощно настоявам да из-

той

Недоразуменията между ко ба през този сезон те взеха 
операцията „Сточар“ от Дими 
тровград и селскостопанските Суково.

Смиловци

Смиловчани се обърнали за 
вършачки на кооперацията ст защита при обществено-поли,

тическите организации и о5. 
Затова тези дни кооперация щината, но за сега без успех, 

та отказа да изкупува мляко
то на 38 домакинства от село-

производитсли от 
започнаха през жътвените дни 
това лято. Някои стопани не 
искаха да вършеят с коопера- то, които са ползвали върша- 
тивната вършачка. За вършит чката от Суково.

Представители, на коопера
цията заявиха, че селяните 
са били предупредени още* 
преди вършитбата за послед
ствията, които ги чакат,. ако 
не ползват техните вършачки. 
Дори заявяват, .че ще закрият 
предавнгщите на кооперация
та в някои . села на -Забърдие- 
то ако смиловчани не ползват 
кооперативните. машини.

напри- ОПТИМИСТИЧНИ БРОЙКИ
От друга страна -селскосто-

каз-Често пъти с чувство па пе
симизъм и страх говорим зл 
състоянието на стопанството в 

община, 
гледам 

труд-

панските производители 
ват, че те не искат да ползват 
тези машини защото не 

и добри и пилеят зърното. Ко-

— от 1.607.649 на 3.306.514 ди
нара, „гостнлничарското пред 
пришие „Балкан“ с 29 ма сто. 

Същото е
при „Услуга“, което 
стви 2.089.141 динара или с 71 
на сто в сравнение с минала
та година

са
След една такава проверка Димитровградската

Това правил! когато 
частичните неуспехи и 
пости, които, разбира се не 
лшелим да подценим когато 

на директорите, които сс стра говорим за състоянието на 
хуват да не загубят ръковод-

положението
осъще-1— каза накрая Захариев тря

бва да се проведе референ
дум, без да се чака мнението

операцията, твърдят те, не 
води сметка за своите маши
ни, конто остават по цяла зи
ма навън и затова са си взе-Тези бройки

възбуждат оптимизъм и гово
рят, че отговорните фактори то в по-добро състояние.

Взаимните обвинения не се

действителностопанството дадено в анали
за на банката за първото по
лугодие. Посочените бройки 
будят обаче и чувство 

на оптимизъм. Те показват,
сто- 

могат

ли вършачка от Суково, коя-
ните си постове.

трябва с още по-голяма отго-
В. В. ворност да отстраняват отри

цателните явления в стопан
ството, явяващи се като спи
рачка по пътя към прогреса.

Трябва със задоволство да 
констатирал! обаче’ че целоку 
пий» ръст на приходите в дн 
митровградското стопанство 
общо в сравнение с ■ ръста в 
СР Сърбия бележи 9 индекс
ни поена над ръста па стопан
ството в Сърбия.

С тези успех!! в производ
ството щфхлю да бъдел1 още 
повече доволни, ако бяха .из
коренени някои отрицателни 
лпленил,’ които са болка на . 
нашето стопанство изобщо, 
слаба реализация на стоките, 
наплащанс на продадената 
стока, следствие на което сс 
явява това, че 55°/о от заети
те днес получават минимални 
лични доходи в общината, а 
някои тек. сметки на пред
приятията остават в блокада. 
Все пак, успехът п производ
ството ни радва и насърчава 
за по-активна работа в отстра 
пипаното на отрицателните

отнасят само за откупа на 
млякото. Тс сс явяват като 
последствие от неразбирател
ство по много въпроси. Ня
кои служащи от кооперация
та лощо се отнасяли към сел
скостопанските п роизвод ите-

че въпреки трудностите, 
папските организации 
да станат на здрави крака.Група работници 

замина за 

Чехословакия
Ако се направи сравнение с 

производството през 
та година тогава може д{» сс 
констатира, че производство- 

димитровградската общи 
бележи увеличение от 32и/о 

в сравнение е същия период 
на миналата година.

Числото па заетите е увели
чено от 1 703 работника 
1 867. Значи с 10 на сто по
вече за последната година. Ли 
чните доходи са увеличени с 
5 на сто.

лаинала-
Васил Захариев

то внамерим някоя сигурност за 
съществуване. В това 
не успяваме.

ли.
наобачц Група работници от Клису- 

засти като строителни
Някои селяни демонстратив 

но изсипвали в съда на откуп 
чика без да го записват. Има 
предложения от някои селя
ни да искат пазар за продаж
ба на млякото на друго мя
сто, друтн предлагат селяните 
да излезат от кооперацията.

Всичко това нс води 
добро. Трябва опешно да 
реши спора между „Сточар“ и 
с с леко стоп анодите 
тели от Смиловци.

рехо,
майстори, към края на месецИнж. Захариев и сам е съ

гласен, че няма място една 
стопанска организация да се септември щс отпътпува! з. 
нарича коперация, ако цяла- Чехословакия, къдсто щс ра- 
та си дейност е ограничила ботят до края иа 197о годи-
само на търговски отноше- с >ОИТСЛ1[ОТО „редгфия-
|.ия: купуване и продажоа! ‘

— Защо тогава и вашата ко тис, къдсто са тс заети „Кол1-
операция така работи? — ос грап" от Белград, което чрез 
тг нашият следващ въпрос.

— В нелоялната междусоб-

на

Увеличава сс дохода в про- 
Л!ишлс1юстт с 30 на сто. Инте
ресно е да се отбележи, 
„Фабрад" през първото полу; 
годис на тази година увели- 

своето производство с 2,8 
пъти повече от производство-

година.

към
дружество чем еждун а родн ото 

„Упион инженеринг“ е иап.ра-
се

на конкуренция ние смо загу
били и средства, и време. В 
сегашните обостоятелства без 
интеграция трудно можем д:>

извежданевило спогодба за
строителни работи на стой

производи
чина

пост от зоо хиляди долара.
Чехословакия т0

Б. Ник.миналатапрез
„Братство" бележи ръста 
производството с 63 на 
Умерен ръст в нроизводстпо-

За работа в
коригирам дейността си — ка са отб|раии най-добрите строи
за Захариев.

на
сто.тели—майстори в предприяти 

сго. Между тях са и клисур- 
чааитс: Мирчо Стоя1НОв, Ран
гел Шане®, Стоян Вучков, Ди
митър Илиев, Иван Аврамов, 
Мирчо Кръстев, Гойко Симов, 
Г/Орис Груев и Тодор Евтов.

— Изходът от това положе 
ние е само в интеграцията на 
кооперациите — счита той. Е- 
динстяеяо при провеждането 
на това начинание ние можем

то бележи колтбинат „ДимиТ: 
ровград", „Цилс“ с 
и „Свобода" с 24 на сто. Стро 
ителното предприятие „Град- 
ня" е увеличило своето про-

30 на сто

Да станем носител и органи
затор иа по-интензивно селско 
стопанско производство.

явлспиц в стопанството на дн 
мнтроиградска община.изводство три пъти повече ц 

сравнение с миналата годинаЦ, Димитров Б. Н.
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ТЪРГОВИЯТА И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

СЪОБРАЗЯВАНЕ С ЖЕЛАНИЯТА НА
КУПУВАЧИТЕОткак преди три години бе забутани п неприветливи и те 

закрито димитровградското спи помещения, днес градът
има съвременни магазини, по 

юли", търговията в Димит- дредеки доста хубаво, и да 
ровград сякаш дожш!я раоц леч е по-богат и разнообразен СКОор ще 
пет. Не само, че броят на ма асортимент. Па все пак не л0 
газннитс се удвои и утрои — рядко ще чуем, че липсва туй

онуй, та дори и най-нужни

„7предприятиетърговско
получи. Би трябва

ха з-и насока да се предпри 
■ известни мерки, особенос.ма’1ионастояще в града има към

40 магазина, и блеки, но вме неща. Дали дйествително 
сто някогашните

за ш гге реоуват но- го л е ми 
•ге търговски предприятия от 

които напосле

е Да се
дюкянчета, такова положението?

вътрешността,
правят проникваме с у- 

м ага зини във гю-
Дъклпи район има града е такова.Благодарение на фалита на

7 юли" в Димитровград откри че мнозина купувачи трябва шизереални 
ха магазини много търговски да изминат и километров път, 
предприятия от вътрешността за да си купят оаноши неща.
на страната, между които по- Така например в един от най- дополни, НО НЕ ПДПЪЛ- 
забслежителни са „Ангропро-, големите квартали на града,
мст" от Пирот, „Атскс“ от Бел 
град и пр. Днес в града зсме ма“, 
дслската кооперация „Сточар“
има и магазина, „Ангропро- соли й другият с колониални
мст“ от Пирот 7, комуналото стоки, а в центъра па града
предприятие „Услуга" 3 а ,..очти вся1<а втора сграда има
по един магазин имат конфек магазк,н
циитс ,1 Първи май Пирот, я . значение е спързва-
„Овобода“ - Димитровград и Димитровград с рей- рсюпрадчаюи са доволни, осо-
■ ^-Т«?ИШадоГаРГ™. '«-голите ?„п. «е». ™ „лем «, беше

' “след туй търговското пре дове, особено с Пирот - тук преди три години, когато гра
на всеки два часа минава ав- да снабдяваше „7 юли". Това
тобус, а същевременно голям ,.1е значи обаче, че не може 

ИЗИСКВАНИЯТА НА КУПУ- брой по-заможни купуваии ^ не ТрЯбва търговията да се
ПАЧИТЕ РАСТАТ имат собствени коли, па кога

то решават да купят стоки с осъвременява, особено, както
по-висока стойност отиват до вече казахме с магазини 
Пирот ,понеже изборът там е самообслужване, универсални 
по-гол ям.

немалките градове.

