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VII общинска отчетно-изборна конференция на профсъюзите „Мога да кажа, че на мене, моята съпруга и моите 
сътрудници по време на посещението на Алжир ни бе ука
зано особено гостоприемство. Навсякъде, където бяхме, ни 
посрещнаха искрнеите симпатии и приятелски чувства на 
алжирския народ към югославските народи". — заяви пре
зидентът Тито пред югославския печат, радио и телеви
зията след завръщането си в Белград, след няколкодневно
то официално посещение на приятелски Алжир, където пре
бивава по покана на председателя на Демократична народ
на Република Алжир Хуари Бумедиен.

Да върнем престижа на профсъюзите
— ПРИЕТИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РАБОТАТАТА НА ОСВ
— ИЗБРАН НОВ ПЛЕНУМ НА ОСВ ОТ 25 ЧЛЕНОВЕ У .

В изявлението си, по-ната- ничесизо във всички области, 
тък,. президентът Тито каза: оосбено в областта на иконо- 

„С председателя Бумедиен й миката, защото се констатира, 
неговите сътрудници размени- че икономическите отношения 
хме мнения по актуалните ме са' много по-наазд от полити- 
ждународни проблеми и въз- месните. При това е изразено 
можностите за по-нататъшно 
подобрение на отношенията 
между нашите две страни.

Разговорите, които водихме 
бяха приятелски, откровени и 
твърде изчерпателни. По в си- и широките, но все още недо

възмож-

Завечера в Димитровград нение с миналата година са например 170 работници полу
се проведе VII общинска от- увеличени, все още сме зад чават лични доходи до 400 ди
четно-изборна конференция републиканското средно равни кара, до 600 динара 1088, до
на профсъюзите. Доклад за ще във всички отрасли. Така (Следва на 2 стр.)
бъдещите задачи на профсъ
юзите в Димитровградско из: 
несе досегашният председател 
на Общинския синдикален съ 
вет Милорад Златанов. Както 
отчетът на ОСВ за работа на 
профсъюзите през отчетния 
период, така и докладът и из
ключително оскъдните разиск 
вения бяха още едно потвър 
жедение, че ролята на проф
съюзите през този период е 
толкова занемерена, че почти 
не се чувствува. След тези ко 
нстатации, които не датират 
от вчера, можеше да се очак 
ва, че поне на годишната кон 
ференция ще се направи ня
какъв прелом за бъдещата ра 
бота на профсъюзите. Обаче 
делегатите не казаха нито ду
ма дори и за програмата за 
работа на Общинския синди
кален съвет и профсъюзите 
подружници в Димитровград.

желанието да се положат уси 
лия от двете страни това съ
трудничество да бъде в уни
сон с високата степен на при
ятелство между двете страни

Босилеград

КЪДЕ СА ПРИЧИНИТЕ ЗА ПАСИВИ- 

ЗИРАНЕТО В БОСИЛЕГРАДСКАТА 

ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ
чки съществени въпроси дой статъчно използвани 
де до израз идентичността или кости в това. отношение, 
близюостта на становищата ни.
Теша е и разбираемо, защото 
ни съединяват близостта- в 
стремежите и активността на 
по-широк, международен план 

Ръководителите на 
както и ние оме загрижеии от 
настоящето усложнено между на страната — Оран и Анаба. 
народно положение, а по-спе
циално зарад поприщата на 
войната, които не затихват, но 
напротив — все повече угрозя хме наистина въодушевени ка 
ват световния мир. По време кто от новите усилия, 
на разговорите ние се съгла
сихме да не отстъпваме в уси ка и от постижения, които се 
лията за изнаддаране ва реше осъществяват и в по-нататъш 
ния на съществуващите проб- ното развитие на селското сто 
леми, за подобряване на по- панство и промишлеността. А- 
ложението в света, включвай
ки и областите, към които се 
числим и за подобрение на 

положение

Отделно иакам да изтъкна 
големия напредък, който е по 
стигнат в Алжир от моето пър 
но пооещение до днес. Освен 
глашния град ние посетихме и 

Алжир, две области, географски твъ
рде отдалечени, в две краища

жим на Общинската конферс 
цция да ни разпусне!"

Изтощена в дълготрайната 
борба за власт, за функции 
между отделни най-отговорни 
дейци в комуната, босилеград 
асата партийна организация 
се чувствува напълно безпът
на да направи поврат и да се 
наеме свободно да констатира 
ме, най-наболели проблеми в 
тази икономическа изостанала 
комуна. Ангажирана изцяло о 
периферни проблеми, с раз
при, които се повтарят от кол 
ференцшш до конференция, 
тя сама се затваря в един о- 
магьосан кръг, от който ня
ма изход. Не е чудно тогава 
защо и трудещите се, както 
каза един от участниците в 
разискванията, са загубили до 
всрие в авангарда в своята срс 
да който е призван с идейна
та си акция, със своята убеди 
телпост и съдържание па иде 
ите да упражнява преоблада
ващо влияние върху съзнани
ето па носителите па правата 
па решаване в органите на са 
моуправителното общество па 
всички равнища.

(Следва на 4 стр.)

В последните два броя ко- 
респодентът на „Братство" от 
Босилеград Велинов в две по
следователни информации ос
ведоми читателите за бездей
ствието на босилеградската 
партийна организация. В ед
но от разискванията на засе
данието на Общинския коми
тет се казва: „Как комунисти
те да се раздвижат от сегаш
ната пасивизация. След всеки 
избори междусобните разпри 

Спирайки се върху пребле- се повтарят. Това нещо изця- 
мите на димитровградското 
стопанство в доклада се под
чертава, че въпреки успехите, нет0 на проблемите", 
димитровградското ■ стопанство 
съпровождат трудности около 
пласмента на готови произве
дения, недостатъчни оборот
ни средства, големи задълже
ния по кредити, което отрица 
телно се отразява върху ра
ботата на трудовите оргянмза 
ции. Макар че личните дохо
ди, каза докладчикът, в срав-

В ядяхме, че алжирският 
ред творчески и с голям елан 
изгражда своята страна. И бя

на-

които
самоотвержено се полагат, та-

ло ни ангажира и ние напъл
но се откъсваме от разрешава лжир наистина има всички ус 

левия бързо и всестранно да 
Есе развива, което ни радва 
иакрено.

Бих искал и по този

Секретарият на местната ор 
ганизация на СКС в Босиле
град на последното заседание 
заявява: „Съществува пълна 
пасивизация. 
членове се съгласяват с това 
положение. Нашата организа
ция практически не се чувст
вува. По-добре е да предло-

. международното 
изобщо. Изразено е и мнени-

слу-ето, че Алжир и Югославия 
заедно с другите необвързани чай на нашите народи да пре

дам поздравленията на алжи-
Болгштството

и останалите страни, които се 
стремят към подобни 
трябва да обмислят своята ак км изразяваше приятелски чу 
тишност и да обсъдят възмож ествл. Ведно предавам и поз-

цели, рския наред, който навсякъде

дравленията на нашите граж
дани, които там се намират в

по-ностите и пътищата за 
ефикасно действуваме.

Естествено, имаше и 
разговори за подобряване на 
междудържавното! о сътруд-

ВЛАГАЙТЕ В .
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА 

БАНКА В ЛЕСКОВАЦ

доста голям брой и работят в раз
лични области.

(Следва на 2 стр.)

ЛЕБАНЕ.
ХАН,

СУРДУЛИЦА И БУЯНОВАЦ.
БАНКАТА ПЛАЩА ЛИХВА •*/• И 74*/» —

ГОВВ СЪС СРОК 1 ГОДИНА.
ОБЕДИНЕНАТА КРЕДИТНА БАНКА В ЛЕСКОВАЦ 
ОРГАНИЗИРА СПЕСТОВ НА ЛОТАРИЯ 

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

ПОКРАЙ ТОВА СПЕСТОВЕН БИЛВТ ОТ ЛОТАРИЯТА,
КОЯТО КАТО ПРЕМИИ ИМА

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

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

НА ВЛО-

:

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

ТЕГЛЕНЕТО НА ЛОТАРИЯТА — НА 30 НОЕМВРИ 1669.
ВНЕСЪЛ НАД 1006ВСЕКИ СПЕСТОВНИК,

НОВИ ДИНАРА ПОЛУЧАВА БЕЗПЛАТНО ОСИГУРЯВАНЕ 
ГМ1ЦУ НЕСГОДИ. КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЩИ ВАЖИ 
СПВСТОВНАТА КНИЖКА НА
Обединената кредитна банка в Лесковац. От срещата Тито—Бумедиен и Алжир

\



Заседание на ССРНЮ

Идното година стабилна 

стопанска политики
намаляванея които влияят за

на фондовете на стопанските 
т. е. дали тр-

Членове на Президиума 
на Изпълнителния съвет
Съюзната конференция на организации.
Социалистическия съюз в кр- ябва да се следва курсът л

о-бс- политиката на ниски или ви- 
лични доходи се питат

и а

ая на миналата седмица 
ъждаха актуалните стопански 
въпроси и разговаряха за ос
новите на стопанската поли- при реализиране 
тика в идната година. на дохода не бива да има ии-

Вслюо МилатОвич председа- каясви колебания — какви да 
тел на Съюзната коферся- бъдат доходите. Ние сме се 
ция на ССРН даде основата определили за политиката на 
за разискашането с уводна доходи, които са резултат нз 
рСЧ . трудовия ефект, т. е. че опра-

Иконсмическота политика вдан е всеки доход, който 
за идната година трябва да произлиза от произеодител- 
се изгражда при по-изрази- костта на обществения ТРУД- 
телма настойчивост за стаби- За развоя на слабо развит- 

ход и оптимален растеж итс републики и покрайнини
напоследък ое счита, че в ре

ка осъществяването 
целите на реформата и 

хода на стопанското развитие 
той трябва да бъде постагсц 
на стопански начала. Това 
трябва да важи и за инстру
ментите, с които югословен- 
ската общност осигурява това 

включително и за

ооки
някой. Трябва да се каже, че 

политиката

леи
на стопанството, които да оси 
1-уряват укрепване и развитие зултат 
на положителните процеси и на 
да съдействуват на стопан
ските организации, 
носители на реформните про
мени в стопанисването.

Съдбата на реформата — 
естествено зависи и от това: 
каква е техноложката сила на развитие 
стопанството, колко се увели- Фонда за кредитиране на раз- 
чаша неговото участие в дохо- витието. 
да и колко силна е ролята на 
производственика в сдруже-- сСРН трябва 
ПИЯ труд и ВЪВ ВЪЗПРОИЗЕОД-

които саТито: имаме идентични иди близки СТОНОВНИЩО
летяха реактивни самолети на 
югославското военно въздухо
плаване, които придружаваха 
самолета на президента Тито 
от влизането му в югослав
ски въздушни простори.

Президента Тито и съпруга 
та му поздравиха председател 
ят на Съюзната скупщина Ми 
лентие Поповия със съпруга
та си, председателят на Съюз
ния изпълнителен съвет Ми- 
тя Рибичгич със съпругата си, 
членове на Изпълнителното 
бюро на СЮК Миялко Тодо- 
рович и Киро Глигоров, пред
седателя на Съюзната конфе
ренция на ССРНЮ Велко Ми- 
латовмч, председателят на ску 
пщииата на СР Сърбия Дра- 
жа Маркович и председателя 
на Съюза на югославските си 
идикати Душан Петрович. За
едно с президента Тито се за
върнаха и придружаващите 
го лица по време на посеще
нието му в Алжир.

След интониране на нацио
налния химн, президентът 
Тито извърши преглед на по
четния батальон на ЮНА, 
след това ое отправи към хо
ла на аерогарата, където се 
поздрави с останалите югосла 
веки лица, които го посреща-

(Продължение от 1 стр.)
Накратко, след завръщане

то от приятелски Алжир, мога края президентът Тито. 
да кажа, че нашето посеще
ние беше твърде съдържател- тът, с който президентът Ти- 
но и без съмнение, ще допри- то ое завърна в родината, кац 
иеое към укрепването на вое- на на асфалтовата писта 
страното междудържавно сът- Сурчинокото летище. В 
рудничество и кащите конти- щия миг над аерогарата пре-

нуирани активности на между 
народното поле“ — каза на-

Точно в 13,40 часа самоле-
Подчертано е и това, чс 

да участвува
дейно в утвърждаването на 
основите на икономическата

на
съ- ството.

Дали увеличените лични до 
ходи не са един от факторите политика за идната година.

КИТАЙ ДА БЪДЕ 

В ООН
СФРЮ ИСКА НР 

ПРИЕТ Да върнем престижа 

на профсъюзите
Югославия .се застъпва да 

се даде възможност на НР Ки 
тай да заеме овоето място в 
ООН. Политиката на изолира- 
ност на НР Китай от ООН, бе 
изтъкнато от югославската 
страна, представлява груба по 
вреда на принципите на Позе 
лята.