Ще се намери ли пазар 

за ябълките?
но„С т р о е ш и а 

има салто два магазина
чеш-

Наисрая би трябовало да ка 
са нашитеодимият с хранитслно-ш<у1 жем доволни ли 

граждани от търговията в гра 
да. Като изключим една мла- 
ка „прослойка" от по-взиска
телни купувачи, общо димит- И тази година ще донесе операции и търговското пред- 

главоболис па овощарите от приятис „Слога дали са го- 
Бооилеградско. Според груба ю?ш да изкупуват ябълките от 
преценка тази есен хце бъдат босилеградските производите- 
събрани най-малко 50 вагона ли. Ооачс не получихме задо- 
качествсни ябълки, за които, ъоляващ отговор. Защото, до

сега, нито една от тях не е 
сключило. договор с някое дру

лоп
дприятие „Атекс” и пр.

изглежда, трудно ще се наме
ри пазар.

Това говори, че ще се пов
тори положението от минала
та и поминалата година, кога

го предприятие във вътреш
ността за продажба на ябъл-заБез оглед на относително 

големия брой магазини, дне 
шиите купувачи не са 
онова от преди. Днес вкусът 
на купувачите много висок 
те проявяват повече взискател 
лост при купуването на сто-

затуй съобразяване- И СЪВРЕМЕННО ОБСЛУЖА- 
то с желанията на купувачите в АНЕ 
е по-неотложно. В това отно-

ки.
то също такова количество я- Не може да се повярва, че 
бълки пропаднаха в Босилег- наистина няма потреоители за 
радско или в най-добър слу- ябълките от Босилеградско. 
чай бяха използвани за про- Наистина пътят за транспорт

е лош,, но това не означава, 
че е настъпила пълна невъз
можност, поне известно коли
чество ябълки да се изнесът. 
Защото трябва да се има пре 
двид, че производителите от 
комуната предлагат твърде ни 
зки цени в сравнение с други. 
Дори те са съгласни ябълки
те да дават и за замяна. На
пример за царевица.

Считаме, че не е късно да 
се изнамери възможност за 
продажба на това количество 
ябълки, . което на производи
теля трябва да обезпечи из
вестни материални средства 
за 'заплащане на данъка, по
вишаване на жизненото Лму 
равнище и др.

вече магазини и с богат аоорти-
И КУПУВАЧЪТ МОЖЕ ДА СЕ М'СНТ. 

ПРИВЛЕЧЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛ
НО С БОГАТ АСОРТИМЕНТ Ст. И. •■ззодство на ракия. 

Попитахме земеделските коките, па

Интересно е да отбележим,щение могат да се направят 
повече упреци на търговската че покрай видния напредък в 
мрежа. ‘ търговията и снабдяването на

От друга страна, разпреде- гражданите, в града все още, 
лението на магазините в отде с изключение на един мага

зин, преобладават „класичес- 
ллллллаллллаллл/ ките" магазини. Градът засе-

ДО КРАЯ НА 1970 - ТОК 

ВЪВ ВСИЧКИ СЕЛА!
га има само един магазин на

ляда ще обезпечат местните 
общности из фонд комунална 
дейност.

Паралелно с акцията по е- 
лектрификацията става и ре
конструкцията на съществува 
щата мрежа. Дъбовите стъл
бове се подменят с импрегнл 
рани, а пО далекопровода Ба- 
бушннца — Долни Стрижевац 
— бетонни и железни.

И^П|. ТГПГ/КШШ самообслужване, а това, не От 53 населени места в Ба- 
(ШЬп Ш1ьФ1И1И че само е недостъпно, но съв бушяишка община електриче-

сем малко. Покрай подобря- ски ток имат 48, а до края на 
пане на асортимента, значите) 1970 година, както ни уведо- 
лиа

В някои 'лондонски рсстора 
пти на масите се появили те 
лефони. Клиентите не е необ
ходимо да чакат келнера, за 
да направят поръчката 
Достатъчно с като по обикно 
вен телефон да наберат номе 
ра на избраното ястие и то 
веднага ще им бъде сервира- стяша на купувача време. Ди- които няма ток. Общинската

митровград засега няма уни- скупщина е обезпечила 
версален магазин, а надали и хиляда динара, а към 800 хи-

роля играе именно само ми Добривое Николич, дирек 
обслужаването. тор на електропредприятието, 

От опит се знае, чс универ ще бъдат електрифицирани
си. саллитс магазини са повече по всичките, 

сетели отколкото „класически 
те" продавници, понеже спс- твило проект и за ония села

Предприятието вече е нзго-
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че Атлантида се е намирала в източната част 
на Средиземно море. В статията си „Изследва
ния върху Атлантида“ той пише: „Според наше
то предположение Атлантида е заемала цялото 
пространство в Средиземно море между острови 
те Кипър и Сицилия. Това пространство напъл
но отговоря на пространството, което Платон 
определя за Атлантида, а именно 3000 стадии 
на дължина и 2000 стадии —- на ширина“ Твър 
дението на А. С. Норов се основава на. неговите 
продължителни изследвания на редица древни 
писмени източници, според който Атлантическо 
море и Атлантически океан

АТЛАНТИДА (3)

Естествено атлалтолозитс са единодушни по 
въпроса за съществуването на Атлантида. Тех
ният категоричен отговор е-, да, тя безспорно 
е съществувала, „диалозите“ на Платон не са 
художествена измислица и нямат нищо общо с 
познатите ни утопични произведения, като на
пример тези на Томазо Компанела и Томас 
Мур! И все пак, колкото и невероятно да зву
ци, привържениците на атинския философ по 
въпроса за Атлантида спорят помежду си, спор
ят ожесточено. Главното в споровете е въпросът 
за- местонахождението 
на атлантите.

Според Термие, Форбес, Хегемайствер, и мио 
го други учени и мислители Атлантида се на
мирала там, -дето я сочи Платон — на запад 
от Херкулесовите стълбове (Гибралтар), 
Атлантическия океан. Според известния историк 
от I век пр. н. е. Диодор Сицилийски атлантите 
са населявали разрушения от земетресение пла 
ниноки полуостров в северозападната част 
Африка! ХЬродот, а в Наше време А. Жиро, 
френският писател Пиер Беноа/ също атланто- 
лог, и мнозина други смятат, че Атлантида се е

намирала в северната част на африканската пу
стиня Сахара. Учените Клодиус Ру, Еме Рюто и 
Онезим Реклю сочат местонахождението на Ат- 
латида в Северозападна Африка 
област. Някои атлантолози са на мнение, 
че островът на атлантите се е намирал някъде 
в най-западната част на Атлантическия океан; 
в района на съвременното Саргаоово море. Мно 
зина са привърженици на това, земята на ат
лантите да се дири в Южна Америка, а други 
— в Северна Америка. Някои дирят острова на 
Платон във водите на Тихия океан. Оригинал
но, макар и съвсем неправдоподобно и неосно-

френокия атлантолог 
Бали, който смята, че Атлантида се е намирала 
в Северния ледовит океан, в района на о-в Шпиц 
берген, по-точно в устието на р. Об, която се 
влива в Карско море. Съществува и мнението, 
че атлантите са населявали п-ов Крим, докаго 
други търсят техния остров в Черно море. Сме
ла и твърде правдоподобна е хипотезата на ру
ските учени от миналото столетие Норов и Кар- 
иожцки, което се споделя и от починалия неот
давна съветски академик Л. С. Берг. Те смятат.

са__ в миналото не
били тъжествени. Той установил, че понятията 
Атлант, Атлас, Атлантия били свързани в съчи
ненията на древногръцките и римските автори 
с източната част на Средиземно море. Главно 
на това се обосновава и неговото

Атласка

твърдение, по
срещнато на времето с голям интерес и внима
ние. .

Преди известно време отново се заговори за 
„черноморската Атлантида“. Това бе предизвика 
но след неотдавнашните открития на съветски 
археолози-леководолази, които са се спуснали 
на дъното на Сухумокмя залив с цел да изслед
ват потъналия тук древен град Себастополис, 
които преди двайсет века е бил важен център 
•за разменна търговия между гръцките търговци 
и жителите на Кавказ. Съвсем неочаквано те 
открили в близост до ; Себастополис и останки 
на друг град, за който, било установено, че е 
прочутата гръцка колония Диоокурмя в. .Кол- 
хида, която археолозите безуспешно търсят ве
че от близо сто години насам.Най- 
обаче е това, че подводните 

^ тъкнали на развалините на още един неизвестен

на загадъчаната страна

вателно е мнението на

т.е. в

на
интересното 

археолози се на-
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Калемена на магрива се за
сажда на 5x4 м. НА ЗДРАВНИ ТЕМИСЛИВАТА

Засажда се на растояние 5 
— 6x5 — 5,5 м., в зависимост 
от буйността на сортата и под 
лотата.

штш т
1 1

Не забравяйте 

витаминитеПРИ ЗАСАЖДАНЕ НА ОВОШКИТЕ КАЙСИЯТА

Засажда се на растояние 7 
7 м.Много наши хора 

при определяне разстоянията редове тогава се засажда 
за засаждане на овощните 3x2. 
дръвчета. Или взимат малки 
разстояния, зарад което ово- , 
щните дръвчета сетне са гъ-

х 6грешат а ако ос отглежда в двойни
на ПРАСКОВАТА

Засажда се на 5x4 — 5 м.
Здравата кожа, следдовател взаимственост в 

и красивата е най-хубаво- Витамин Е повишава действие
то на витамин А. При недо
стиг на витамин Е в храната 

ноои тя, ако е мазна, ако се сС развива и недостиг на ви- 
гюяшяват младежки пъпки, тамии А. Ето защо е полезно 
лунички и пр. винаги да се приема комплекс

Какво пречи на кожата да от различни витамини (поли- 
бъде чиста, светла, гладка?

Много и различни са при-

организма.ЧЕРЕШАТА ноДЮЛАТА
Засажда се на растояние 4 

х 4 м.
МАЛИНАТА
Засажда се на растояние ?- 

х 0,50 'М.
ФРЕНСКОТО ГРОЗДЕ (РИ- 
БИЗЛАТА)
Засажда сс На разстояние 

Калемона върху дива чоре- 2 х 1,5 м. 
ша се засажда на 5,5 х 4,5 м.