Югославското становище из 
несе посланикът Лазар Мой- 
оов в разискванията, които 
станаха в Генералната скуп
щина на ООН по въпроса за 
приемането на Китай. Този въ 
прос се намира пред ООН ве
че две десетилетия.

Абсурдно е — изтъкна Мой 
сов — страна, която наброя
ва над една четвърта от насе
лението на земята да застъп
ва в ООН режимът, който ки
тайския народ е свалил и кой 
то се държи на Тайван благо
дарение на политическата и 
военна подкрепа отвън.

Югославският посланик на
помни, че НР Китай е една 
от членките 
ООН и на нейно място в ор
ганизацията не може да 
разглежда като приемане 
нов член. В ■ тълкуването, че се 
касае за но® член на ООН, о 
босновано е предложение 
14 страни този въпрос да се 
квалифицира като важен въ- 

за чиетю

основатели на

се
на

(Продължение от 1 стр.) на основните демократически 
принципи на ръководене и ре 
шаване. Тяхната дейност про 
излиза от политиката, за коя
то колективът се е определил. 
и затова е необходимо те по-

800 581, до 1000 388 и 
1.000 192 работника.

Имайки предвид, преди в си 
чхо низките личните доходи, 
трябва да се ангажират вои

на над

прос,
са необходими две трети 
гласовете. Мойсов отхвърлил 
това предложение като проце 
дуралната тактика с цел реше 
нието да ое отложи и да 
остане сегашното стату кво.

Мойоов е прецизирал, че ог 
разрешаването на този въпрос 
във вое по-голяма степен ще 
зависи ефикасността на ООН 
и възможността те да станат 
истински инструмент за регу
лиране на международните от 
жиления.

разрешаване
от често да дават отчет пред ко- 

а чкм обществени фактори и да лектива за своята работа. То- 
ое борят за такова разпреде на е същевременно и едно оз 
ление на материалните сред- условията за утвърждаване на 
ства, което ще осигури сред
ства за модернизация на про 
изводството, а с това подобрц 
ваяе на цялото стопанство.

Спирайки се върху по-ната
тъшните задачи на профсъю
зните организации Златанов 
подчерта, че

си задължение на органите на уп 
равнението към профсъюзна
та организация. Изграждайки 
своята активност, продължи 
Златанов, въз оанюва на общи 
те принципи и на общата по
литическа линии, подружници 
те трябва реално да преценя
ват работата на самоуправите 
лните органи и да се борят 
против всички явления на бю 
ромратизъм и недемомратичес 
ко решаване. Следователно, 
синдикалните подружници тря 
бва студиозно да преценяват 
всички по-важни решения на 
органите на самоуправл-ение- 
то и на другите обществено- 
политически фактори в трудо 
вите организации и да ое бо
рят за по-нататъшно разви
тие на демократическите отно 
тения, каза накрая Милорад 
Златанов.

В разикаванията, в които не 
участвува нито един работник 
— производственик внимание
то бе съсредоточено главно 
върху аномалиите в политика 
та на заемане на работна ръ
ка и квалификационната стру 
ктура на димитровградското 
стопанство. Представителят в 
Републиканската скупщина Ге 
орги Алекоов, Михаил Любе- 
коз и секретарят на Общин
ския комитет на СКС Райко 
Зарков, запознаха присъству- 
ващите със състоянието на ди 
ммтровградеко стопанство в 
светулката на най-новите ме
роприятия, които предприе
мат съюзните органи.

ха.
Преиздента Тито посрещна

ха и поздравиха и шефовете 
на дипломатическите мисии, 
акредитирани в нашата подружницит^ 

стра- трябва да мобилизират коле
ктивите за разрешаване на 
всички въпроси от планиране 
то до непосредственото произ 
водство. Постоянно актуални 
са и проблемите, свързани с 
последователното прилагане 
на разпределението според ре 
зултатите на труда. Във връз 

с това профсъюзните под
ружници трябва да анализират 

има за цел да се установи икц организира и провежда Ин- условията при които работят 
комическата олравданост да ститута за ядрени суровини, трудовите организации, да фо 
експлоатацията на тези руди. За целта ще бъдат израходва рмират ясни становища за ра 
-а тази цел до края нц юни ни 1,4 милиона динара. зпределението на дохода. С ог
та-т ЗгппГ<™асепР^Раб0' В пробното производство лед- че тази система не може
клнчрчтпат суро® фосфатен ще бъдат включени 40 работ- да се осъществи без непосред 
въвЦфа бойките 5Шка< предимно от Босилеград ст»вно участие на воички рабо

В Прахо&0 Ския край. - тници, профсъюзните подруж-
се произведе минерална тор, „ . нйци следва да се бооят
за да се установи качеството _,.Ка^то е извес™°- фосфатни чнататъШНО развитие на само 
и процентът на рудата. те руди се внасят С открива- управит™те отао^е,!^^

Пробното производство ще нето иа мината в Лисина, меж вя Тсе организира в сградата на ДУ ДРУтото, се предлагат ши- всич™ обт^г^Т^™ С 
бившата керемиджийница в с. 'роки възможности за съвкуп- публич^?*™400
Райчиловци. Тази акция ще стопан.ски живот в кому- ботата ^ У

НЗ.Т-3..

на.

Босилеград
ст-----

ПРОБНО ПРОИЗВОДСТВО НА ФОСФАТИ
ка

Тези дни в Босилеград идва 
ха представители на Институ
та за ядрени суровини, мин
ния басейн Бор, деловото удру 
жение на фосфатовите произ
водители „Агрохемия“, 
Княжевац и фабриката в Пра 
хозо.

Тези представители 
миха най-отговорните в кому
ната, че се готви заключител
ната фаза за изследване 
фосфатните залежи в Долна 
Лисина и още няколко 
места в комуната. С това се

мина

ооведо- по

на

други
в ра

на органите на управ
лението, по-голяма осведоме
ност на колектива по всички 

предприя- важни въпроси, както 
тия на фосфатите в Босилег- нообразни форми 
радоко изразиха доверие, 
съществуват реални 
ности за откриване на мина.
Това нещо трябва да потвър
ди и пробното производство.

Накрая представителите на 
заинтересованитеБРАТСТВО вестяцк ■*. 0мг«р4*»т» народност 

Налази всеки петък * Урежда

7.* им лавира. Теж. сметка «3-3-78 На». Баш Нп — Печатница 
„Нук Кираджии" — Наш

в СФР Югославия, 
* Директор,

и раз- 
на допитва

че не и решаване чрез общите 
въамож- събрания в трудовите

зации. Всичко това говори, че 
е нарастнала отговорността нг, 
изпълнителните отбори на про 
фсъюзните организации, 
то трябва да бъдат

редакцнояла колегия

органи

кои- 
носителиВ. В.

Д. ЙотовСтраница 2
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ции ва СК трябва да се избе- 
рат способни комунисти, кои- ' .

Бележкато са се изтъкнали в провеж
дането на реформата и в са-

значи.моуправлението, това 
че трябва да се държи сметка »РАЗНИ • • *((казаното.за реализиране на 
Всяка формалност в изборите 
и привеждането на изборната 
процедура до „да мине рабо
тата", ще.вреди на организа
цията. Особено когато се 
маг пред вид значението и о- 
бемът на предстоящите зада
чи, които стоят пред СК и са- 
моуправителното общество, а 
също и разплатата с класовия 
враг, който се опитва да про
никне в междините на постоя 
ината демократизация на юго 
славенето общество.

Става все .по-ясно, че 
в точката „разни" на се 
сшгге на общинската 
скупщина трябва да се 
се направят известни ко

и-

рекции.
Това е не само инте

ресна в смисъл на зада
ване на въпроси и отго 
вори) но и много важна 
точка. Всичко онова, ко 
ето пропусне общинска
та администрация да 
внесе в длевпия ред, 
слага го под „разни". .

И именно за това тя 
не трябва като досега 
да се оставя за края на 
сесиите, когато отборни 
ците са морени и нетър 
пеливо очакват работа
та да приключи. Ето -за 
що е необходимо вина: 
ги тя да бъде първа на 
дневен ред.

Че е така показа и по 
следната сесия на об: 
щинската скупщина в 
Босилеград .Повечето от 
поставените тогава въ
проси представляват от
делни теми, които заел}! 
жават много по-голямо 
внимание, отколкото е- 
дин формален и недос
татъчно подготвен отго
вор.

•/ —-

*
. . Демократичността на избор 
пата процедура в СК дава въ 
зможност да се изберат хора, 
които най-успешно ще могат 
да ръководят организациите. 
Затова не бива да се задържа 
ме па въпроса, кой дава ини
циативата за състояне на кан 
дцдатната листа за новото ръ 
ководегво
форумите. Нашата демократи 
чна практика в СК им дава 
еднакво право за такава ини
циатива, а това е залог, че ще 
се изберат действително на 
пай добрите.

В СК сега се намират 24,5 . 
на сто млади хора — до 27 го 
дини, приети предимно мина
лата и тази година. Това мо
же да се отрази положително 
върху състава и на бъдещите 
ръководни тела.

Но все пак и този път не 
бива да се избират много но
ви хора. На последните избо
ри 62%> от целия състав на об 
гцниските конференции на СК 
бе избран за първи път. Зна
чи всякъде, където е възмож 

об- но, трябва да се държи смет
ка за нужния континуитет в 

са състава на общинското ръко-

члеповете или

В ръководствата, на СК повече непосредствени производители Например електри
фикацията на селата, 
ползването на пасища
та, проблема с телефо
нните връзки с районни 
те центрове, изкупувано 
то на селскостопанските 
произведения и др. са 
въпроси, които изиск
ват отделно внимание.

До края на тази и в началото на идната година

ИЗБОРИ В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ
В първичните и общински- те избоори, които ще се про- 

те избори, които ще се про- изведат до края на тази и в 
вят приготовления за редовни началото на идната годила.

Според Устава на СЮК тряб
ва да се изберат секретариати 
и секретари в първичните ор
ганизации, след това конфере 
нциите на СК и изпълнителни 
те органи в общинските орга
низации.

Изборите в СК съвпадат с 
момента, когато се провежда 
в живот Резолюцията на Деве 
тия конгрес на СЮК, решени 
ята на Петия пленум на Пре
зидиума на СЮК и докумен
тите на републиканските кон
греси. Затова изборите ще са 
благоприятен момент за оцеи 
ка на хода по реорганизиране 
то на Съюза на комунистите.

и за ролята на партията в 
щественото и икономическото 
развитие на страната ще 
плодотворни, ако по непосред водство, 
ствено се свържат с активно^ 
стта и отговорността на кому
нистите за по-нататъшното ра 
звитие на самоуправителното 
общество. Това значи, че те
зи избори никак не бива да 
са обикновена работа, но до-

В. В.

V.•** р - “ (Танюг)

След катастрофата на Весна кобилаСурдулица

ВСЕ ОЩЕ АКЦИИТЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА 

ПОМОЩ ПРОДЪЛЖАВАТБЕЗ заговор между комунистите 
конкретни идеи и политичес
ки задачи в провеждането наПРОСВЕТНИ

ИНСПЕКЦИИ
В акцията по събиране на 

помощ засега най-активни са 
учениците от босилеградската 
гимназия. При тях всеки клас 
и отделение от своите скром
ни ученически приходи дават 
помощ. Покрай другите, за ко 
ито вече писахме, в момента 
учениците от ТУ2 клас са съ
брали 48,40 ОТ ШЗ — 118,60 И 
от Ш1 — 58,00 динара.

Средствата, които се съби- 
общественала и стопанската рат за семействата на постра- 
реформа. Решенията за по-на далите в автомобилна катаст- 
татъшната работа, които о- рофа на Весна кобила растат, 
бикновено се приемат на из- Тези дни тютюневата фабрм- 
борните събрания, този път ка от Враня за семействата на 
трябва да съдържат реалните пострадалите изпрати 5.000 ди 
и нспосредствепи задачи кои- нара. Малкият колектив на 
то организацията на СК мо
же да осъществи в 
си. Когато се казва, че в но- дииидуална помощ. Семейство

т-о Милосавлевнч от Белград 
израти юо динара.

Общините от бившата Вра- 
нска околия все още имат са
мо Междуобщин-ски просветно 
-педагогическия завод, 
се старае за инструктивно-пе
дагогическа работа в 
щата.

Неотдавна бе приет 
за въвеждане на 
които да упражняват 
трол обаче .на територията на 
тези общини все още не са фо 
рмирани такива инспекции.

Нуждата от такива с голя
ма. Училищата нямат добра 
юридистичка и финансова слу

аптеката в Босилеград задели 
средата 750 динара, от които 250 ин-който

*
учили-

вите ръководства на първич
ните и общинските органгиза-

Избориите разговори за въ
трешната организация на СК В. В.закон 

инспекции, 
кон- ленис. Сухопътните сили въз

лизат па 60.000 души. Брони
раните сили разполагат с 45С) 

■ големи танка, с около 500 тра 
ншортпи бронирани коли, (ь 
ръдия и около 100 рамтш за 
изстрелване на ракети. Авиа
цията на Отрия има 145 бой
ни самолета, предимно съвет
ско производство,' а. морските 
сили наброяват около 20 пла
вателни бойни съда.