то украшение на младостта. 
Но колко много огорченияКалемена върху дива' чере-; 

дко, така че остават неползва ша се засажда на 8хб м 
ема площ.

Гъсто засадените 
дръвчета междусобно се засе- 
нчават, растят хилаво, разви
ват неправилни корени и мал 
ко или съвсем не раждат. До- 
колкото родят дават слаби по 
качество плодове.. Причината 
за това е липсата на храните
лна площ, от която овощни
те дръвчета смучат хранител7 
ни вещества, както и зарад 
недостатъчно проникване на 
слънчева оветлина и затруд-, 
з-:ено движение на въздуха в 
короните на дърветата, впос
ледствие на което нс се съз
дават цветни пъпки.

Растоянието, па което тряб 
ва да се засаждат овощните 
дръвчета са различни за отдц 
лни видове. Ето правилните 
разстояния.-

сти, или ги засаждат доста ря

Калемена на магрива се за- 
овощни сажда на 7x5 м.

витамини).
Витамин А се съдържа в 

чините, които на пръв поглед рибеното масло, жълтъка, кра 
едва ли имат някаква връзка вето масло, млечните продук7 
с вида на кожата. Ето на при ти, черния дроб, хайвера. В 
мер прекарало инфекциозно в морковите, ряпата, 
заболяване или обикновена кайсиите, доматите, червеии- 
простуда, преумора, недоспи- те пиперки, магданоза, зеле- 
ване, недостатъчно излизане

ВИШНЯТА

Д-р Ас. Ст.

тиквата.МЕСТНА КАНЦЕЛАРИЯ, ИЛИ
ния грах, зелето .зеления лук, 
спанака той се намирана чист въздух и всяка от те

зи причини дава свой отпеча
тък върху кожата. А колко формата ,на провитамин А — 
проста е рецептата за лекува-

под

каротин, който се усвоява по- 
младежките пъпки: добре 'и преминава във вита-) през лятото разходки на от- 

крито, слънчеви и морски ба
ни, а през зимата рибено мас 
ло, т.е. витамин . А.

ис на
мин А в присъствието на жи
вотински мазнини. Ето защо
се препоръчва да се консу-

Наистина витамините са не 
обходими, както въздуха, 
особено полезно е да сс взе
мат витамините А, В1, В2, С.

Да припомним, че 
витамините съществува тясна ля в процесите на окиселение

и дишане, във функциите на

мират морковите с краве мас 
И ло или след тлъсто ядене.

Витамин С — аскорбинова 
киселина .— играе важна ро-

ЯБЪЛКАТА
между

Калемената на дива ябълка 
п отглеждана на свободно ра 
стене се засажда на 8хб (8. 
м. ред до ред и 6 м. между 
дръвчетата в един ред), а ако 
сс отглеждат във вид на коса 

се засаждат

хормоните и растежа на кос7 
тите. Нормализира пропуснели 
востта на кръвоносните съдо
ве, предпазва от отоци, участву 
ва в пигментания обмен на

ОТРОВЕНА
палмета, тогава 
на 5x4 — 4,5 М.;

Калемена на малинг подло
га: М П М IV и М УП и от
глеждана в свободно растене 
се засажда на 4 х 3 — 4 м. а 
ако се отглежда в двойни ре
дове (шпалир) тогава се за
сажда на 3,5 х 3 М.;

Калемена на М IX и отгле
ждана в двойни редове с за
сажда на 3x2 м.

За местните канцеларии в Босилсградската общи
на не се полагат особени грижи.

Че е така говорят и сградите, в които са поместе
ни местните канцеларии. Това са сгради, които слу
жат за присмех. И дума не може да става, че те мо
гат да отговорят на предназначената си цел.

-Такъв-е случаят с всички местни канцеларии, ос
вен с онази в Горна Любата, която е поместена в коо
перативния дом и има по-добри условия за работа.

В Горна Лисина канцеларията е поместена в до- 
траяла предвоенна общинска сграда. В Долно Тлъми- 
но и Назърица те работят в частни сгради, които

да рухнат. Подобно сив Долна Люба-

НИШАВА , кожата.
Главни источници на вита

мин С са шипките, касисът.За втори път но невнимание 
на работниците на предприл- лимоните, мандарините, ябъл 
тие „Фабрат" е отровена ри
бата в Нишава.

ките, зелената салата, лукът.
картофите, киселото зеле, чер 
вените чушки.

Нс забравайте витамините. 
Рибарското дружеството кон особено през зимата и проле- 

статира отравянето чрез една 
комисия и поиска от ръковод 
ствата на предприятието ■_ 
щетоние. Както узнаваме, от
предприятието е дадено обс- тс< спазвайте дневен 
щаиие, че щетите ще бъдат 
компесирани и затова риболо 
вното дружество няма да ис
ка изплащането чрез съда.

Този път отровните кисели 
пи унищожили рибата до Лу
кавашка река.все

ки час могат
та, както и в Бранковци, където и снемахме сградата 
нз '.местаната канцелария.

Наистина трудно могат да се построят нови сгра
ди за всяка канцелария. Обаче не е толкова трудно, 

с крайно необходимо, сегашните да се попрп- 
В противен случай тс не само, чс щс изглеждат 

като сирачета, но и занапред ще представляват опас
ност за хората, които работят в тях, както и за опс-в. в.

КРУШАТА тта, редовно вземайте рибено 
0дез масло, а вместо вода пийте 

шипкова наетойка. Спортувай
Калемена на дива круша и 

отглеждана при свободно ра
стене се засажда на 7x5 м„ 
а ако се отглежда във вид на 
коса пламета тогава сс засаж 
да на 4,5 х 4 м;

Калемена върху дюла М А 
и ако се отглежда на свобод-! 
но растене сс засажда на 4x3,

режим,
редовно се хранете и не про-

а това 
вят.

пускайте случай Да подиша
те чист въздух — всичко това 

Б. е залог за здраве и красота.зи, които идват по работа.

: !||11Н1

та легенда за „всемирния потоп“ и за Ной и 
неговия „ковчег“.

Такива предания и подобни на тях са. зала 
зени почти всички племена и народи по света 
и всички тс в една или друга степен потвър
ждават предположението, че един остров 
изобщо дадена страна би могла да изчезне всле 
дствис на земетръс, вулканично изригване или 
„потоп“. По този начш| косвено се потвърждава 
и1 платоновата легенда’, за Атлантида, загинала 
вследствие на катастрофално земетресение „за 
един ден и една бедствена нощ“.

Но нека видим сега дали тези легенди и ми 
по-опециално оказанието на атинския Ди 

лоооф, развълнувало умовете на хората през 
хилядостолетията, би могло да бъде

МНОГО ПРЕДАНИЯ ПОТВЪРЖДАВАТ ПЛА
ТОНград, погълнат от морето край сухумския бряг. 

Това даде основание отново да сс възкреси в 
печата версията за това, чс държавата на атлан 
тите се е намирала някъде в Черно Море.

Досега, общо взето, се сочат 24 места, нами
ращи се в най-различни ройоии на земното къл 
бо, където различни автори смятат, чс сс е на
мирала Атлантида. И все пак най-популярпо 
и най-меродавно си остава мнението на ония 

които поддържат, че Атлантида сс

В преданията на различни.народи са запазс 
до паши дни нс една легенда за-така наре

чения „потоп".
Известният фолклорист Фрсзср съобщава, 

народното съзнание на 130-те индиански 
Северна, Сродна и Южна Америка

пи или

чс и
племена в
са запазени предания за „потоп“, и то свързан 

земетресения. В оцелял до наши дни ръко
пис па древните ацтеки също се споменава за 
подобна страшна катастрофа.

В една' интересна „записка“ на един от жре- 
говори за прародината на то-

антрополози, 
с намирала в Атлантическия океан.

Не може да не се спомене тук и оригинално 
българския учен-астроном профе

сор Никола Бонев във връзка с причините за 
гибелта на Атлантида. Според него Атлантида, 
която той смята,, чс сс е намирала в Атланти
ческия океан, е била заличена от лика на Зем
ята вследствие падането на огромен метеорит. 
Този метеорит, както той допуска, или пряко е 
попаднал на острова, или пък последният с бил 

разрушен от образувалата сс огромна

със

то мнение на товс .и

цитс па майте сс 
зи на|х>д, която в твърде отдавнашна епоха за- 

от земетресение и вулканоко изригване, 
била погълната от морето. Во

вековете и
потвърдено, па макар и коавеио, от научни до 
казателства.гинала

при което изцяло 
ждът на ацтоки.тс разказва па испанския завое
вател Кортос-следното: „Нашите бащи ис са сс 
родили тук, те са дошли от далечна страна, коя
то ое наричала Астллп. Там сс издигала висока 
планина и имало градина, обитавина от ,бого-

ДА, И НАУКАТА ПОТВЪРЖДАВА ЛЕГЕНДА
ТА!.*•напълно

Преди всичко трябва да се каже, че „по
топът“ и катастрофи, подобни на тези с Атлан
тида, описана от Платон, оа напълно възможни 
и обясними от науката явления.

Така например на 1 ноември 1755 година 
португалската столица Лисабон била постигната 
от страшна участ. Небивало по силата си земе
тресение разрушило почти целия град^ Непо
средствено след това водите на океана се отте
глили силно назад, за да връхлетят обратно вър 
ху града със страшна сила. Виоока десет метра 
вълна навлязла на цели 15 километра навътре 
в сушата, като изхвърлила...

(СЛЕДВА)

при ливна вълна.
Мнението, че Атлантида с била улучена от 

метеорит-астероид, се споделя и от други учени, 
като например от съ©етск‘ия професор Н. С. Вс 

Полският изледовател проф. Людвик 
че гибелта на Ат-

всте
Според едно твърде интересно предание на 

бушмоните в най-дълбока древност по Западно 
то крайбрежие нт Африка съществувала голя- 

моято по-късно била погълната от окс

тчийисии
Зайдлер също е на мнение, , 
лзнтида сс дължи на сблъскването й е някое 
космическо тяло ,където същевременно обясн- 

загадъчии факти в биологи- 
нлаиета. Такива са например вне-

ма земя,
амските води, 13 преданията па хотептотите също 
сс говори за някаква „западна земя“, която по
тънала п морето.

Според старогръцката легенда Зевс наказал 
хората със страшен „потоп“, като оставил живи 

Давналиап и Пира, които да продължат 
род'. А кому не с известна библсйска-

г.ва и много други 
ята на нашата 
занното изчезване на мамутите, както и загадъ
чното изменение на климата на земното кълбо 
по времето, което съонветствува на посочената 
от Платон „дата“ за катастрофата с Атлантида 
т.е. приблизително коло 12.000 години.

само 
човешкия
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ДИМИТРОВГРАД

рационализация от по-широк Септемврийската награда? 
мащаб.

И така: вместо

Устнсвяването на Септем
врийската награда в Димитро 
вград имаше двойна цел. Пър 
во, да се отдаде нужното об
ществено признание на твор
ците от българската народ
ност на Димитровградско за 
особените им творчески успе
хи, и второ — с тези призна
ния достойно да се ознамену 
вз Денят на освобождението 
на тоя край от фашизма.

Днес, след тригодишна пра 
-ктика, едва ли може да бъ
дем доволни от присъждане
то на Септемврийска награда. 
Главно защото досега са при

съдени само три награди: по 
литература, културна дейност 
и живопис. А възможности и-

стопанството на организации
и отделни лица, струпа ни се, 
чо всс още се промъкват ие- 

маше всяка година да се при- доразумения какво означава
по „творец", или какво трябва да 

значи „особени" резултати. 
Под „особени" резултати чг/:- 
то се подразбираше непреме- 

ДУМАТА „ТВОРЕЦ" РАЗБРА- нно „творчески" произведе- 
НА ТЯСНО

Според нас, Септемврий^ка- 
наградата та награда трябва да бъде 

да стане насърчение за радс- признание за резултати, кой 
телите и носителите на кул- т0 по стойността и значепие- 
турно-просветния, спортен и то си прехвърлят средните ре 
стопански живот в комуната, зултатИ/ а са осъществени с
то прТш,ГиеНезаСеиз3^ЮЧИ ™ * особени У«-
ТЧ7 7ТТ?М31 аГШе 33 ИЗКЛЮЧИ ли кат това проявен
1ЕЛИИ успехи. Ако не е та- творчески 3РамиСъл
ка, как инак да разберем, че ___„„ _
ед.ш наш просветен работаик * *РУ* цяла организация — значите

лно подобряване на различни 
обществени дейности и реша
ването на отделни важни за 
комуната проблеми.

съждат дори и четири 
посочените области н още по 
стопанство.

например по литера
тура: роман и пр., по живо- 

Макар че според критерии- пие: непременно картини и са 
на Септем- мостоятелна изложба, докато 

пък под културна дейност ед 
ва ли не оригинално произве
дение?! Понеже за стопанство

ния за от-

те присъждането 
срийска награда се допуска 
за постигнати резултати в об-

и един колектив от просветни 
работници, две години по ред 
за особен успех в учебното 
дело получават републиканска 
та награда „25 май", а не мо 
гат да получат общинската

лзетта на литературата, живо 
пистта, културната дейност и рада, може би, се подразбира

досега не е присъждана наг-

НАГРАДИТЕ ДА НЕ БЪДАТ 
САМО ПАРИЧНИ ’

ПАВЛОВОТО „ОТЧУЖДЕНИЕ“: Може би една от причини
те, че малко септемврийски 
награди се присъждат е и в 
това, че Септемврийската на
града е изключително парнч- 

освен пари дава се и 
диплом, но на оня, комуто е 
присъдена парична награда. 

Проучим ли опитът на дру- 
как и той стрелял по врага, гите, например на съседен Пи 
а сетне отново се завърнал Р°т' виждаме, че там освен
на село, в Барйе. Ровел дива- паР1ГЧНП награди, се дават въ

зпоменателни значки (плане
та постна земя, за да изкара ти) и похвални грамоти. По
хляба, но той винаги недости тоя начин наградите са и по- 
гал. вече, а и степенувани, т.е. за

различни успехи се получават 
Заловил се на работа в зе- различни награди 

модел оката кооперация „Брат вала до парична награда.
Това би имало също свое 

значение, защото може да се 
дадат повече награди, съответ 

Да по насърчат повече души. 
напусне мястото, за да дойдат Вследствие на това и популя- 
други. С това го обидили, дъл ризацията на наградата ра- 
боко го заболяло

РЕПОРТАЖ
>'т

Бясно Любопитството! Да, точноизръмжаха
. рунтави кучета и се нахвър- любопитството, 
лкха върху нас. Когато вече -

големи — И по колко ти плащат? 
— полюбопитствува другарят 
ми.

Разказа как на младини бил 
слуга при селските чорбаджии, 
как сетне прекарал войната.

на

Защото още в канцеларията 
верните на земеделската кооперация 

в Барйе бяхме научили, че 
и те замръзнаха, той Павел Костодолачки е п-ре 

от дал най-много мляко на коо
перацията ,близо четири хил-| 
яди и петстотин литра и чо 
взел половин милион стари 
динара/

мислехме, че непременно ще 
бъдем целувани от 
кучета, един силен, остър глас 
ги сряза
След туй изникна човек 
храстите и се здрависа с нас. 
Беше голям на ръст, русокос, с 
глатко избръснато лице. Гле
даше някак учудено ту пред 
сс-бе си, ту в нас, ту в храсти

— Па-а — протегна Павел
— различно! Зависи каква ма 
знина съдържа, но обикнове
но от 110 до 170 стари динара 
за литър. Средно към 130.

— Хубаво си го измислил
— казах аз, канейки го с вто 
ра цигара.

Павел взе, запали цигарата 
и заговори за себе си. Отна
чало сякаш се стесняваше, но 
сетне неусетно заговори теч
но. Разведриха се и очите му 
като че с разказа сваляше то 
вар от плещите си.

от 'пох-тс. Интересуваше ни как е ус
пял да постигне това, и сто 
сега сме тук, п.ри него. меделската кооперация „Борц 

во"
— Е, какво ви донесе насам, 

при мен? — попита той с дъл 
бокия си приятел глас.

но след някоя година ста 
нал ненужен и трябвало— Е, това не е никакво чу

до — сви рамене Павел. — Вс 
че няколко години поред взи 
мам овце от Барйе, Драгови- 
та, Погаиово и другите села 
ка Бурела, паса ги от Гергъо- 

Костодолач- вдон до Гмитровден, а мляко 
то даваме на кооперацията.

■ Наистина какво ни беше до 
несло тук, на два-.три километ 
ра от селото, в тези гъсти дъ
бови храсти, при самотния Па 
вел. Стратиев 
ки?

Бабушница сте.но решил 
да събере овце в околите се
ла. Започнал да дава мляко

Досегашният опит в Димит
ровград, както се вижда, не 
е улучил целта напълно. Про 

не дължи ли се и занапред така 
на Септемврийска награда мо 
же да „разчита" само малък 
кръг, така да се каже, връхни 
творци, а цели области, как- 
вито са просветата, спорта и 
пр. си остават извън досега й.

по-чудновач °Щв повече не «*ее Да « Д°' 
•УДловач пусне тазгодишния опит — на

градата да се връчва в друг 
Ден, а не на Деня на освобо- 

за стари ждението от ■ фашизма, поне- 
и чудно, же по тоя начин се изменя на 

първоначалния й замисъл.

НАМАЛЕНИ
НАРУШЕНИЯТА

на
кооперацията но обидата 
забравил.

Любопитни факти Какво да се прави не мо
През първите 

месеца в
община броя на нару
шенията е намален с 34 
на сто в сравнение със 
същия период минала- 1 
та година. По области, 
то изглежда така: в Об
ластта на народна от
брана — 90, общсстве^ 
ред и мир и престъпя е? 
ния в горското стопан
ство — нарушенията са 
намалени с 5°/о.

По мнение на съдия
та за нарушения Иван 

Митрович, памалението 
на нарушенията е резу
лтат на острия крите
рий и по-активната дей 
ност на ССРН и миро
вите съвети, както и по- 
организираната работа 
на службите по инспек
цията.

же да се гладува а да се моля 
пък не искам. ГЦе им върна
злото с добро! __
чудно тоя

шест 
Бабушнишка

I

каза някак
ощеДвама приятели, от 

единият жизее
които на игра започнала доста отда 

в Лондон, а вна< още през 1926 го-дина, но 
и досега още не е завършила. 
Злите езици пророкуват, че 
вероятно децата на двамата 
шахматисти ще довършат па-

човек.

другият в Глазгоу, решили да 
изиграят шахматна партия по 
телефона. Те се договорили, 
че. ще си звънят

Тук са и мислите
дни. когато грохне
че говори за въже и други 
ходи, когато

из
само веднъж ртията. през годината ' Безспорно, ние 

вземе и до половин
сме засегна

ли само част от • онези неуя- 
снени места около

-в годината и ще правят само 
по .един ход...Тази необикнове

* милион
стари динара. ч присъжда

нето на Септемврийската на
града, па затуй бихме се рад
вали ако се чуят още мнения 
и предложения по

Знаменитият сиднейски му
зей на Южния полюс неотда
вна се попълнил с нов необи-к 
ковен експонат. Австралийски 
те учени намерили 122-кило7 
грамова риба—мач, замръзна 
ла във вековните ледове 

( Антарктида. И въпреки че ри 
* бата е живяла преди повече 
' от сто хиляди години, цветът 

на тялото и очите й са отли
чно запазени.