ИРАК има 8.700.000 населе
ние и 78.000 войпици, от кои
то 70.000 в сухопътните вой
ски. Разполагат с около 604 
различни танка и с зпачите- 
леп брой брепеви возила друг 
тип. Авиацията има 6.000 ду
ши и 250 самолета и други ле

Международна трибуна

СИЛИТЕ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК
ВЪОРЪЖЕНИЕТО ИА ОАР, ЙОРДАН, ИРАК И ИЗРАЕЛ...КАКВО Е

Всяка година се публикува кокалибрени оръдия и 40 оръ 
една малка книжка, със загла дия, за ракети, монтирани на 
вие „Военното равновесие" Из камиони. Също разполага а 
дател е Институтът за страте около 50 ракети 
гически проучвания » Лондон, „Фрог и „Самлст . 
а книжката се праща само на Морските сили на ОАР въз-
стотича абонати. ™дат »а I2 000 «'ши' разп°р0

От тази книжка са ползвани дени за обслужването па бре
говете и корабите, ОАР има

жба. Предстоят още някои рс 
като създаване мо Израел има 22.500 войни

ци, но за 48 часа той може да 
мобилизира общо 290.000 
ши. Сухопътните сили броят] 

тотална мобилизация 268

организации, 
па междуобщиноката образо
вателна и културата общност. от типа

при
хиляди души, които се разпо
реждат п около 32 бригади. 
Бронетанковите сили разпола
гат с около 1300 танка, около 
300 самоходни оръдия и око
ло 300 хвъргачки инсталират» 
на танковете. В морските си
ли при мобилизация имат 
7.000, а в мирно време 3.000 
души. Разполага с 4 подводпи 
ци и с 28 кораба, различни ви

реорганизация на училищна
та мрежа и ти.

Очаква се час по-окоро ор
ганизиране на прооветна 
спскция, която да допринесе 
за по-бързо провеждане па 
тези задачи в областта на про 
светата.

ин-
и тези данни за въоръжение „„„„„ „„
то на страните от Близкия из- .< 12 подводници и 84 разни ви 

— ОАР, Йордан, Сирия, дове кораби, между които из
вестно число въоръжени с раток

Ирак, Саудитска Арабия и Из 
раел — които неотдавна пуб- коти. 
ликува '„Жеи Афрйк". в Тунис.

ОБЕДИНЕНАТА АРАБСКА гат С 15.000 души
самолета, плюс около 150

тателни апарати.
ИРАН има 27.500.000 паселс 

ние. Войници — 221.000 души. 
От тях 200.000 в сухопътните 

танкове

Въздушните сили разпола- 
и с 409 бой-М. Величков население пиРЕПУБЛИКА има 

над 32 милиона души. Войска самолета за учение, от които 
та възлиза па 207.000, от кои значителна част може да бъ- 
то в сухопътните сили се на- дс употребена и за бойни дей 
мират 180.000, разпоредени в ствип. Повечето от самолетн- 
оссм бронетанкови бригади, те са съветско производство. 
13 пехотни, 10 батальона ко- ИЗРАЕЛ има 2.800.000 души 
маидоои, две парашутни бри- население., Войниклъкъг трае 
гади, осем артилерийски. ОАР за мъжете 36, а за жените 20 
разполага с около 1000 разли месеца. В армията се викат 

и марки танкове, 150 само- само евреи, макар да има и 
ходии оръдия, около 500 теж друго паселенис. В мирно вро

сили разполагат с 
шни оръдия съветско произво 

„М— 24", М—60, М—47. С 
ракети „Хок" и протнвовъзду 
дство. Авиацията разполага с 
около 185 бойни апарата.

САУДИТСКА АРАБИЯ — 
6.000.000 население, 34.000 вой 
иици. От ТЯХ 28.000 са в сухо- 

воиски. Воспята. служ

дове.
ЙОРДАНСКАТА АРМИЯ, 

при 2.150.000 население има 
общо 55.000 войници, от кои
то 53.000 са в сухопътните си
ли. Има 680 таяша и 40—50 те 
миси оръдия, плюс батареи с 
оръдия от 25 фунти. Авиаци
ята разполага с 52 летателни 
апарата. пътните

СИРИЯ има 5.800,000 пасе- ба с доброволна.

ТИП:
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Кои са причините за пасивизирането 

на босилеградската партийна
организацияЗАЩО БОЯН ИЕ С УДОВЛЕТВОРЕН

„Благодат" подалБоян Ангелов, миньор в мина 
молба до Държавния архив във 
удостоверение, че е 
мина „Грот", чиято документация се намира в тоя ар- 

. На Боян му трябва за бенефициран трудов стаж

Враня да му издаде 
работил седем години в бившата Да се разбира като плурали

зъм на демократически ини
циативи, богатство на форми 
в конкретните условия да се 
развиват най-адекватни сред
ства за ©съществуване на са- 
моуправителните цели иа об
ществото, има редица 
пия, които говорят, чс в Бо- 
силеградско 
та се
мобилизиране около ония и- 
иицизтиви и интереси, които 
са в пряка противоположност 
с целите на нашето общество. 
Комунистите в Босилеград и- 
менно в това свободно моби
лизиране около различни и- 
нициативи и групи дълго мис 
леха, разбира се всяка група 
за себе си, че са на истински со 
циалистически позиции и за
това така дълго егзистира тая 
безпощадна борба между раз
личните групи борещи се за 
власт и определянето на отде 
лни членове „за" и „против". 
И когато най-сетне лъжеаван- 
гардизма се показа в цялата 
си голота, когато болшинство 
членове разбраха, че зад фа
садата на социалистическите) 
принципи и борба на мнения 
се крие кариеризма, босилег
радската организация, изтоще 
на докрай, нямаше нито сили, 
пито воля за коренен поврат 
и единствен изход намери в 
пасиви зацията.

На последните пленуми на 
Централния комитет на СКС- 
се изтъкна, че идейните ак
ции трябва да се насочат към 
конкретни програми за рабо
та, програми, които гце слу
жат като мерка за преценява
не на поведението на всеки 
политически активен човек. 
По този начин хората най-яс
но ще се проявяват такива ка 
квито са и ясно ще се и опре
делят. В тези заключения на 
ЦК на СКС ние виждаме шаа 
совете на босилеградските ко-, 
мунисти да се измъкнат от па

от бюрокартическо-етатисти- 
ческите отношения, вслушва
щото в пулса на чаршията, съз 

неформално об-

(Продължсяис ОТ 1 стр.) 
Но да видим къде сг коре

ните, да видим защо носигс- 
борба за власт, за фу 

нкции така дълго успяват да
шянтшшт- ^

хив даването на 
щоствсно мнение, представля-

за пенсия.
Търсенето обаче не е получил. Въпрос е и кога 

ще го получи. Държавният архив от Враня не нека 
да му издаде документ. Но не защото искът е неопрап 
дан. Касае се за друго нещо.

Именно тоя архив обслужва повечего общини на 
бивша вранска околия. За своя издръжка той полу
чава средства от тези общшш. В случая Босилеградска 
та не е заделила търсените средства.

молбата на Боян до об

лите иа

явле-

демократизация- 
разбира като свободно

Затова архивът е върнал 
щината в Босилеград. Общината отново я върнала до 
архива, тоя отново до общината. Става въпрос докога

своетоБоян да чакаще продължава тази игра, а 
удостоверение?

В последното писмо до общината архивът от Вра
ня между другото казва: — По трети път връщаме 
молбата на Боян Ангелов. 1Цс върщаме и всяка ДРУ1 а 
молба на хората от вашата територия, вие да ги . ре
шавате", щом не искате да участвувате във финанси 

Трудовата общност на архива с намерила 
не изпълнява никакви услуги на ва-

Бссилсград

ангажират в тая безплодна бо 
рба цялото членство и да съз 
дават от избори до избори 
нови ядра
от групи „за" и „против". Да 
вцдим най-сетне защо партий 
ната организация не е в със
тояние да разчисти това поло 
жение, както казва на послед
ното заседание на Общинския 
комитет Стоян Станков?

По наше мнение 
на тези явления лежат в про 
внициалния манталитет, 
то в политическите 
пия живее върху кариеризма, 
върху драматизацията иа об
ществени ' конфликти. Канце- 
ларщипата, тясно — форум- 
ското решаване, като остатък

рането ни.
ват основа на дейността на ноза оправдаемо да 

шата община и вашите граждани.
Умоляваме молбата на Боян Ангелов, която ви из

пи я връщате" ...

сителитс па провинциалния 
манталитет. В друг свой' ва-

мапта-риант провинциалния 
литет се проявява в моднкче- 
не, в лъжеавангардизъм, в 
харангирале като метод на 
политическа борба. Зг тозу 
манталитет демокрацията е ра 
вносилна на анархията, вся
ка обществена стойност е из
лишна ако не е от арсенала 
иа неговите интереси.

Разбира се; най-благоприяг-

от симпатизанти.пращаме повече да не
Нямаме намерение да говорим за такива лостъп- 

са свойствени на. нашата социалистически, конто не
ка общност. Не ни интересува и (не) оправдаемостта 

общината. Напросто искаме да се поста- 
Боян, който в случая нищо не с ви

ка архива и
еим в ролята на 
новен. Той с оправдание търси една услуга. Това, чс

никого! Най-малко ене оправдала коренитене я получава 
той виновен какви са отношенията помежду въпрос- 

архив и Босилеградската община.
Защото утреден поради тези причини от неооходи- 

услуги ще бъдат лишени и други хора от.кому-

кой-ния отноше- на почва провинциалния ман
талитет намира в ония среди, 
в които изостава раззитжсО 
на само-управителните отнопГе 
иия. Това най-добре потвър
ждават различните „случаи". 
.В такива среди явлението на 
борещи се за надмощие гру
пи е неминуемо, създава се 
пространството за създаване 
на клики, за стълкновения ме 
жду кариеристи, което довеж 
да до ония форми на полити
ческа динамика, които не са
мо че нямат никаква връзка с 
развитието на самоуправление 
то, но дори довеждат до него
вата пълна пасивизация. Тук, 
по наше мнение е отговорът 
на въпроса на един от участ
ниците в разискванията откъ
де идва пасивизацията в боси 
леградската партийна органи
зация.

Редица фактори от горните 
въпроси са свързани с актив
ността на организациите на 
Съюза на комунистите, или с 
отделни разбирания за днеш- 
пата му роля и положение. 
Става дума, преди всичко, за 
мудното превръщане на об-

мите
ната.

В. В.

Уу.

Принудително довиеше р или не?
на самоуправителни функциип-сюоби към самоуправителна- 
и трудовата общност. С тази та система. Във връзка с това 
интервенция, общинската ску- се добавя: принудителното уп 

изразява рявление -може да се оцени ка

Когато тези дни членовете 
на Отбора за аграрна полити
ка на Камарата на народите
разискваха в Съюзната скуп- пщина, всъщност,
щ)иа за проблемите на нелик недоверие към трудовата об- то противоположно на самоуп 
видността в стопанството, чу щност и към всички органи 
се мнение, че съществуват ви на управлението, 
дими тенденции самоу-правите Има различни мнения за 
лните договори да ое замест- принудителното управление, 
ят с административни реше- Според едно разбиране, тя е в
ния. Като един от най-оче- противоположност със самсуп обществено управление 
биещ пример бе изтъкната ин правителната система. За нея 
ституцията на принудителното се казва, че е статистическа та на един

форма, която трябва веднага орган 'спрямо друг, не 
Това не е пръв случай при- да се отстрани от сегашната

кудителното управление, като система. Привържениците нц
такова, да -ое подложи на кри- това мнение казват, че с въве то.
тмката. Това, че за тази инсти жане на принудително управ-
туция през последно време се лен-и-с работникът се поставя
говори доста,' не е случайно, в наемиич-еако положение и мостоятелни -единици, но са ц
Защото принудителното упра . т.н. Сп-о-род друго разбиране, разнообразни и много-бройии щите задачи в редица конкре
влени-е, покрай ликвидацията принудителното управление -е отношения с подобни органи- таи акции, или за различно
е най-тежка санкция, която нужно, макар че е -възм-о-жнр зации и с обществото като ця тълкуване на новата роля на
може да сполети носителите и необходимо то да -се прие- ло — казват ония, които са СК, което довежда до редица

привърженици на принудител конфузии, или до активизира
ното управление. Затова само- .не на ония групи, против кф- 
управителното общество тряб иго СК именно трябва да се 
ва да ое грижи за осигуряване бори. Демократизацията на 
на общите интереси. То е длъ 
жно да осуетява неотговории-

сивизация и да се определят 
за ония конкретни акции, свъ 
рзани с жизнените проблеми, 
които теглят напред, а. не на
зад. Богатствтото на градивни 
инициативи отдолу до горе, 
които подтиква нашето само- 
управително общество, е вто
рият шанс.