Нима не се досеща понещи 
после, кога 

то няма да може да обикаля 
пасбищата в Бу.рела. А сигу
рно е, че може й че тоя 
кюнец е като

чко да отдели за

въпроса, 
за да стане Септемврийската 
награда онова, което 
Да бъде: обществено

НГ/ пла
тази постна 

земя — уж не дава много, а 
все поддържа живота.

трябва 
призна- 

в копие на активните дейци 
муната.Й. Ал.

Цветко Зарков Ст. Николов• Страница
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Устроен Вуков събор

ГОЛЯМО ТЪРЖЕСТВО 

В ТЪРШИЧ
I
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Някои родители ое гордеят ване на децата се наблюдавд Оскъдното количество под- 
със своето пълно дете. Оста-. до към 3-та—4-та година, след кожна тлъстина може да бъ- 
налите обикновено им завиж- което настъпва периодът на де фамилен белег. В тия слу- 
дат, защото пълнотата се ечи удължаване — от 5 до 7 го- чай трябва да се вземе под 
та за признак на добро здра- дини. Малката училищна въз- внимание, че и родителите на 
ве й доказателство за пра- раст (7—10 години) (е период детето като малки са били със 
вилното отглеждане на дете- на второто напълняване, а пу същото телесно устройство, 
то. Мършавостта — обратно бертетният период — време От друга страна, не е ли по-1 
— се тълкува като признак на второто удължаване. Слс- важно, че такова дете, макар 
или последица на лошо хра- дователно в предучилищната и наглед слабичко, е много 
нене и болнавост. Като сра- и пубертетната възраст, кога- жизнено, игриво, с прекрасно 
вняват своето слабичко дете с то децата израстват предимно самочувствие и нс боледува? 
пълното дете на съседката, на дължина, те нормално из- 
много майки търсят лекар- глеждат по-слаби, 
ски съвет, искат настоятелно

Й
МЯш 1т
ш §ш

Има, разбира се, и редица 
заболявалия, които водят до 

Кога пълнотата е болестен отслабване и измършавяване, 
рецепти за „усилване“, тъпчат? признак? Някои бебета на ма На първо място са храносми 
децата ои с храна. Стига се 
до там, че „лошият апетит“ 
на слабото дете се превръща 
в ежедневна грижа на майка-, 
та, в тормоз за нея, за само
то дете и за цялото семей
ство.

3т
ь

1
*йчината кърма са кротки, лателните разстройства и дъл 

спят продължително през де-, готрайните стомашно-чревни 
нонощието, не изразходват заболявания, свързани с ло- 
много енергия за бодърству- шо у-овояванс на храната. Ня 
ване и растат по-пълни. За тях кои хронични инфекции и 
старите баби казват: „Сънят трескави заболявания също 
ги охранва“. Когато се изпра- . се отразяват на теглото. Да

ли отслабването е свързано

щ
%" ■

, ,у -; §<

1%:■

- м ■й|мш

гш&вМ&жшшШЯвттШжтш

т иВ същност, ако сравняваме вят на крака и проходят, пъл 
пълното и слабото дете, тря- нотата изчезва. При изкустве- със заболяване или не, може 
бва да кажем, че по-близо др но хранени деца обаче преко да прецени само лекарят, 
истината е обратното станови- мерното напълняване е резул
ще: прекомерно пълните де- тат на прекомерно хранене. т0 двте? Ако при лекарски 
ца са обикновено по-отпусна-; Това става когато майката се преглед се установи, че дете-

старае детето да изяде непре то е здраво, причината за не 
менно цялото количество при достатъчното тегло трябва да

се търси в неправилния под-

1
Щ&,:: .11.0 

:Как да постъпим със слабо- т т%
»»

I - ШИ,
ШШтш

ти, вяли, недостатъчнно жиз
нени и понасят по-тежко раз
личните заболявания. По-сла- готвена храна и му я дава на- 
бите, . дори мършави на вид сила. Особено вредно е напъл Ход при храненето на детето, 
деца са по-жизнени, пълни е няването в резултат на обил- не сте ли забелязали, че^ де

по-рядко ко хранене с брашнени хра- тето с „капризен апетит“ се 
ни: каши, бисквити, кремове храни много добре у роднини 
и др. Такова фалшиво напъл- с повече деца, на обща трапе 
няване представлява в същ- за в дели или детска гради- 
«ост задръжка на повече во- на? основна грешка прави 
да в подкожната тъкан на де- йката или бабата, която не 

Ако то заболее, особе-

енергия, весели и 
боледуват. - . ■У/

Пълнотата на детето може 
да се превърне от майчина 
гордост в тревога. Някои ро
дители в желанието си да и- 
мат пълничко и -закръглено 
дете през първите години му „ тази
дават прекадено много храна, стрели 'ПЪЛНОтата“ се сгопя- 
В следвашите години обаче, оързо и „ 
когато големият апетит и пъл ва 33 дни’ •
нотата му задминат обичайни Как да постъпим, акр Д а Р
те гпаниии обезпокоените ро- то е пълно над нормата? Най- приборите да се
жители водят затлъстялото де напред лекарят трябва да из- мълчаливо, независимо дители водят затлъстялото де и м бол^ане на жлезите храната е изядена или не.
те при лекара. вътрешна секреция. Ако той Погрешно е на малкото дс-

Редица заболявания, свърза че напълняването се те да се дават порции
ни с високия стандарт на жи .ГУУ ^амо на обилно и не- на възрастен и дори по-голе-
вота и с по-обилното хранене, ^ 0 хранене, трябва да ми. Правилно е да му се на-
се наблюдават по-често у пре У\пгюмени храненето на дете сипе по-малко и ако поиска 
комерно охранените деца и ^ се оставя само на три още, да му ое добави „ако
Еъзрастни. Това се отнася за оаноши хранения. Ограничава има още в тенджерата“, 
алергичните заболявания се хлябът, тестените и захарни Най-важното обаче е преди
астма, хранителна коприви а т&хи закуска. Ограничава се всичко родителите да се оспр 
треска, ревматизъм, някои бъ тс произведения, а плодовете бодят от страха, че недоста- 
бречни болести и др. Хора, за зеленчуци се препоръчват в ТЪчната наглед охраненост на 
тлъстели още в детската въз- изо^илие Малките деца се по детето е някакво заболяване, 
раст, не само са по-малко под дтю<шат към свободни игри, а деЦата се хранят, за да ра-
вижни, но всред тях сърдеч- "олемите се включват актив- стат_ а не да се угояват! Доб
ийте заболявания, атероакле- но въщ физкултурни занима- ре е' да имат ръст и тегло, бли 
розата, повишеното кръвно ния. ^лейбол, баскетбол, фу зки до средната норма, да не 
налягане и др. са по-чести. тбол, колоездене и ежедневни бъдат пито прекадено пълни. 

Кое е мерилото за нормата? пазХодки туризъм. Трябва рс цИто мършави.
Основни показатели са ръ- щ,ително’ да се премахне по
стът и теглото на детето, кои оешната практика на някои 
то обаче се колебаят в доста * итсли които правят тък7 
широки праници. Така напри ^о обратното — търсят на- 
мер средното тегло на момче- чии освободят пълните си 
та, навършили 5 години, е т чаСовете по физичее-
18,5 кг с колебания от 12 до ^ възпитание в училище. Та 
29 кг,, а ръстът им — средно ка те влошават още 
108 см с колебания от 87 до съсголнисто им.
127. Практически всички де- ^ много по-лесно
ца, чиито размери се отклоня ^ предотврати прекомер 
ват от средната норма до 20% е да у детето,
в плюс или минус, са нормад да ^ премахне,
но развити,-За по-големите от ОТ*ОЛ^™0 Дслабото дете? Ед- 
клонения въпросът трябва да л счита за слабо ох-
се решава от лекар. При това » ДО е при „ормалец
на определено тегло винаги ^ ^глого му с с повече от; 
ръстът е на долната граница Р?^ 0/ средната норма,
редслен ръст. Ако например 13—20»/. под ^ 
трябва да съответствува и оп- Престарашането на род с__ 
на нормата, а теглото — към лите при пъзпаст
торната граница, явно се ка- та от предучилищн р
сае за неправилно телосложс- може също така д Д 
ние. Когато се преценява те- чина за лошо ДОДОже.^ Пб 
лосложението и пълнотата на пътя на отрицателни Р 
едно дете, трябва да се има локш тсасилствсаюто Р^ 
пред вид още едно обстоятсл гфовръща удоволствието от 
С-ГВО: в своя растеж децата сядането на тРад®?ата в 
преминават през периоди на ко задължение, от което де 
напълняване и периоди на у* тсто търси начин да се 
дължатане. Първото напълня клони.

ма

дете2—з-годишното 
при храносмилателно раз- да яде Само. Нека то се хра-

самостоятелно на обща ма 
са е възрастните, без да доло 

контрола на майката. След 
приключи, 

прибират 
дали

В живописното родно село на ВУк Карад- 
— Тършич, тези дни се състоя традици-

Вуковият събор.
СССР,

оставятето
но жич

онно народно тържество —
Над 50 хиляди гости от цялата страна, __
Полша и Румъния, изтъкнати обществени и кул 

дейци, присъствуваха на незабравимия 
по тоя повод. Смесеният хор 

от Шабац, Лозница и Вальево,

вода се губи ни

ви
турни
спектакъл устроен 
от над 200 души 
изпълни „Химната за Бук', след което Милан 
Джокович, литератор, и председател на Култур- 

общност в СР Сърбия, поризне-като но-просветната 
се реч.

След речта на Джокович Народният театър от
репрези на „ВождаБелград изпълни първата 

от Иван Студен. Над педесетте хиляди зрители
високото майсторско 

изтъкнати югоелчреки 
пргаетегвуваха с бур-

със затаен дъх изслушаха 
изпълнение на десеттша 
артисти, а след това ги

аплодисменти. Това е пръв път на едно тако
ва тържество, което получи общоюгославски ха
рактер, да се изпълнява драматично пред/гавле 
ние под открито небе.