Най-сетае пред нас са избо
рите в СК. Те трябва да пред
ставляват договор на комуни-: 
стите по конкретни идейни н 
политически задачи в провеж 
дането на обществената и сто 
па.нска реформа. От съществе 
но значение е да бъдат избра 
ни способни комунисти, кои
то вече са се афирмирали в 
провеждането на реформата 
и в самоуправлението. Това е 
третият шанс на босилеград
ските комунисти и същевре
менно време да се разчистят с 
всичко консервативно и чуж
до на самоуправителната пра
ктика в Босилеградско.

оо-правл-ението само ако и 
тцинаката окупщина ое схване 
като легация на -самоулравле- 
зшето! Обаче тъй като общи
нската скупщина е орган на

в ко
муната, тогава и интервенция 

-сам-оуп р ав итсл ен 
мо-жеуправление.

да се тълкува като акт проти 
воопложен на самоуправление

Трудовите организации не 
сгз-истират като абсолютно сд

Сурдулица
АНКЕТНА КОМИСИЯ В СУРДУЛИЦА вътрешните отношения в СК,

пък и демократизацията на 
обществото като цяло, вместо

Прупа отборници от Сурду- Комисията ще констатира 
лица се отнесоха с молба до до каква степен работят са- 
Скуажцината на СР Сърбия и моуправителните органи в об 
поискаха да ое заемат с раз- щината, какво е влиянието на 
следването на случая с пред- гражданите в креирането на 
ссдателя на скупщината Ста- общинската политика а, 
ниша Станкович, който дори се проучи и състоянието в об 
отказа да свиква сесии на Об- л.астта на стопанството и да

де оценка на работата на Об
щинската скупщина и нейни

те организации и техните ор
гани на управление да уггро- 
пастяват -обществените сред
ства. Въпрос е само — как и 
в това отношение трябва да 
се постъпи върху самоулраши 
телил -основа, т,е. как и чрез 
принудителното управление и- 
ли някоя друга форма да 
намери израз действителния

Д. Йотов

»Увлуга« ще поддържа 

пътя за Висок
ще,

щиноката окупщина.
Както писа и нашия вест

ник, в Сурдулица съществуват 
групи между обществено-поли ■ 
тическите работници, което 
зле се отразява в работата в 
общината.

те органи.
Комисията ще запознае Об 

щин-оката аку-пщина със своя
та работа на сесията си от 15 
Ноември т.г., което е насрочс- 

Затова Републиканската оку н-о по искане на 20 отбориика. 
пщина на СР Сърбия образу- От тази сесия ое очаква 
ва комисия, която ще разслед разреши много въпроси, кои-
ва .случая. Народните предста то измъчват отборииците и тогава, когато те се намират
витсли, членове на комисията, населението в тази община, 
започнаха своята работа на Ш

интерес на са-моуправителя.
При всичко тоза -ое конста

тира, че общинските окупщи-
Хубавото време през 

есенни дни бе 
от страна на комуналното пре 
приятно „Услуга“ за поправка 
на пътя за Висок през * Вид- 

. лич и Ко-зарица.
През Видлич са прокарани 

нови канавки и очистена

ни недостатъчно оказват по
мощ -на трудовите организа
ции, за които разискват едвам

тези 
използвано

рата край пътя. Подържане
то на пътя ще осигури дви
жението през Вид лич и Коза- 
рица.

Сега пътя е много по до
бър от пътя Пирот—Вжхж.

Б. Марков

в тежко положение.

Милан Величковноември т.г. (Танюг) го-
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I ХРАНЕНЕ НА 

БОАНО ДЕТЕ
На болното дете или кър-Липсата на апетит е първа

та реакция на организма сре- мач е трябва да даваме доета- 
щу болестта. При болен орга- тъчно вода, защото го измъч 
низъм по-малко се излъчват ва жаждата. Ако се дават мал 
сокове в стомаха и от това е ки количества течност, кактц 
намалява апетитът. Ако дете- со прави у нас, настъпват го- 
то се храни насила, храната леми смущения в организма, 
действува като чуждо тяло в от което се влошава състояли 
организма и не може да бъде сто на детето. Най-добре е от 
преработена. Хратююмилател- време на време да му се дава 
ните органи са обременени и подсладен руоки. чай. 
настояват да се освободят.
След известно време детето по След спадането на темпера

турата апетитът на детето е 
много слаб. Тогава детето оз-( 
дравява и трябва да мине вре 

При храносмилането е от ме, докато апетитът му се уве 
значение и психическото със- личи. Всъщност увеличеният 
тояиие на детето. Когато е с апетит е и признак, че детето 
добро настроение, то се хра- е вече по-добре. Тогава на де
ни е охота. Храната по-добре тето трябва да се дадат леки 
се смила и използува, 
няма настроение, детето 
иска да яде, а ако го храним 
насила., смилането е по-труд- личеетвото на храната, ако де 
но н храната не се използва тето е весело и с добро наст- 
пълноценно. Недостатъчно роение. 

смляната храна пък уврежда 
храносмилателните органи и 
води до хроническо възпале
ние на лигавиците на черва
та (катар на червата).

връща храната и се чувствува 
по-добре.

Старопланински овчар

ГРАЖДАНИТЕ И ОБЛАГАНИЯТА
Щом супи и чорбички, мляко, мле- 

не чми продукти, а понкъано зе
ленчук и месо. Не е важно коЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПО-ДО 

БРИ ДАНЪКОПЛАТЦИ ОТ .МИЛИОНЕРИТЕ' Са мете родители често ста
ват виновници за загубване и- 
ли намаляване апетита у де
тето като го отрупват със ела 
дки. Сладките са силна хра- 

На болното дете трябва да на, но в тях няма всички нео-
веще-

Целият общински бюджет 
на дилштроз рг ад ската общи
на през първите девет месеци 
се осъществява с 61%, което 
както се оценява, е недостатъ 
чно. Поотделно обаче различ 
ни категории, различно изпъд 
няват задълженията си.

Между по-добрите данъко
платци са земеделските произ 
водители. Аконтацията на да
нъка от селското стопанство 
за девете месеци на тази го
дина възлиза на над 850 хи
ляди динара. Според сведения 
на службата за обществено 
книговодство селскостопански 
те производители са заплати
ли около 750 хиляди динара, 
или 87,6% от аконтацията. С 
оглед на това, че наплащане- 
то е по-добро през четвърто
то тримесечие, когато повече- 
то селскостопански продукт 
сс реализират, тогава приливи 
те в общинския бюджет от сс/ 
лекото стопанство, ще бъдат] 
още по-добри. Освен теза, да
нъчната служба предприема 
по-сериозни мерки, за да ндп 
лати дълговете от предишни
те години, което също благо
приятно ще се отрази върху 
процентуалиото измиряванс на 
дълговете от селското стопан
ство.
■„„„„„„„„„„У""""""""""""""'"""""""""""""""

Много по-лошо е положени 
ето с облаганията на личните 
доходи от трудовите отноше
ния. Причината е, че личните 
доходи в стопанството са по
лучавани в намален обем, от-, 
носно често са били нередов
ни или минимални. Така че от 
заплануваните 385 хиляди ди
нара се наплатени над 247 хи
ляди динара, или 10,9% нена 
платени. Доколкото става ДУт 
ма за облаганията на личния 
доход в селакото стопанство и 
тук положението е също: от 
заплануваните 250 хиляди ди
нара са осъществени 62%, от
носно 13% по-малко.

проси. Има немалък брой гра 
ждани, които <са напуснали на 
шата страна и чиито имуще
ствени въпроси не ,са уточени. 
Също немалък е броят и на 
ония, които са във вътрешно
стта и след смъртта на чиито 
родителите имотите се обла
гат, па понякога данъкът над 
минава и стойността на имо
та. Уточняването на наследил 
ците е въпрос, който не тър
пи отлагане, защото със стро 
го евищонтираки „длъжници,“ 
и събирането на данъка ще 
бъде по-ефикасно.

се дава леко смилаема храна, бходими на организма 
камвито са компотите, плодо- ства. 
вите, сокове и преситите пло
дове. Те се преработват лесно 
и са много полезни зарад съ
държащите се в тях минера-

Като мине болестта храната 
на детето трябва да е богата 
с белтъчини, да е разнообраз 
на и добре поднесена. Но при 
някои болести е необходимо 
строго спазване на диета и 
придържане към лекарските 
съвети.

лни соли, органичеоки кисели
ни, плодова захар и витамини. 
Калоричната стойност на тази 
х~рана не е висока, но е доста 
тъчи а да задоволи основните 
нужди на организма. (Прес-сервис на Танюг)Ст. Н.

когато ОТ ДЕАОВО СЪТРУДНИЧЕСТВО КЪМ ИНТЕГРАЦИЯсе вземе деветмесечието.
Интересно е, че между по- 

слабите данъкоплатци се на 
мират „милионерите“, относно 
гражданите, които се облагат 
върху целокупния приход т.е. 
чиито доходи през 
надминават 20 хиляди 
ра. Макар че би трябзало по
не тук да няма проблеми, то 
понастоящем са връчени оосм 
решения за принудително из
плащане на облагите — на 4 
лекари, 3 служещи и 1 мит
нически чиновник.

Големи затруднения в изпъ 
лняването на бюджета правят 
ноуясиените имуществени въ-

на едно от следващите срещи.
По мнение на представите

лите на тази сре.ща трябва да 
сс пристъпи първоначално 
към делово-техническо сътру
дничество на споменатите ор
ганизации. Те ще излизат зае 
дно на пазаря със селскосто
пански произведения, съвмест
на набавка на селскостопан
ски машини, възпроизводствен 
материал и индустриални сто-

тищата към интеграция на 
всички тези стопански органи 
задни. На съвещанието сс чу
ха различни предложения, но 
едно решение бе взето: да се 
формира една комисия от пре 
дставитсли на всички органи
зации, която ще проучи този 
въпрос.

Преди няколко дни в земе
делската кооперация „Ерма“ 
в Звонци се проведе заседа
нието с представители на зе
меделските кооперации от Бп 
бушпица, Любераджа, Стрс- 
лац, Зшомци, ветеринарната 
станция в Бабушница, пред
ставители на общинската ску
пщина, ОСРН и „Сточар“ от
Пирот и представители па сто аШя група от три члена ще на 
папската банка. Целта на то
па съвещание беше да сс взе
ме решение по въпроса за пъ

////////////////////////////////////̂ ?////

годината
ДЖ13-

Бъз оонова ата тези проучва

праши доклад и ще запознае 
представителите на затштере- ки.

Такова сътрудничество най- 
добре ще покаже какво ще 
бъде оправданието за 
грация.

сираците трудови организации
инте-

Камен Гюров
11 а рхолмборалните раобиран ия 
на самоуправителнагга социа
листическа демокрация у нас.

Цялото наше обществено 
развитие показва, че се намн 
раме във фаза на псе по-интс 
аюи.впа борба на всички общо
СТВСНО-ШОШИТМЧООКИ сили и ор
ганизлщии против недсмокра- 
тичоскитс и пссамоупрашител- 
ии методи, против задържане 
то или съживяването на адми 
пистратитшо - бюрократически 
те постъпки и технократекм 
решения, без оглед от 
страна идват.

Местните организации сега 
наизлизат в период на още по- 
оргаиизираиа работа 
гражданите трябва да станат 
самоупрашители в истинския 
смисъл, защото пря.ко ще рс- 
шплат за жизнените пробле
ми в о.посто село, или селище, 
а същевременно псе по-шряко 
ще участвуват в 
ата политиката в своята оаю- 
гана , обществено-политическа 
организация — община.

МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ПОСТОЯННАМестните общности — под- 
от неотдавнашната Рикачевотикнати

„Година на акция на местните 
общности“ — оправдаха съще 
ствуването си и станаха 
щен фактор за развитие на са 
моу прав лените отношения 
комуната. Това с недвусмисле 
ко заключение за тяхната ра 
бота през тази и миналата го 
дина, когато придобиха голст 
ми опити и се подготвиха за 
още по-сложни задачи, които 
I и очакват в подготовките за

акция

мо- ПАДНАЛ ОТ ТАВАН 

И ЗАГИНАЛразвива. Това явление се про 
яви на места, глаишо зарад но 
разбираше ролята на местна
та общност. Имаше обаче и 
лични амбиции на отделиш ли 
ца, които чрез 
и а. местната общност живееха 
с убеждението, че от нея ще 
направят нещо повече.

Изключването на местната

общности и об-гите местни 
щината като цяло, когато се 

да общи интереси Евстрати Младенов Алексац 
дров, б5-годишс(н старец от ма 
хала „Браньовица“ в с. Вика- 
чено по необикновен начин за 
губил живота си.

касае
най-много допринасяше за а- 
фирмация на гражданите СД7 
моупрашктели иза превъзмо
гване на ед/на едностранчива 
дейност, 'свързана изюпочитс- 
лно с разрешаване на по-тсс- 

комуяалаги проблеми. Има 
шс дилеми около мястото и 
ролята на местните общности 
п градовете, защото 
нямало какво да сс работи — 
„всичко е решемо“. Оказа се 
обаче, че именно в градовете 

как важни работи,

изолирането
кояпетгодишния план за 

на местните общности.
Резултатите от работата на 

местните общности са главно 
известни, а на места надмина 
ват всички очаквания, защото 
все по-широкото овързваше нг, 
тези акции и средствата 

с фондовете

В трагичния за него ден, 
той решнл да се качи на та
бана па къщата ои за да взе
ме орехи. Обаче в един мо
мент сс хлъзнал и паднал на 
защото тоя старец живеел 
Известно време никой не ви
дял случилото сс нещастие, 
глава на прага на къщата си. 

Съседите го намерили, ко

ни обш]!юет от механизма на ме
стното самоуправлдаие, от ра 
зрошпшансто на общите проб
леми или превръщането й в 
помощеа! орган на упрегаломн- 

или на професионалните

когато
в града

на
награжданите 

трудовите организации и ко
муните за разрешаване,

локални пробле 
общите пробле-

сто
служби — сс преценява като 
п роти.вопол ожно 
ход напред. Кораните па таки
ва тенденции са п бюрократи 
чоскитс, адм-инистрати®1Н.и мс? 
тоди ата. работата, п технократ 

начин на решаване на

имат и те 
което особено се прояви п ра 
мките на подготовките за вес- 
народна отбрана в случай на 
война.

Имаше мнсаг.ия, че местната 
общност е „малка община“ и 
че като такава трябва да оа

както сам.
гато вече било късно за как- 
нато и да било интервенция.

В момента на нещастието 
старец бил пиян и това може 
да се счита, че е повлияло за 
смъртносното му падане.

на нашия
креиранстона по тесните 

ми така и на 
ми в рамките на общината, щС 
допринесе за укрепване на на 
шата самоуправителна база.

Именно това откриване 
местните общности към дру-

СКИя
проблемите, а па места и в ана (Танюг)
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КРИМИНАЛНА ХРОНИКА*

Трибуна

ДА АКТИВИЗИРАМЕ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ССРН
въпроси трябва да бъдат 

кнеостш п дневния ред 113 съ‘ 
бран гк ята на Социалистичес
кия съюз. Тогата хората ^ще 
дойдат на събрание. Необхо
димо. е ртжоводството на орга 
низанията на ССРН да

/

ОТКРИТ 26 КИЛОГРАМА ХАШИШ
блеми, нови задачи. Много от 
посочените проблеми могат

ки кара, но тъй като не е имал 
пари той ще издържи ,затвор 
от два месеца.

Освен хашиша митнически
те открили и един милион и 
90 хиляда динара при Нура- 
дин Хуоович от Рожай и един 
милион и 709 хиляда динара 
при
Същите ще бъдат наказани за 
девизно нарушение на закона.

Цветко Боцнич

На последното събрание па 
Съюза на комунистите в Бо-

бе изтъкнато, че об- ^оЖшч^нГтакова ю.и-
На граничния прелез при 

Градини митническите забеле 
жили още един овой успех в 
този 
лата 
кост на 
стамбул 26 килограма хашиш. 
Хашишът трябвало да 
пренесен в западните страни.

Собственикът на 
Дсрсла Кеяан, бил наказан 
Димитровград с 24 00 н. ди-

силеград 
ществено -лолитич осасите о р г а 
низации бездействуват. Пред 
комунистите бе поставена 
дачата — да превземат мерки

ВСМЧЮ1 Об-

ссзоп. Те открили в ко- 
„Опел рекорд“, собстве- 

Дерсла Канап от Ин-
цилтита още няма.

зл- изгот-производитс-Зомодслоките
бъдеда се активизират

щоствежьполитичоскш
комуната.

Конференцията на 
ли етическия съюз в Босилег
рад и събранията на избирате 
лите рядко устройват събра
ния, на които да обсъждат ак 
туатште обществено - нолши 
чеоки вън 1Х>си. А и косато и- 
ма събрания — на тях често 
се водят обобщени неконкрет

Вехба Хуоович от Рожай.сили в
хашиша.Соцна- в

Заловен още един контрабандист 

с хашиш
ии дискусии. му предлагал 20 хиляди нези 

Оозеи това той ималНа 6 тоя месец, на грамич- 
Градини, край Ди 

митревград, нашите митничес 
служби заловиха още един 

хашиш. Това

динара.
дръзко държание, а за дрога
та изявил, че я е набавил ^в 
Истанбул и че я носи за себе 
ри, понеже самият той я упо
требява.

Успехът на димитровград
ските митничари безспорно е 
голям, тъй като преди изве
стно време, бе заловен 
контрабандист с 15

хашиш. С други думи, все 
по-често, пропуоквателният пу 
нкт на Градини, става край на 
незаконното пренасяне и тър-

стрлницитс н а 
„Братство“ да изнесе

Искам, на 
вестник
някои от причините за безде
йствието на общоствеаю-полн- 
ткчеоките организации в Боен 
лограДоко.

пия прелез

ки
контрабандист с 
е пакистанският студент Муха 
мед Али. Агат. В леките коли 
, Фоловаген“, с шведска таоел 

два бункера той укрил 
половина кило-

тазп.Една от причините е
организациите на ССРН • ка, в

петнадесет и 
грама хашиш, с което напра- 

митническо престъпление.

че в
не се разисква по въпроси, кон 
то интересуват гражданите. А 

всекидневния живот в Бо

ДРУГ 
килогра-

Босилсград вил
наказващо се с отнемане на 
колите, стоката и

мавъв
силеград има толкова актуал- 
ки теми — комуналното строи 
телство, жизненото равнище, 
въпроси на младите. Водопро 
водът в Босилеград е постоя
нна тема, канализацията съ
що, хигиената в града не е 
на завидно равнище. Има и 
много неразрешени въпроси 

връзка с градоустройстве

ни програма за работа, в коя 
то. да предвиди кои въпросц 
и в кое време да се решават. 
По този начин ще ое възвър
не интереса на хората към де 
йността на ССРН и събрания
та на избирателите.

Бдна от причините за без
действието е и тази, че не се 
прилагат в практика заключе
нията иа събранията на ССРН 
и събранията на избиратели?

На редица събрания са би 
ли поставяни на дневен ред 
много жизнени въпроси, 
не са решавани.

Можем да 'кажем, че една 
от причините за бездействие
то е защото не съществува ус 
тановен ред в р а зреш аванс тр 
на въпро'оите. Често се изчак
ва инициативата да дойде от 
общинското ръководство, а не 
веднаж темите, които се пос
тавят оттам не са интересни 
за хората в определено мя
сто и затова не идват на съ
брания.

Това са само някои от при
питите за бездействието на ор 
гаиизациите на Социалистиче
ски я съюз в Возил ©градско и 
пека тази дописка бъде при
нос към активизирането им.

ли се интересуват какво що 
с изкупването на ябъл-

глоба.
стане
щете. Междуоелеките пътища 

в лошо състояние. А
Муха-При залавянето му, 

мед Али Агат се опитал да 
подмити

тупане с дроги.
Ц. Б.също са 

мерки не..се предприемат.
^ ■ $$$$$$Ч'4то'* 1

Младите в Босилеград се ин 
тересу-ва за изграждането на 
младежки дом, за който са то 
тави да дадат доброволен

катомитничарина
»•

В долноръжанения магазин
във
кин план на Босилеград и др.

ЗА 8 МЕСЕЦА ОГРАБИЛА 

4,3 МИЛИОНА
труд.

Смятам, че такива и подоб-
А Босилеград поето яздно ра 

сте затова ое явяват кови пра
те.

но

Тонка Колева Александрова, Тя е премълчала тоя дефицит 
продавачка в магазина на тъ- и позволила 
рговското предприятие „Сло- да продължи с работа, 
га“ в Долна Ръжана само за В месец август тази година 

месеци оплячкала 43.340 магазионерката заминала на
породителна почивка. Подир 
това било проведено попиеза- 
ке на стоките в магазина. Ус-'

Назърица магазионерката

ИЗГОРЯЛА КЪЩА И ПЛЕВНИК осем
динара. В новооткрития мага
зин в Долна Ръжана тя залоч 
нала да работи от първи ап-

1968 година. На 30 д-зкем тановеният дефицит, който
надминава 4 милиона бил съз

играели с кибрит. Понеже къ 
щата била в непосредствена 
близост набързо и тя била об 
хваната от пожара.

Хората от селото положили 
големи усилия да загасят по
жара, но в това не успял и.

опожареното семейство се 
намира в много трудно поло
жение. Основно е, че сега ня 
ма покрив «ад главата, а зима 
та наближава. Освен това из го 
•ряло им е житото и храната 
за добитъка.

На трети ноември в предо-
къ-беднитс часове изгоряла 

щата и плевника на Павел и 
Душал Стойкови от с. Назъри 
ца. Според първите преценки, 
причинената щета възлиза на 
30.000 динара. Заедно с плез- 
южа е изгоряла и животиовъ 
дка храна: 5.000 кг. сено и- го 
лемо количество слама. В къ
щата е изгоряло съвкупното 
жито на стопаните и 
други. неща.

Предполага се, че са пожа
ра предизвикали деца, като сс

рил
ври същата'година сл-ед инвен 
таризирането
дефицит от 5,756 динара. След
няколко дни от тази сума ма- фицита отговорните от пред

на приятието държали в тайност 
динара, цял месец. Така се случило, 

че неофициално се заприказ
вало за тоя случай; а компе
тентните не били осведомени, 

за Но това е било еммптоматич-

бил установен даден само за осем месеци.
Обаче виновничката за де-

газионерхата е заплатила 
предприятието 4,000 
Останалият дълг и до ден дне
шен не е наваксала.

Изглежда обаче, че това не 
е бил достатъчен сигнал 
управата

много

на предприятието, но на инспектора Никола Га-
шевич, от службата на държа 
Ената сигурност в Босилеград, 
който за кратко време устано
вил тази милионна плячка.

Иван Андонов

Тоя специализиран магазин за обувки в Босилеград, 
изглежда, работи според желанието на продавача.

Наистипа, на вратата стои обява за работното време 
на магазина, но каква полза от това, когато та ке се зачита.

Изненадва обаче, че на вратата винаги стаи „отворе
но". Това нещо обръква и сърди мкмцериите.

Б О С И АЕГР А ДС КА 

ФОТОВИТРИНА
На първия разпит маглазио 

нерката заявила, че се не ка
сае за "плячка, но за дефицит 
създаден от вересии, 
документация за това 
тя не притежава.

Следствието, което 'е в 
чение, ще разоветли тази го
ляма. плячка.

Обаче
нещо

Хората ст Босилеградско постоянно се запитват кога те-града ще получи будка за продажба на вестници. Но по вси
чко личи, че това няма да стане така леело.

Дотогава, заинтересуваните ще се тълпят пред сграда- в. В.та па пощата или ще облйтат улиците за да намерят поода-

САМОУБИЙСТВО В 

ДОГАНИЦА
Тези дни в с. Доганица се 

обесил 40-годишния Раде Зла- 
тков Христов. Една късна ве
чер незабелязано излязал от 
къщи и се обесил на една сли 
ва край плевника.

Тоя човек, който е бил с 
физически дефекти, предлола 
га се, че се е самоубил пора
ди душевно разстройство. И- 
нанс, все до смъртта си бил с 
овчар.

В. В.
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ПРИ ЛЮБЕЗНИЯ ГАНЧО ко гостите кажат същинската § 
цена на яденото Ганчо черпи ^ 
още един литър вино, ако не ^ 
тогава гостите. Казват, че оби ^ 
кновено черпят гостите, защо ^ 
то цените при Ганчо са таки- ^ 
ва, че гостите се излъжат в ^ 
преценката. ^

Има тук и други интереони $ 
неща. На вилиците и ножове ^ 
те ще видите в гравирано „От ^ 
краднато при „9 мезета“. Га- ^ 
нчо каша, че има още 7—8 та ^ 
кива вилици. Едвам намери ед ^ 
на да ни покаже. Всичко оста ^ 
калото е откраднато. Местни- ^ 
ят -печат често пише за него, $ 
а също така и радио Ниш. ^

Имахме тая възможност да ^ 
погледн-ем и коресподенцията ^ 
на Ганчо Мерджанов, в една ^ 
папка на която пище „Писма >5 
69“ можахме да видим писма $ 
от Австрия, Германия, Амери ^

хора, ^
к-оито само един път са пре- $ щц 
карали -в кафенето на . Мерд- § 
жанов и обещават, че през ^ ™
другото лято пак ще се отби- ^ Застудяваието доведе потребителите па нефт в голе-
ят при него. ^ ч мИ редица поед помпата, където се продава нефт за зток-

Ганчо няма никакви прооле ч легне. Макар че помпата сега работи почти без прекъсване 
ми соощиноките власти в Пи § редовете „е „каляват.
рот 1едсоно плаща данъкс ^ м.сже би редовете нямаше да бъдат толкова големи
си. Една негова маса дава на 8 ако гражданите, които имат нафто-ви печки бяха осигурили 
общината един милион стари ^ иефт през топлите дли, когато пред помпата почти винаги 
динара А за него? § беше пусто.