Тази година Буковият събор надмина 
ки досегашни чествувания и обещава занапред 
да стане рядко културно събитие в страната.
“ Р. Н.

ни

всич-

ПиШ1111111ПП1И111га1НШ1ШШП11111111Ш111Ш111ПтттШ11иШЛ1ШШ11Ш1т1Ш11ШШШШ111и.И||ШШ1Ш«ШКШН1ПШ1Ш11ШИ

Правото на Първанповече
=: .

рушен член 104 от За
кона за трудовите отно 
шенил, а на учителя 
Първан бяха затворени 
завинаги вратите на у* 
чилшцето, което той на 
пусна нс по своя вина.

подобно, което той мо
же да изпълнява.

През февруари мина
лата година Съвета на 
училището откри умито 
леко работно място и 
вместо да покани оста
налия без работа .учи
тел, той назначи на то
ва място друг учител, 
който тогава бе препо
давател по физкултура 
в горните класове ца у- 
чилището. С това е на-

Прсз миналата учеб
на година бе закрито 
подведомственото учи
лище в село Пстърлаш 
и учителят Първан оста 
па без работа.

Според Закопа за тру 
довите отношения,
104 училището со задъ
лжаваше да приеме учи 
теля Първан при пръв 
случай когато в учили
щето се открие съотвот 
но работно място

в1ШМИ1и111шии11111)111111и1111|1И11НН1П11111ШИ11111Ш1Ш11Н1111шшш1шш11Ш1н
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§Тук коментарии не 

са нужни. Очакваме в 
края на месеца учителя

=чл. =:В
1
IПърван чрез съда да 

потвърди своето право 
заеме работно

Ш
и отново 
то си място. Б.

или
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ТЕСТ|На педагогически теми

познай себе сиДЕТСКАТА ГРАДИНА-ОСНОВА НА ОРГА 

НИЗИРАНА ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
сито компромис, в) да продъл 
жавате на всяка цена?

8, Ако срещнете димящи ос 
танк и от току-що катастрофи
рал автомобил, какво ви ид
ва яа ум: а) непреодолимо же 
лание да се хвърлите на по
мощ, б) мигновено съчувствие 
послодовано от мисъл да си 
продължите пътя, в) разсъж? 
дение, че шофьорът е трябва 
ло да внимава къде кара?

9. Намирате ли, че необхо
димостта да се помага е: а) 
благородна задача, която тря
бва да се изпълнява доброво
лно, б) трудна работа, която 
понякога носи полза, в) скуч
но и безполезно 
което

Пред вас са девет въпроса. 
След всеки от тях са дадени 
по три отговора. Посочете он- 

, който отго
варя на вашето поведение.

Намирате ли, че живот
ните са: а) винаги симпатич
ни, б) интересни в зависимост 
от .вида, в) заслужаващи вни
мание само като обект за лов?

2. Когато правите подарък, 
за какво мислите: а) за удово 
лствието, което ще доставите, 
б) за цената на подаръка, в) 
за това че е могло да мине и 
без този подарък?

3. Спомяте ли са някои при 
родни картини или за слуша-

любима музика: а) винаги, 
б) понякога, в) много рядко?

спо-

зи от отговорите

живот, върши стабилизиВ съвременните условия, ко ва от възпитатели-специалист 
родителите в семейство-' ти. С други думи, възпитател 

то са включени в производст- . ката задача е да се организи- 
вото, все почналежащ става, ра за децата забава и развле- 
въпроса за възпитанието на чение, културно ангажиране и 
децата. Затуй все по-голямл поведение в играта, както и 
е нуждата от откриване на ра да ос развива у децата омисъл 
злични предучилищни възпи- за колективен, съзидателен и 
тателнм учрежедения, каквитц креативен живот, 
са: яслите, детоките градини, Следователно, включвайки де 
домове .забавачки и пр., къде цлта в детска градина се по- 
то .децата, преди всичко, по
следователно - и планово 
възпитават, а след туй полу- ско и обществено, 
чават, първите знания за об- Именно, децата на заети и 
кръжаващите ги предмети и незаети родители (в детската 
по тоя начин се подготвяват градина трябва да се записват? 
за-тръгване на училище. . м децата па незаетите родите 

От друга страна, учрежеде- ли) в това учрсжедеиис при 
за децата „освобожда- определени условия, контрол 

ват”, или по-добре казано, по 
магат на заетите и незаетите 
родители за правилното въз- а го се развиват както телесно,

Понеже така и душевно. Това равпопс 
сис е нужно за създаване на 

малолетни престъпници, чи- здрави характери. Установен 
ито родител и са заети (па и режим 
незаети), остават сами в къщи нормално спане, ритмично и 
или с домашни прислужници, последователно ангажиране на 
които почти стопроцентово ня децата в игрите, забавите, раз 
мат никакво ^педагогическо ходжите, работата, богатия де 
възпитание. Някои родители

тски
ране на неговата душа, влянц 
му доверие в собствените си
ли и подбужда чувството да 
обича себе си и останалите и 
реално да преценява своя и. 
чуждия овят.

С постигането на тези пре- 
дагогичеоки стойности, осъщс 
ствява се и една друга общсс 
твена стойност — помощ на 
обществото като цяло, както 
и освобождаване на родители 
те от домашните задължения/ 
Това мс значи, че включаванс 
то децата в дстоката градина 
снема изцяло отговорността 
на родителите като възпитате 
ли на овоите деца. Не, отго
ворността сега е само разделе

гато

стигат гри полезни предим- 
со ства: педагогическо, практичо

занимание, 
трябва да се избягва?на

4. Пазите ли някакви 
мени — макар и да сд пред-

без парична стойност: а) 
често, б) рядко, в) никога?

5. Смятате ли, че 
са: а) прекрасни дарове 
природата, б) красиви и поле 
зни неща, в) съвършено нену 
жпи?

6. Мислите ли за своето бъ
деще: а) никога, б) от време 
на време, в) постоянно?

7. Попадайки в положение- 
при което във всеки момент 
може да навредите на друг 
човек, решавате ли: а) да пре 
кратите всичко, б) да потър-|

ОТГОВОРИ НА ТЕСТА
мети Всеки отговор „а“ се оценя 

ва с 20 точки, „б“ — с 10, „в” 
— с 5. Съберете общия брой 
на всички уочки, получени от 
вас след отговарянето на де
ветте въпроса.

Ако имате 50 или по-малко 
точки, вие може да се смята
те за човек с твърд характер. 
Тази твърдост би могла 
стига дори до безчувствие и 
жестокост, което не буди сим 
патии у околните. Човек с по

малко

цветята
накията

и надглеждане, получават сън 
ременно възпитание и правил

па.
Трябва да се изтъкне отде 

лно факта, че детската гради 
па не е учрежсдсиие, което 
оказва помощ п подслоняване 
а във възпитаване на техните 
деца. Понеже, детската гради 
па не е социално учрежеде- 
иис.

литание на децата, 
факт е, че най-голямо число

даправилна изхрана.

Слободан Василев, 
педагог добии качества 

приятели, ала умее да пости
га онова, което желае. Но да
ли това може да го направи 
щастлив?

При сбор от 80 точки вие 
псе още принадлежите

има

погрешно считат, че къщат^ 
прислужница трябва само ца 
почисти, пере, готви и малкс? 
да поприпази детето 
родителите се върнат от ра
бота. Поставя се въпрос: а къ 
де е нейното ангажиране око 
ло играта, писането (чертае
ло и драскане) и изобщо раз
биране за ползване на детски 
те способности и за изпълня- 

на различни занимания?
възпита-

къмдокато пресметливихладнокръвните, 
хора. Те преуспяват в свойт^ 
начинания и не могат да бъ
дат наречени безсърдечни, но 
в отношенията си към други-; 
те не са склонни към сближа

' ване.
В случай, че сте получили 

от 90 до 130 точки, чувствата 
играят в 'живота ви Голяма 
роля. В свойте постъпки вие 
не винаги се ръководите от 
практични съображения.

Наличността на сбор от 130 
и повече точки е указание, че 
целият ви живот се налравля 
ва под напора на чувствата. 
Хората от този тип имат скло 
нност към изкуството и са 
способни да се вълнуват по 
най-дребни поводи. Ако освен 
това сте направили и грешки 
при пресмятане на получени
те точки, това е признак, че 
трябва особено да внимавате 
във всичко, което е свързанц 
с математиката ...

ване
Целта на нашето 

ние е най-младото поколение 
(всестранно) дахармонично 

се резвива, както физически, 
така и умно, психчеаки, морд 
лно, естетически и т.н. С една 
дума — да се оформяват по
ложителни личности.

Безспорно, че това възпита
ние съвсем успешно може да 
осъществи само учрежедение, 
чиято съдържателна дейност; 
е планова, в която чрез спе
циален режим се о.съществя-

ФОТОЕТЮД ЗАЛЕЗ НАД ВИ ДЛ И Ч
(Б. Николов)

Илия Волен И когато ученичката ва Разпопова — Нич- 
ка — завърши отделенията и напусна училище, 
взеха я за слугиня в къщи — да гледа детето, 
лък и да готви, да слугува.

Ничка и като слугиня беше „отличничка'. 
Детето винаги беше чистичко, нахранено —■ гле 
даше го добре, учеше го тайно да й вика „како", 
квартирата винаги беше преметена, проветрена, 
чиста; дрехите на господарите — винаги изпра
ни, изгладени, изчеткани, обувките — лъснати; 
всичко свети от чистота. Гозбата навреме приго 
твена, вкусна. Разпопови естествено бяха много 
доволни от Ничка и едва. ли не гледаха на нея 
като на човек от семейството. Беше „нашето 
момиче". .

Но минаха години. Ничка беше се оженила

НЕИН
Из селото — от уста на уста — се разнесе 

новина: овдовялата и пенсионирана 
Божидара Разпопова отишла да живее у няко
гашната си слугиня Ничка Слабакова.

— Да живее? — Двусмислено се поглеждаха 
селяците.

Разпопова учи Ничка от първо до четвърто 
отделение. Когато да разпределят първаците в 
две паралелки, другата учителка — местен чо
век — даде Ничка на Разпопова; тя беше сиро- 
машко дете, пък учителите си избираха деца на 
силни, на богати родители. Детето се оказа ско- 
посно, чистичко и много умно — докато изкара 
отделенията, то беше най-силната и ученичка и 
взимаше участие с декламации във всички утра.

Разпопова беше от богато градско семейство 
и макар че имаше възможност да свърши и дру
ги, по-висши науки, стана първоначална учител
ка, защото обичаше именно децата. Тя се при

върза към това скромно бедно момиченце, пък 
и то се привърза много към нея. Даваше му у- 
чебници по бедност, купуваше му със свои сред 
ства моливи, тетрадки, гуми; пращаше го до 
квартирата си, когато забравяше там нещо. Та
ка свикнаха един с друг, че ученичката се мяр
каше из дома на учителката си и извън учили
щното време; вземаше си книжки за четене от 
нея, закусваше по нещо, преекчаше й за студе
на водица до селската помпа; до бакалницата _
за дребни покупки. Помагаха си.

Разпопови бяха мъж и жена. Мъжът беше 
учил и по странство, но по някакви семейни при 
чини бе прекъснал следването си, стана учител, 
срещнаха се нейде по селата, по конференции 
и се ожениха. Бяха учителствували и по други 
места, но това село им хареса, харесаха им и хо
рата и тук се заседяха. Тук им се роди и дете.

I

учителка

за едно бедно като нея момче, кръгло си
раче — беше станала Ничка Слабакова. След 
Девети септември тя прояви една естествена за 
нея интелегентност и работоспособност и бързо 
стана звеноводка, бригадирка.,. напредваше и 
напредваше. Мъжът й — нали казва народът: 
„господ не е орач и копач, а събирач" — и той: 
бригадир, в стопански

вече

съвет — напредваше и на 
предваше. И се замогнаха: направиха си .нова 
хубава къща — извита на юг към улицата, с 
големи, бляскащи на слънцето прозорци, с те
раса и мраморни колопки; боядисаха я оран
жево, понашариха я. Вътре — спалните му, ог-

:Страница 10 •с
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В началото на учебната година ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ 

СЪС СТАРИТЕ ПРОБЛЕМИ
\

които следят обучението 
български език — нямат всич 
ките учебници, защото 
не са преведени, или все още 
са „под печат". А да не гово
рим, че голямо число от тях 
са вече застарели, или пък из 
данията са им изчерпани. Тук 
бихме изтъкнали, че начален 
то на- учебната година почти, 
от първи до четвърти 
учениците от българската на 
родност посрещат без сметач 
ки ,а учениците от шести дц 
осми клас без история и гео
графия.

И вместо решение да се тър 
си в изравняването условията 
на обучение за децата от две 
тс народности, зосега дейност 
та се овежда в това да се убе 
ждават родителите на децата 
от българската народност в 
началото на учебната година 
да записват децата си в Оъл! 
гароките" паралелки, които в 
случая са обременени с един 
предмет повече и по-зле са с 
учебници и литература.

Ако и занапред се,запази 
същото положение, отношени 
ето (да речем в долните кла
сове) няма да бъде 7:4 за „ср 
ъбските“, а може да се случи 
напълно закриване на „бълга 
реките" паралелки зарад не
достиг на деца. Тогава’ ще из 
никне нов проблем, а това е: 
отношението на града към ра 
йоните, където обучението по 
чти изцяло е на български 
език.

Затуй че преди година-две 
основното училище „Моша Пи 
яде" в Димитровград не успя 
да намери решение за пробле 
ма на двуезичното обучение, 
днес, в началото на тази учеб 
на година, относво е изправе
но пред същия проблем, и то 
в още по-остра форма. Защо 
то родителите на децата от 
българоката народност все по 
вече настояват да запишат де 
цата си в паралелките със сър 
бохърватски език на обуче
ние.

на

или

клас

И тоя път повечето родите 
ли това обосновават с факта, 
че знанията, които децата им 
получат в основното училище 
на сръбохърватоки език, пове; 
че им ползвали сетне, при 
запиоването им в средните спа 
циални училища във вътреш 
костта на страната. Но дали,- 
обаче, е само тази причината?

Има основания да се вярва, 
че не е само зарад това. И 
децата в „българските" пара 
лелки знанията по математи
ка и биология получават на 
сърбохърватски език, а в срс 
дните училища именно тези 
знания най-много се търсят. 
От друга страна — децата в 
„българските" паралелки изу 
чават един предмет повече — 
български език, и съответно: 
това е една възможност пова 
че да се получи слаба бележ
ка. За децата от „сръбските 
пък паралелки — една грижа 
помалко.

Същевременно тук е и проб 
лемът за учебниците: децата.

Ш

/

Ст. Н.

Интересни новини- РАБОТНИЧЕСКИ СИН
■':Р

Автор е на многочислени 
статии и рисунки, поместени 
в различни вестници и списа
ния. Зарад свободолюбивите 
си идеи често бил преследвай 
и гонен.

През 1950 година бил удо
стоен със златен медал на

Творчеството на Гутузо е 
главен представител на про
гресивното италианско изкус
тво, тясно свързано с живо
та. Гутузо е един от активни
те дейци на Комунистическа
та партия на Италия. Бил без 
страшен партизанин, борец 
за демокрация, за мир и сво
бода и човешки правдини.

,11Ш11ШН1||111Е1Ш11иШ1Ш1ШШ111ШШШШ1ШШ11ШШШ111Ш111ШШ11Ш1П111ШШМШ1Н111

нината от смъртта на дикта
тора. На същия ден също вся 
ка година в английския вестт 
ник „Таймс“ някой публику
ва анонимно съболезнование 

повод
смърт на Юлий Цезар.

Ренато
Гутузо

множествоВ резултат на 
наблюдения учените са дош7 

до извода, че южният маг 
нитен полюс се „придвижва“ 
с два метра в час. По предло
жение на геофизиците в неда 
лечно бъдеще южния мятащ 
тен полюс ще напусне Антар
ктида и ще се „пресели“ в Ин 
дийски океан.

ли

безвременнатапо

*
ра.

На около 6000 метра над 
морското равнище се намира 
горната граница на живот за 
повечето животни, 
може да живее извеотно вре- 
специадаата тренировка човек 
ме на височина 7000—8000 ме 
тра.

*
но след Ш МЕМОК1АМВсяка година на 15 март в 

статуята наподножието на 
Юлий Цезар в Рим се поя7 

Така някой
=
3вява букет цветя, 

анонимно напомня за годиш- 1
=

ЛИЧА1
— изгубила им беше ди-=ха се, равзеждаха се 

рита.
ледалата му, гардеробите му, бюфетите му 
вечер се синееше телевизорът, пращеше радио- 

лехи с цветя до сняг, заоби- 
насияани с чакъл 

желязна свежо бояди-

=
§И Божидара Разпопова — вече пснсионира-г 

_ беше останала сама в това все пак чуж-цто. По двора пак: 
колени с варосани камъчета

Когато през септември 1964 година посетихме бо
до село. Докато имаше с какво да се залисва из=|Л1ииъ иаш другар ИЛИЯ ЗЛАТАНОВ-ЛИЧО, никой от

— минаваше, по ко-= неговите другари, съученици, бойни другари от отря- 
без работа сред тези четири бе-= да „Момчил войвода" не очакваше, че коварната бо

на

пътеки, мрежеста ограда, 
сана врата към улицата.

къщи, времето — как да е
гато останеше
ли, мълчаливи стени и се размислеше й ставаше^ лест ще го привърже за леглото повече от пет години

= и най-сетне зашшагн ще го раздели от своите роди-
Роди им се и дете.
Но да се върнем към Разпопови

букет от рози! Те дъл 
бъдат учители. По 

отечесвофрон-

ето ви
страшно — особено нощно време. _

Някогашната й любима ученичка Ничка— ТСли/ семейство и другари.
Слабакова от време на време я спхождаше иц Илия Златанов-Лича, роден в село Желюша, Ди- 

ае11 _ от уста на уста — се разнесе из сс-= митровградско, син на земеделско семейство, още ка-
Д птмппп из живее V Ничка! то ученик в гимназията в Димитровград се приобщилото, че Разпопова отишла да живее у ' |къл, прогресивната младежка група в Желюша, и зас

адно със своите другари постъпи в партизанския от-
_ да живее? — двусмислено се сноглсдна-= 1)яд Слсд освобождението на родното му село и Ди-

ха селяните. ' = митровградско той активно работи в зараждащото се
тт „ м шяит й бяха вън от къ-1 младежко антифашистко движение и стана член наДокато Ничка и мъжът й бяха пън от къ - 0К0ЛИЙС1Шя комитвт на СКОЮ и член на околийското

щи по работа — а това беше от тъмно до т^м-|ръкопоДСтпото на УСАОС. 
гледаше детето им. Детето винаги бе- =

един увехнял вече окапал 
го време продължаваха да 
Девети и двамата се включиха по

обществена работатовска линия в активна 
по събиране на наряди, при образуване па коо-

масовизирането му Слабакова.стопанство, поперативното 
— Разйлопов дори получи някакъв медал. Но 

— катастрофи-момчето им — поотраснало вече
мотор и почина. Разпопов — дъл- 

гълтал прахоляците и миризмите иа 
поболя. И като че не иска-

ра с някакъв 
ги години 
селските деца — се

Лича изпълняваше споите задължения примерно.
в борбата за освобождение на Ди-

но, — тя _
те чистичко, нахранено — гледаше го добро, = неговият принос
учеше го тайно да й вика „бабо". Къщата ил1|митровградско от фашизма също така може да слу- 
У ппппетнена чиста* дрс-§жи за пример на подрастващото поколение. А неговия
винаги беше премете! а, II» » “добър характер, другарство ще останат в траен спомен

= па всички негови другари и приятели.