— Има и за мене — ус-мих- 
нато отговаря той.'

ФОТОХРОНИКйГссгилн-ичарожотр кафене в 
Пирот наречено 
„Девет мезета“,
«а Ганчо Мерджакоз, тази го
дина забележи голем-ч успехи. 
Не салто в Пирот, не само в

ще ви посрещне домакина Га
с ху

вратовръзка и -винаги за 
смяно лице. А когато избере
те едн-а от ш-есте масички 
малкото и уютно кафене и

популярно нчо, в бяла чиста блузка 
собственост ба-ва

в

ка и много снимки на

Ганчо Мерджанов пред заведението си

тази част на СР Сърбия, ка
фенето все повече има посто
янни гости от чужбина, кои
то на път за Изтока или Запа
да се отклоняват от главния 
път Белград — Ниш — София 
и в една малка улица, почти 
на периферията на Пирот, на 
мират един хубав гостилни-чес 
ки -кът при нашенеца Ганчо 
Мерджан-св.

Не един път съм бил при 
него и винаги съм си постав
ял същия въпрос: В какво се 
крие тайната на Ганчо? Отго
ворът е винаги един и същ: 
Вкусните ястия, образцовата 
чистота в заведението му и 
любезността на домакина.

Ако се отбиете при него са
мо веднъж, сигурно е, че ня
ма да пропуснете нито едно 
минаване през Пирот, а да не 
се отбиете в това кафене, още 
повече защото Ганчо само 
при първата ви среща ще ста 
не ваш приятел.

Има много го етили и ч а реки 
заведения у нас, които също 
така имат образцова чистота. 
Има и такива където менюто 
е разнообразен, но вие там се 
чуетвувате студено, официал
но ...

При „9 мезета“ не е така.
Влизате, а още на вратата

все докато го напуснете вкс) 
сте непрекъснато в -контакт с 
домакина. Нито един момент 
няма да се пс-чуствуватс, за
бравени. И в случай когато 
цялото кафене е за-ето Ганчо 
успява, заедно със своята съ
пруга и само едно момче, ко 
ето му помага в работата, да 
обслужва всички гости. Но 
главната -работа с гостите по
държа Ганчо.

Тук редът на яденето и пие 
нето е установен.. И самото 
име на гс-стилницата го показ 
ва. Сьдществуват дев-ст мезе
та, а д-о апетита на госта 'за
виси дали той ще успее да из 
пълни целия „репертоар“. Ня 
кок спират при третото, ня
кои при четзъртото мезе, а 
има и такива гастроно.ми -кои
то изкарват докрай. Но те са 
малцина.

Още щом седнете идва лю
та, домашна ракия, салата „ур 
небес“ и една домашна, топла 
погача. След това дробчета, 
кебап, специалитети от Пирот) 
и Лесксвац, пържени колбаси 
и -други специалитети на ска
ра и хубаво домашно вино.

На края обикновено и дома 
кина черпи, а след това за-поч 
ва малката лотария, ако ком
панията има време за това. А-

*
Напускаме кафенето „9 ме- , 

зста“. И докато се готвим да 
излизем, -домакина по оби
чая, стои край вратите и лю
безно с-е ръ1сува със всички от 
групата.

Затова когато искаме да да- 
дем отговор за тайните при 
успеха -в гостилничарств-от-о на 
Ганчо Мерджанов, може да 
кажем, че това не е само чм- - 
стотата, не. с само хубавото 
ядене, всичко тоза може да 
се намери и на друго място; 
но тайните са в,любезния до
макин, който през цялото вре 
ме е с гостите, на к-оито съз
дава домашна, интимна обета 
н-озка. лючва.. В продължение на няколко години тук бяха паяра-

оетава
да се гшправп още оградата п външните зидове, които опас-.

Б. Никелов ^ вени сериозни поправки. Сега в късните есенни дни
§

ПОЛЕЗНИ
СЪВЕТИ

* Ако корковата тапа е го
ляма -и не влиза в гърлото на К 
бутилката, пуснете я за няко- | 
лко минути в кипяща вода. ^

$
* За да но пропускат обув- ^

китс, намажете шевовете им ^ 
с ленено или -рацилюво масло. ^ 
или със омсс от равни части -ч 
восък и ма загина. Намазване- ^ 
т-о трябва да станс няколко ^ 
пъти. $

Бели обувки сс почистват ^ 
най-добре с прясно н-сварсно ^ 
мляко. • йI Напоследък броят на заловените контрабандисти с 

Тон път плен на димитровградските(ПЕРНИ „БОМБАРДИРОВКИ“ * Плесои по обувките сс по- * хан1И1И ,е у1!Слнчава.
чистпа с напоена^в Ос-нзи ^ митничари беше „опел-рекорда" на Кснан Дерели, 27-годп- 
кръпа. ^ |11СИ младеж от Истанбул. В специални бункери, дзойно дъ-

* Засъхналият «ром за обу | но, топ: пренасял 26 килограма хашиш. За това митническо
вки м-ожГ щ сс размекне, ка- | престъпление Дерели е наказан с 24 хиляди динара, притво-

сс сложат -в него няколко $ рси е, а срещу него е възбудено дело.
капки затоплен тергюитин. ^ текст: Ст. И.

Ч* Алуминиевите съдове ста ^ Снимка: Павел Томов
ват блестящи, ако във водата ^
за изплакване сс -сложат няко 
лко -капи ам-омяк.

то ие заплати веднага тази га 
кса кооперацията го дава под 
съда. Отговорните от ко опера 
цията твърдят, че само по та
къв на чии могат да развиват 
животновъдството.

Изглежда обаче, че ие е та- 
В с. Плоча другарите от] 

кооперацията забравили да сн 
скосят ливадите. Нима 
не е мярка за развитие па >ки 
потновъдството:

В босилеградската гимна
зия се о-плакват, че в послед
но време някои хулигани им 
пречат в обучението. Щом ка 
то се заздрачи те дохаждат 
под прозорците, свиркат, псу
ват, а нерядко хвърлят в уче
бните стаи различни предме-

то

ка.

КРАДНАЛ ОТ СВОЯ 

МАГАЗИН

ти. За компот от -кисели пло
дове трябва много захар. Ако 
сложите щипка оол, киселина 
та чуетвителн-о ще намалее.

млякото.

товаСлучило се това веднаж и 
по час на история. В момента,

говорилкогато преподавател 
за една бомбардировка от Втц 
рата световна война през отво 
рения прозорец един хулига- 
нин точно на масата хвърлил, 
дюле от твърда пръст. Тя се 
разпръснала като 
бомба...

* * За да не гори 
сварете го в съд с дебело дъ
но. Използвайте този съд са
мо за мляко, защото то има 
свойство /1а могъл ща страним 
ни миризми. Преди да налее
те млякото, изплакнете

за дефицита, той се оправда- 
че се касае -за вересии. 

Обаче, когато му било предло 
жон-о да посочи списъка на дъ 
лжницитс, посочил себе си ка 
то главен вересиант с 5000 ди 
нара!

Това нс с можа.чо да го ои-

Магазкон-ерът Димитър Це
ков, който с работил твърде 
кратко време в търговския ма 
газил „Слога“ в Босилеград е 
направил дефицит от 627 ди
нара. И той ще отговора за 
кражба. От направения дефи
цит с заплатил на предприя
тието са-м-о 1300 динара.

Когато бил запитан от ком
петентните, кои са причините

Транспортното 
тис в Босилеград вече не 
нарича „Весна кобила“. На но 
следната сесия на общинската 
скупщина но предложение 
управата на предприятието то 
па е премахнато.

предприя- вал.сс
същинска

на съда
със студена в-ода.*

съветват 
млякото да сс пие бавно, на 
малки гълти. Ако иопистс мля 
к-ото наведнъж, то ще ви при- 
пеос по-малка полза.

* Мн-ого лекариЗлите езици говорят, че на
последък в предприятието са 
започнали да очистват всичко 
бясно.

Лисииската земеделска коо
перация е особено грижлива, 
когато сс касае за изплащаш} 
иа таксите за напасване на до 
битъка. Всеки земеделец', кой

равтае и затуй и против него 
е възбудено дело.

В. В.в. в.
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ИнтересноОбачещиш оката скупщина, 
той до сега не е бил поставян 
на днешен ред, Едйлсгвено те
зи дни бе обсъждан от общи
нският съвет за образование 
и .култура. Вое пак с неразби
раемо, чс тоя съвет не взел 
>по-енергични мерки, в него
вия състав има представители

шштШктжШВ Босилеградско
КОЙ ЖИВЕЕ 

ЛОВЕНЕ?ВСЕКИ
На въпроса, кои живеят но 

вече във Франция — мъжете 
или жените — френските де
мографи категорично отпооар 

жените.
Същевременно, разликата в 

продължителността на живота 
между мъжете и жените в та 
зи страна непрекъснато се у- 
величава. Преди сто години 
разликата е била около две 
години. Оттогава през целия 
период съотношението се из
меня все в полза на „слабия“ 
пол. През 1880 година 
Франция жизненият 
средноотатичеокития мъж за
вършвал с 2,6 години по-рано, 
ОТКОЛ1КОТО на средностатисти
ческата жена, през 1911 годи 
на — 3,4, а в навечерието на 
Втората световна война и след 
това — 5,7 години. По този на 
чин разликата се е увеличи
ла два пъти. Това е характер
но за Франция. Въпреки, че 
в повечето други страни жени 
те също живеят сродно по- 
дълго от мъжете, разликата 
все пак не е толкова голяма

от всички училища.
Общинската скупщина и 

другите просветни органи по- 
опециялно трябва да се анга
жират за обезпечаване на ус 
ловия за обучаване на онези 
ученици, киото са от училища 
та отдалечени над 6 километ
ра. Според общинско реше- 
агие на тези трябва да се оси
гури превозване до училище
та или интернати. А именно 
между онези, които отеъству- 
ват има много такива.

Решаването на тоя проблем

ШЕСТИ ят

УЧЕНИК
ОТСЬСТВУВА във 

път на
може да стане само посредст
вом откриване на интернати. 
Поради неподходящия терен, 
почти е невъзможно да се ор-

тези

Отпреди няколко години бо щнитс органи с голяма доза
силеградските училища ое сре на незаинтересованост се от-
щат с една сериозна трудност, насят по тоя въпрос. Те не са
Касае се за масово напускане мо, че закъсняват със съста-
на училищата от голям брой вянето на актове срещу роди отсъствуват от районна па ц
ученици. Такива в момента и- телите, които не изпращат до рмолюбатского училище, юя
ма 166, които според закона цата на училище, но не пра- брой сега изнася 78!
са дължиш да отиват на учи- вят никакъв опит въпроса за В босилепрадокото огсъству-
ки девети отсъствува, а във който се касае, да облекчат. ват 36, в доллголюбатежото 28 
лиаце. ' Съдията за нарушения, ма- ив горилолисииокото 17 учени-

ч От общия брой ученици всс кар чс прилага остри иаказа- 
впешите класове на основните 
училища — всеки шести!

Това е сериозен
който от година на година ста наказанията и отново отказ»
ва все по-остър. Миналата го- ват да изпращат децата см на
дина броят на отсъствалцитд училище. В случая ако някои
ученици възлизаше на сто, а започнат да ги изпращат това
сега се е повишил още с 66. става с голямо закъснение. Та 

Става очебийно, че след дъ ка тези ученици загубват мило
лгогбдишните внушителни ус- го в обучението и трудно ус
пехи на прооветното дело в пяват да наваксат загубеното,
комуната сега отново запои-. По някога обаче при съди- 
ват да се създават нови негра ята пристигат актове с парадо 
мотни. Това е недопустимо ксално съдържание. Ето един 
при сегашните условия и въз една ученичка от Долна Лю- 
можности. бата, която е сега на петнадс

сеттодишна възраст търсят я 
в първи клас, а тя вече. е тря 
бЕало да завърши 010110840 у- 
чилище.

В друг един случай родите
ля на една ученичка е заявил

Основното училище в 
Босилеград

ганизира превозване на 
ученици до училищата и об
ратно. В долнолюбатското и 
бистърско училище 
пето на интернати. Обаче то- 
правят подготовки за открива 
ва трябва да строят и други-

вече сс

ка.
С тоя въпрос трябва да се 

позанимаят всички обществе
ния не е в състояние да пре
махне тази лоша проява. Бол 

проблем, шинството родители заплащат но-политически организации в
комуната, а преди всичко об-

те.
В. в.