слсд нещастието с детето му.ше да се лекува 
та почина.

Клетият Разпопов отдавна беше скъсал с 
близките от родното си село — бяха смъртно 
скарани но някакви делби на големи имоти и т 
не искаха да видят пито него, пито жена му, 
която обвиняваха, че „имала пръст при-дел
бата.

— винаги изпрани, изгладени, изчетка-хитс им
ни, обувките — лъснати: всичко свети от чи- 

Гозбата навреме приготвена, вкусна. Сла
бяха много доволни от Божи-

От неговите другари, бойци 
от Цприбродския отряд

стота.
бакови естествено

Разпопова и едва ли ио гледаха на нея ка- 
човек от семейството.

Беше „нашата мама".
дара 
то наРазпопова бяха се и1111Н111И11Н11и11111Ч1ин111чшш1Ч1Н111111Ч1Н11Ч1Ч11111Ч111111ччч1Ш1,т11ни«Ш11И1|11|11
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Племенпиците пък иа 
пръснали по трудови обекти, по заводи, жено-
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шптВо ХУМОР * САТИРА * ЗАБАВА * ХУМОР ♦ САТИРА » 1А1.Р /ЧI .

АНЕГДОТИIЕЛИН ПЕЛИН 1§

I
В дълбока старост Анаксагор, учите- 
на Першкъл, изпаднал в нтцета и ре- 

^ шил да се самоубие. Когато научил за то- 
^ ва, Першкъл веднага отишъл при учите- 
^ ля си и започнал да го убеждава да се 
^ откаже от това си намерение.

— Твоите съвети са ми още необхо- 
^ дими — казал Першкъл.
^ — Който се нуждае от светлината на
^ лампата — отговорил Анаксагор, — не за- 
^ браня Да налива в нея масло.
5;

ВЕТАРО лят§ КОНКУРС

Пак изпита не издържа 
и омърлушен си излезе 
но с препоръки натежа 
и пръв и списъците влезе ...

1

§ ЗАПЛАХА 

1
*>

- Хумористичен разказ —
— Ще ти откъсна ушите, майчин син! ^ 
— ще откъшош, но не знаеш на кого съм ^

въро се види доло, от доло порна дружина и у поток бла | син!... ^ |
въро се не види. У доло е ре- >кио руча« _ те и опи така. Ь АРГУМЕНТИРАЛ СЕ &
ката V юеката дедо поп лови §
риба. У благ ден си я .руча У селото има три кметове, у __ предимството’
сам, а у пости я пържат в двамата са у затворо - тре- 8 _ дМ1, У ^^ството.

дойдат опи §

*
Нали рекъл покой — „Сго- 8Наше село е на баир. От

Запитали Катон:
_ Не е ли възмутително, че и досега

^ в Рим не са ти издишали паметник?
^ __ Не бързайте — отговорил Катон.
^ — Аз предпочитам да се говори: „Защо 
^ не са издишали паметник на Катон?“, от- 
I колкото: „Защо са издишали паметник на 
^ Катон“.1̂
 Едно виеше духовно лице влязло вед- 

^ нъж в работната стая на Волтер.
^ — Значи тук се коват стрелите срещу
^ Рим — казало то.
^ — Вие грешите — отвърнал Волтер.
& — Тук се коват само щитовете.1

тио че иде, катомеханата с даекало.
Едно време дедо поп и дас да го заместят, 

кало се караа, караа, щса очи § ВЗАИМОПОМОЩНа баиро ага въро живеят 
да ои изповадат, а сега от пих дуднпи, а у доло па крайно $ 
по-големи приятели и у око- Вутови |
лията нема. Караа се они по 
две причини, да кажем: дас
кале мразеше попо, че не пие, 
попо мразеше даекало, че бла 
жи. Па като зафана попо да 
пие и они се сдобриа, та зае 
дно да блажат.

*И банда си доведе па консултаIдията, 
да си повиши квалификацията.1Ду\ца с най-убава мома у сс ь 

ло. Нсма кръст, нсма полови ^ ПРЕПОРЪКА
— от врато до долс равна ^

като бадем за ракия. Само е- | 
дин кусур има, че като гово- 8 
ри подсмърча и си бърка с ^ 
язико у носо, ама кой това | НАДВИВА
ти гледа. Човек без кусур не ^
може-! | Съседката се обръща към майката на двете §

Зашнал се е акъло на .Вуте ^ деца. §
по Дуда. Он у доло живее, а ^ 
мислите му се по въро одат, 8

Она $
на въро живее, ама чак у до- 8 
ло грее. Като месечника над ^ 
вир — и от горе свети и от ^ 
доле овети.

Вуте е пък дълго, тънко и ч 
високо — магаре му под че- ^ ' 
тало минува. |

Я сал чекам да се земат с ^
Дуда, да видим каков Крали §
Марко че се пръкне от них. §

То убаво, ама на Дуда ба- § 
ща й каков е... Лелее! ^

Еднаж улезнал Вуте на Ду- ^ 
дини в градината, па се скрил ^ 
в търняко. Съгледа го баща ^ 
й, па му окне: ^

— Чекай, сине, да те питам, ^
що тражиш у овесо! ^
ри Вуте. ^

— Ветаро ми духна капата, | 
та влезох да я зема — отгово 5

— Я тоя ветър, така и та- ^
ка, декато може да ти земе ^ 
капата от доло, та да я фър- ^ 
ли на въро! ^

— У, тате, оти да не може 
— обади се Дуда. —^ 
оня ден ми грабна шамията, § 
та чак у Вутови на колата на $ 
клемията!

— Е, па?
Дудин баща.

— Па слезем язе да я зе- § 
мем, а ветаро духне пак, та 8 
ме събори на Вутов-и зад пле ^ 
вниюо, па ми дигне дрехите ^ 
чак до главата.

— Мълчи, мари! — 
баща й. — Тоя ветър едно § 
време ме ожени за макя ти. $

*.

ат
В крак е е новото — 
слушах му словото.

**

Някой казал на Волтер малко подигра
вателно :

§ — Вие сам ое цените много виооко, го
^ сподин Волтер.ИЗ ПРОГРАМАТА 

НА РАДИО НИШ
— Изглежда синовете Ви често се бият? 

• — Да-
— И кой надвива при боя?
— Аз — отвръща майката.

§̂  Волтер кимнал одобрително:
| — Много високо, когато се сравнявам

с другите хора, и много ниско, когато ми-
като овци по каменяк.

Събота, 20. 9. 1969
12.00 — Нашият джу б»кс
14.35 — Реклами* бюро
15.30 — Преда»аие яа българея*

•зя*
19.10 — Каним ви д* танцуяамя

Неделя, 21. 9. 1969 
7,20 — Из нашите предприятия 
9,05 — Резервирано за Дискос

10.02 — Младежта пред микрофона 
10,50 — Музикални честитки
13.35 — Весели радио-аести
14.00 — Предаване ва български

език

Понеделник, 22. 9. 196!}
13.30 — Предаване яа българсян

езия
16.00 — Музикални честитки
18.03 — Резервирано за днес
18.10 — Избнраме-нзбирайте

Вторник, 23. 9. 1969
15.30 — Предаяаие яа български

език
16,00 — Музикални честитки
11.03 — Резервирано за днес
19.10 — Избираме-избирайте

Сряда, 24. 9. 1969
11.30 — Предаване на българсян

език '
16.00 — НАВИП за вас 
16,45 — Народни песни
18.03 — Резервирано за днес
18.10 — Избираме-избирайте

Четвъртък, 25. 9. 1969
15.30 — Прсдававе ва българсян

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

Петък, 26. 9. 1969
15,30 — Предаване яа български 

езяя
11.00 — Музикални честитки 
18,03 — Резервирано за днес
18.10 — Избираме-избирайте

§ сля за себе ои сам. 
8*| РОДИТЕЛСКА I *

Дорде синчето беше малчуган, 
трепераха над него.
Сега стана хулиган, 
и те пак треперят — но от него...

8 Един ден в имението на Волтер госту- 
^ вал гражданин. Нагостили го богато спо- 
^ ред обичая на онова време.
| — С удоволствие бих останал тук че-
8 тири седмици! —
^ стът.

Волтер се усмихнал:
— Дон Кихот взимаше гостилниците 

§ за замъци, а кие, господине, изглежда, че 
взимате замъците за гостилници.

§ ЗАКАЧКИ

Човек се учи да говори една-две години.
Но цял живот не му стига да се научи да § 

мълчи. ^

извикал възхитен го-

♦
Истината се отрича често шумно, а се приз- § 

тихо. §
* *

*^ нава
Собственик на ресторант в Сан Фрая- 

§ циоко окачил пред входа на . заведението 
табелка с надпис:

— Ако някои намират недостатъчно 
^ крехки моите бифтеци, да си потърсят по- 
^ хубави в Европа. На САЩ са необходими 
^ хора със здрави зъби.

Питаше всеки срещнат как да възпита соб- й 
§ отвени я си син. За другите деца не се безпокое- § 

ше.
Беше педагог.

*

И той ои има майка... от него да се вайка.1 ! *Мене
♦ Скъперник намерил монета. Той я це- 

| лунал, помилвал я и се обърнал към нея:
— Ти си мм и баща и майка, и брат

8 ЛОГИКА
залита люто ^

Мими, ако искаш да пораснеш голяма § и приятел! По колко градове си блужда- 
^ като мене, трябва много да ядеш и да спиш! ^ Ла, колко морета си препласвала! Колко 

Мамо, ами ти като си пораснала вече. ^ богати ои превърнала на бедняци и колко 
8 заЩ° пак много ядеш и много спиш?... | бедняци в богати!

| След това я поставил в джоба ои и до- 
8 бавил =1

§

§
8 ПРЕДПОЧИТАНИЕ

*
окна — Влез сега в такова място, откъдето 

никога няма да излезеш! Повече няма да 
8 нарушаваш спокойствието на хората!

Книгата в този дом почитат, 
ракията предпочитат...но
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