Наказанията не могат да раз
решат проблема

При общинския съдия за 
нарушения пристигат актове 
срещу родителите, които не
пускат децата им да отиват на пред съдията причините, пора 
училище. Обаче пристигат тъ ди които я не изпраща на у- 
кмо сега, когато от започва- чилище. Обаче от училището 
пето на учебната година изми е получен отговор, че тази у- 
нали два месеца. Разбираемо, чеяичка отива на училище!? 
е закъснението от половин ме' Значи, училищните адммни-
сец, когато з началото на уче страции с голяма неотгошор- 
бната година учениците отсъс ноюг се отнасят към тоя въ- 
ствуват поради пс1магане на прос. 
родителите си в есенната се
зонна работа, но не и повече. Най-много отсъствувагг деца- 

Така се е случило и мина
лата, и по-миналата година.
Стига се до извода, че учили-

та на Любатчани
Калето и 'миналата година, и 

тази най-голям брой ученици
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пелудува. Театрите на морскр 
то дъно щяха да представят 
как доблесттагге рибки въоду 
шевено плуват в гърлата 
акулите, а музиката щеше да 
звучи така приятно, че 
нейния ритъм рибките 
ло с оркестъра, мечтателно и 
в най-добро разположепие из 
духа щяха да се стичат в гър 
лата на акулите. Щеще да съ 
ществува и религия, ако аку, 
лите бяха хора. Тя 
учи, че истинският живот за 
рибките започва

ство както е сега. Някои от 
тях щяха да получат служба 
и щяха дг. бъдат поставени 
над останалите. Малко по-го- 
лемите рибки щяха да доби
ят правото да изяждат по-мал 
кмте. Това щеше да бъде при 
ятно за акулите, защото по 
този начин самите 
дг. похапват по-едри 

'А по-големите рибки, получи
ли постове, щяха да се гри
жат за реда еред останалите 
рибки щяха да бъдат учите
ли, офицери инженери на саЕ] 
дъци и т.н. Накъсо казано, 
ако акулите бяха хора, едва 
тогава в морето щеше да има 
култура".

БЕРТОЛД БРЕХТ ИЗ »РАЗКАЗИ ЗА Г-Н КОЙНЕР«
на

АКО АКУЛИТЕ БЯХА ХОРА под
наче

те щяха 
късове.

„Ако акулите бяха хора, за
пита малкото момиченце на 
хазайката г-н Койнер, щяха 
да бъдат по-добросърдечни 
към малките рибки?" „Поло
жително !", отвърна господин 
Койнер. „Ако акулите бяха 
хора, те щяха да наредят да 
се построят за малките риб
ки огромни сандъци в море
то, в които да има всякакъв 
вид храна — и растителна, и 
животинска. 1Цяха да се гри
жат щото сандъците да бъ
дат винаги пълни с прясна во 
да, и изобщо щяха да се спаз 
ват всички санитарни мерки. 
Ако например някоя рибка си 
повредеше перката 
щеше да й се прави превър- 
зка, да не би преждевременно 
да умре и така да се изплъз
не на акулите. А за да не тъ
гуват, за рибките щяха да се 
организира от време на вре
ме големи водни тържества 
— знае се, че веселата рибка 
е по-вкусна от тъжната. Естет 
ствено, в големите сандъци 
щеше да има и училища. В

тях рибките щяха. да учат как 
сс плува в гърлата на акули
те. Географията например ще 
ше да им трябва за да могат 
да намират лесно големите а- 
кули, които мързеливо се 
излежават някъде. Но най- 
много щеше. да се набляга на 
моралното обучение. Рибките 
би трябвало да знаят, че най- 
великото и най-красиво нещо 
на този свят е да се жертву- 
ваш с радост и че всички са 
длъжни да вярват на акулите, 
най-вече когато говорят, че 
ще се погрижат за прекрасно 
то бъдеще. На рибките ще
ше да се втълпява, че бъдеще 
то им е осигурено само 
се приучат към пълно подчи
нение. Като особено

ствено . щяха да водят войни 
помежду си за завояоване на 
чужди сандъци и чужди риб
ки. Войните щяха да се вод
ят от собствените им рибки. 
Те щяха да знаят, 
тях

щеше да

едва в коре
ма на акулите. Впрочем, 
акулите бяха хора, 
рибките нямаше

ако 
помежду 

да има равен

че между 
и рибките на другите аку 

ли съществува огромна разли 
ка. Щеще да се разпространя 
ва схващането, че ако и 
са неми, както е известно, ри 
бките мълчат на

да

Мъдростта на мъдрия а 

в поведението
различни е- 

това между 
тях е невъзможно да има раз 
бирателегво. На всяка рибка, 
която през време на война у- 
бие няколко противникови ри 
бки т.е., рибки, мълчащи нл> 
друг език щяха да дадат ма
лък орден от кафяви водорас 
ли и да й присвоят званието 

щеше да се смята предпазва- „герой". Ако акулите бяха хо 
нето от всякакви недостойни ра, естествено щяха да 
материалистически, егоиегич- и изкуство. Красиви картини 
ни или марксически увлече- щяха да показват зъбите на 
ния, а също и незабавното до акулите в най-пищни цветове 
насяне до знанието на акули- а техните гърла щяха да бъ- 
те за всички, които са се под- дат представени като 
дали на подобни увлечения, ски градини на 
Ако акулите бяха хора, есге- та, където може чудесно да се

зици и поради

веднага ако

важно
(Ьесоп пгГ »ЬиеД1т про‘ Държанието на моите думи", 
говопи зяФ ^5ИЯ И МУ 33 Съдържание няма" - отвър 
След като гп т,,п» мъдрост. на господин К. Наблюдавам 
време г-н К каза тизвестно те как тромаво се движиш на 
неловко, приказваш 'неловко“1 нГ™ЗЗД Пред ОЧИТе и
мислиш неловко!" ПршЬесо- казв^*1“ Д° никъде: ™ при‘ 
път по гЪигтп-лгЬи„ *ч»°фесо казващ тъмно, думите не съзрече 5 ЯД0СЗ " дават светлина. Виждайки по
рене. „исках да науча не ка- педението ти твоята мълпост кво мислиш за мене а зя гъ ' тво^та мъдросттоие, а за съ- не ме интересува

имат

испга- 
удоволствия-
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БЕЛЕЖКА Г л
КЪДЕ СА КНИГИТЕ?
Ако си спомням добре, преди пет-шест години в бурел

ските села се намираха малки библиотеки. Броят 
нг. зная в по отделните села, ню все на книгите 

пак съществуваха.
Веда ь» хрумнало на „отговорите' за тези книги (ка- 

зенл1' хрумнало, понеже не зная как е прието това решение) 
да съоерат всички книги и в Долна Невлл да направят 
Г9Л1МЗ оизлиотгка.

Добра работа, ио незавършена докрай Книгите бяха 
собрзшш наистина, но едва ли някой 
н ската библиотека:

по-

е взел книга от невля-

А к съабата нз книгите каква е?
Едно време се намираха 

и „птуяаха" в олио 1: петрол.
По-нататъшната съдба на 

преде сек»; в училищната библиотека или не

в мггг.злна ка к-озпзрацитга

същите не зная. Дали са 
са — също не

за г-ч.
Знаг-: само, че ако искаш 

пре-штат — няма къде.
Защо сега по пс-вод „Месец на книгата" 

книгите и осъществи замисълът преди толкова години?

да си вземеш някол книга за

не се издирят

К. М. Космачев Ленин
Димитър Злата оз, с. Горна Нозля

У\

В края на »Мессца на книгата« тази година изпраща без ра- та, нейната огромна помощ в 
йонни библиотеки, а за тях образованието и изобщо на
еме писали невъднаж. предъка, да се изборят тя да

заеме по-достойно място от 
сегашното. А това ще стане 
тегзва, когато за библиотечно 
то дело в общинските бюджз 
ти се отделят повече средства 
и когато акциите като „Месец 
иг. книгата" нз отминат . тихо
мълком. Тазгодишната, можа 
да се каже, и е четирите об ■ 
щини. настанени с българска 
народност, именно така отми
на. И селото пак си остана без 
книги.

СЕЛОТО И ЗАНАПРЕД От друга, страна, констатира 
се, че липсват книги на бъл
гарски език за прочит. Но как 
и те да се набавят, когато, пак 
библиотеката в Димитровград 
например, е заангажирала в си 
«пейте си средства за 
конто отплаща години наред.

Може би затуй и Републи
канската културна общност и 
сметпала за нужно, да окаже 
помощ на библиотеките от бъ 
лгарската народност. Средства

е
Утре ще приключи тазгоди

шната акция „Месец на кни
гата". Целта беше: да се доб
лижи кишата до читателя на 
село.

Обикновено след подобни 
акции правим равносметка на 
постигнатото. Може ли да. бъ
дем доволни от тазгодишната 
акции н какви са резултати

те?
книги,Веднага ще отговорим: ре

зултати почти няма, а тогава 
и недоволството е налице. И 
нак въпрос: защо е така?

Струва ни се, че и тази го
дила ще се повторим и е кон
статации, и със заключения.
Очевидно е, че средства за би та/ които е отпуснала на дн- 
блиотечното дело се отделят митровградска, босилеградека, 
почти символично. Твърде по сурдулишка, а вероятно и б^-

Дияш бушнишка общини не са ма.ч 
ки. Друг е въпросът дали ще 

културните работ
ници правилно да използват

* ■

Ст. Н.
X

Шт '" -•
V -• V ■;

пари, които 

няма кой
ДА ВЗЕМЕ

ж■ У

ш шй. :'Ж казателен е примерът с 
тровград. Тук, когато се прие
маше планът на библиотеката съумеят

Ъ ' :-А ;■■ с: I .. \
т!’

■ .... ь *-■ „ -
ат ■■

I ' -■1
тШ

за тая годгша, бяха спети сто 
те Хиляди стари-динара-,- кои- -средствата и не само да обо- 
то бяха запланувани за про- гатят библиотеките в града, а 
веждането на акцията. А без -,,а доближат книгата и до сел 
тези минимални средства не,- ск,,я читател. Защото не е слу 
възможно е било какво да се 
предприеме'.

X:, ;;;- - ^: •ъ«-

. да,*:да- Републиканската култу
рна общност е отдели
ла 2 милиона стари ди
нара за културно разви 
тие иа българската на
родност в Сурдулишко. 
Тези средства, - както 
средствата, дадени на 
Димитровград и Босиле 
град, също са предназ
начени: трябва да се ш 
ползват за развитието 
на библиотечнот одецо, 
самодейните дружества 
и пр.

Интересно е, обаче, 
да се отбележи, че в Су 
рдулишко няма култур
но учреждение или ор
ганизация, които да по 
смат парите. Всъщност, 
тук не е оформена още 
общинската културна об 
щност, която да се гри
жи за културното раз
витие не само на града, 
но и па селото.

Би трябвало затуй да 
се заинтересуват култур 
шгге и обществсно-ио- 
литическите дейци от 
Клисура и Божица, като 
възобновят дейността 
на някогашните читали
ща. Без оглед дали щз 
бъдат подведомствени 
на централната библио
тека в Сурдулица или 
пък ще стайат самосто^ 
ятслии.

Едно е ясно: средства 
та от 2 милиона стари 
динара, конто дава Ре
публиканската културна 
общност трябва целссът 
образно да се използват» 
особено за библиотечно 
то дело, понеже тук о 
и най-остра нуждата од 
прочитана литература.

И разбира се — нала 
га се
пане на културна общ
ност, която по-оргапизи 
рано да провежда раз
личните културни 
цип и мероприятия.

М. В.

т мтш йг. тазгодиш- 
Месец на книгата" —

чаен призивът на 
пия<зЬ :-ш5%: книгата до селския читател!Значи, казано с прости ду

ми, акциите и замислите сс Пред прага сме на новата 
провеждат с пари, а пе само година, Бн трябвало, 
с ГОло желание. Действително културните работници, а след 
желание и инициатива са пу- това всички останали общест- 
жпи, но щом като няма сред- веио-политнческн дейци, пра

вилно да разберат значението

първо

Ш,
Шг да

.да и ства — няма ни акция.
Ето защо, Димитровград и на книгата в живота на хора-Библиотеката в Димитровград

................................................................................................................................................................................111111111111111................................................................................. ..

Няколко дпи по-късно г-н желал да стори топа, защото 
К, казва па приятеля си: „Се- искал първо да оберат плодо- 
га вече уредих сметките си с вете и сега, когато къщата 
този момък. Представи си са- преминава върху моя позпат, 
мо, още преди един месец той той наистина отсича дървото, 
настоявал пред бившия соб-) пълно с недозрели плодове, 
сшшак на къщата да отсекат Прекъснах отношепията ни за 
дървото понеже му отнемало ради неговата последовател- 
светлината. Онзи обаче не по- пост."

Оригиналност
ботилници и който сс окаже 
мързелив, не дава достатъчно 
продукция. Разбира се, по то
зи начин ие се заимствуват чу 
жди
от думи, които да сс цитират. 
В същност от колкото малко 
се нуждаят тези хора, за да 
изпълнят своята дейност! Ед
на писалка и малко хартия са 
един стаен ото, което могат да 
използуват. Затова те изграж
дат своите постройки без вън 
шна помощ, само с оскъдния 
материал, който един 
може да понесе в!»рху плещи 
те си.

Днес, оплака се г-н К„ съще 
ствуват голям брой хора, кои 
то открито се хвалят, че са в 
състояние да съчиняват 
чужда помощ големи книги и 
това се посреща с всеобщо о- 
добрение.

Някога китайският фило
соф Джуанг Дзи съчинил още 
в младежка възраст книга съ 
ставона от сто хиляди думи и 
състояща се от девет десети 
от цитати. Днес вече никой не 
може да пише такива 
защото липсва 
дух за това. Мисли се произве 
ждат само в собствените ра-

без
мисли пито комбинации

Правораздаване
кои други човешки добродсто 
ли, като признателността, лю
бовта към децата, доверието 
към ближния, както им с би
ло пулело да притежават кой 
знао каква смелост за да си 
нозволшшат да си създават вра 
говс срод заобикалящите ги.

Поместените работи из „Ра 
зкази за гни Койшер“ Бср-хт- 
ломкеи писател, пише през це
лия си живот. Те етредставля- 
шат с»ое-01б»разаии откровения 
иа житейската мъдрост на тех 
шия автор, изразяват по един 
поетичен начин- отношелито 
и а Брехт към юпета — към чо 
>всипките характери към при
родата историята и изкуство- 

Г-ш К-ойиор е философ иа 
житейското пощадени. па чо
вешката активност, Той би ка 
зал с думите на Гьоте „в на
чалото с бело“. Всичко това 
ши кара да заключим: г-н Кой 
шер, това с самият Брехт.

Г-н К. често даваше за при
мер едно съдебно разпорежда 
не в древен Китай, според ко
ето при особено важни процо 
си викали съдии от по-далеч
ните провинции. Тях можели 
да подкупят много по-трудпо 
(без да са абсолютно непод
купни), защото затова следе
ли местите съдии, т.е., хора, 
запознати добре със 
и заинтересувани да им напа
костят. Призовамито ст далеч 
ни краища съдии ие познава
ли мостиито обичаи и нара ви 
от постоянни сблъсъци с тях. 
А известно е, че в много слу
чаи неправдата се приема ка
то правда само защото се сре 
ща твърде често. Новодошли
те съдии е трябвало да про

чисти

книги 
необходимия човек

Г-н Койнер и последо 

вателността
занаята

малката къща, в която досе
га живееше под иасм, той нс-

отсекат
Един ден г-н К. постави сле 

диия въпрос на своя приятел: 
„От известно време съм във 
връзка с един човек, 
живее срещу моята къща. Ве 
че нямам никакво желание да 
общувам с него, по не нами
рам причината пито за да пре 
кратим отношенията си, 1ЦЦ0 
за да ги продължим. Наскоро 
разбрах, че след като купил

забавно наредил да 
сливовото дръвче под прозорс 
ца му, понеже отнемало свет
лината въпреки че плодовете учват всички факти с 
му бяха полуузрели. Може ли очи и така лесно забелязвали 
това да послужи като повод нередностите. И най-сетне то 
за нашето скъсване попе за не били принудени зарад доо 
пред хората или попе за пред родителите иа спрапсддипос- 
менс?" тта да обръщат гръб па ня-

незабавно създа-който то.

ак-

I
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г НАУКА И ПРИРОДА Анатолий Вар
шавски, канди
дат по истори
чески науки

УV

ТУНЕЛЪТ ПОД ЛАМАНШ
пущат своите коли. Рампи еИдеята да се установи по- болест и други — няма вече

да са препятствия при пътува много малък наклон ще отвс- 
за водачите ждат колите до пероните и от усмивки*стоямна кръзка между Англия 

и континента не е нова. През нето. Освен това
1791 г. френският геолог Де- на коли не ще е необходимо там •— до влаковете, 
маре получил премията на а- предварително да резервират Тунелът ще функционира 
кадемията на гр. Амиен за места във фериботите. ' непрекъснато през цялото дс
своя проект за тунел под Ла- нонощие. Влаковете ще тръг-:
манш. В 1802 г. инженер Ма- ПРОЕКТЪТ ват от крайните гари

Наполеон 10 минути, а при големи иат-
НАвсеки джокоиддтьо защитил пред

разработения от него в техни ■ Ж. п. тунелът ще има дъл- рупвания — воски.пет минути, 
чеока фаза проект за този ту- жила 52 км. от които 36 км в ж. и. тунела влакът ще ос

са под морето. Общо разстоя движи с максимална скорост 
иието между крайните му га,- 140 км в час (средната скорост

отоска Париж—Леп
нел.

До началото на това десети
лстие във Франция и Англия ри с 70 км, от които 18 на за цяла

•дон е 100 км в час). Или оо- 
Във Фриация крайната гара що за час ще се извозват по 

се намира в местността Сан- 3600 коли. Движението и па
на гат близо до Кале, а в Англия реждането па колите по плат 

— в Усстърхангър с изход на формите на вагоните ще ста- 
туиела близо до Фолкстън. ва по строго определен ред. 

Средната морска дълбочина За натоварване ага един влак
с 300 автомобила ще са необ 

мор- ходими 10 минути, а за разто 
край варвансто му — 6 минути.

Камионите и тежките това
рни коли ще се извозват със

Но не винаги е било така. През последните десе
тилетия на XIX век специалистите на Ермитажа сабяха предложени много проск открито, 

ти за тунел под Ламанш. Ни- 
то един от тях обаче не е раз 
работен в стадий, който 
практиката позволява да запо

смятали, че е нарисувана от италианския художник 
Бернардино Иуини. Някои са я приписвали на А. Со- 

Джамлетрино. В овое време е била смятана 
произведение на Леонардо да Винчи. 

Собстве(ност на Ермитажа тя станала в 1850 годи- 
И била придобита при разпродажбата на галерия- 

холаидския крал Вилхелм П. В каталога на раз-

лсрио и 
и каточне -строителство.

Първите сериозни проучва
ния на възможностите да се на канала Ламанш е 48 м, а
прекара тунел под канала са средната дълбочина от
правени от 1833 до 1869 г. В ското дъно до горния
резултат са изготвени и пър- на тунела е 38 м. Като цяло
вите проекти. След това до съоръжението ще има два гла
1876 г. едновременно 'във Фра вни тунела с кръгло сечение специални едноетажни влако-
лция и в Англия са образува- и вътрешен диаметър 6,5 м ве.
ни две финансово-строителни и един междинен служебен ту 
компании, способни да изпъл- нел. На всеки 250 м служсб-
нят това голямо и сложно ният тунел ще се овързва с
строителство. През 1878 г. със главните тунели чрез допъл, ,и туристите. Ще има рестора 
съдействието на своите прави- нителни напречни галерии, 
телства тези компании започ
нали в двата края на Ламанш 
стриотелството на проучвател- тя за двете посоки. Линиите изградените комплекси се пре
ни тунели. Тунелите достигна ще бЪдат електрифицирани, с движ)да строителството на ед-
ли до 1800 м дължина, когато което отпада сложният проб7 на висока сграда, в която ще 
английското правитество спря лем за вентилацията. Тунелът бъдат събрани административ 
ло по-нататъшните проучва
ния. Оказало се, че под бъде 
щия тунел теренът "е малко

на
та ла
продажбата писало: „Винчи (Леонардо да), височина 
75, дължина 58. Дърво... Тази ценна картина... се 
отличава с голяма красота“.

Смисълът на разсъжденията на М. А. Гуковски 
се овежда към доказване на следното.- именно послед- 

определенис се явява, по всяка вероятност, вяр- 
е предпазлив, в книгата има

тунелаОт двете страни на 
се предвиждат центрове за по 
читака и забава за пътниците

ното
но. Наистина, ученият

нти, закусвални, хотели, мага- 
В двата главни тунела ще зини, /служебни, помещения и 

сс монтират два релсови пъ- др. Към главните площади на

много уговорки, и той нищо не твърди безспорно. Да
леч не всички негови съображения са безукоризнени, 
много дободи предизвикват съмнение. Все пак...

Помните, Ломацо е написал, че Леонардо уж е 
нарисувал Мона Лиза Джоконда в образа на пролетта. 
За Гуковски това представлява изходен пункт. Ако то
ва съответствува на истината, а за него това нещо е 
несъмнено, то трябва да се дири в наследството на 
Леонардо да Винчи или школата му (картината може 

- да-се приписва и на някой от учениците,-такива рабо
ти стават-!), съответната картина или портрет. Извест
на ли е на науката подобна картина?

Да, смята Гуковски. „Коломбина“.
Картината е достигнала до нас най-малко в три 

варианта. Но Гуковскии твърди, че именно вариантът 
в музея Ермитаж в Лениград е най-майсторски на
рисуван.

за свръзка ще се постави ма- ните служби и контролната ху 
лко по-ниско от главните ту- ла. Парковете и градини ще 
нели. Така ще е възможно в допълват цялостната аркитек- 

пропуаклиБ на вода. най-ниската му част да се съ- турна композиция и ще пред
на 17 ноември 1961 г. ми- бират случайно инфилтрира- лагат приятни развлечения 

иистрите на транспорта на две
те страни реплика да съ-здадат тпр бъдат електрическите ка- 
една обединена комисия-жури бели. Той дава възможност и 
съставена от политически ли-

ни води, а в горната му част на пътуващите.
Описаният начин за изпъл

нение на ж. п. тунела под Ла
манш може да се приеме за 
окончателен. Това обаче не 
изключва някои малки изме- 

От двете страни на влака нения, които биха се наложи- 
ще има перони на две нива, ли от междувременно възник

за движение на охраняващия 
персонал, както и за поправ
ки при възникнали повреди.

ца и от специалисти, която да 
прецени проектите за тунел и 
за мост над канала. През го
ли 1963 г. комисията без уго
ворки препоръчва за изнълне 
ние проекта- „ж. п. тунел“. То откъдето автомобилите ще са нали рационални идеи и от из
зи проект е окончателно приет 
от двете правителства и се о- 
чаква неговото реализиране.

товарят в двуетажни ж. п. пла пълнешието. 
тформи. През време на пъту
ването водачите няма да на- Проф. инж. Хаскил Нисимов

ИЗГОДИТЕ Истина и суеверие Очончатслният му извод е следният: „Коломбина“ 
от Ермитажа представлява идеализиран портрет 
/Мона Лиза Джоконда, изобразена в образа на Флора 
или Пролетта. А портретът, пазен в Лувър, изобразя
ва друга жена. И нарисуван е приблизателно десет го
дини по-късно.

Преди всичко тунелът ще 
осигури големи технически и 
финансови изгоди както на 
Англия, така и на Франция.
Ще се увеличи неколкократно 
транспортът на стоки, пътни
ци и превозни средства. Оча
ква се транспортът да бъде 
по-евтин и по-бърз от днеш
ния с около 60 на сто.

По новата постоянна връз
ка сухопътният и морският 
лът между/ Париж—Лондон 
ще се преодоляват по за 4
часа и 20 минута. В сравнение живее, стават все по-негосто-
с минималното време от 7 ча- приемни за него старите ,
са и 30 минути, което е необ- тори се секат и се засаждат
хедимо сега, и то при най- ,' нови, блатата се изоушват.
благоприятни условия, това Бухалът се храни предимно
представлява една значителна с ДРебни бозайници, влечуги
икономия на време и уснеш7 1-1 птици. Особено преследва
но конкурира дори пътуване - мишките, съселите и гаргите,
то със самолет а също с охота яде едрите но

Постоянната връзка между щни пеперуди. Тези жиовтни
двете страни ще позволява не той лови нощно време. В тъм
прекъснати пътувания в две- мината се оренитир-а благода-
те направления воеки 10 ми- ^ рение на изключително добре)
нути, докато 1при пътуване със г развития слух. Погрешно е
самолет или кораб има само мнението, че той не вижда де '
по няколко, и то точно енре- м„л__ - ием- Бухалът вижда добре .ка
делени връзки на ден, което ^ вярват, че там, кто през деня, така и- нощно
е неудобно. където се чуе гласът на нощ- време. Истина е; че бухалът

ните грабливи птици — куку- сс храни и с полезни бозай-
че мявката. горската улулица, у- ници. Но ло това, че изтребва

шатата сова и други — ще се голямо количество мишки 
случи нещастие. Затова мнози ито нанасят големи щети ” 
на преследват тези птици и селокотю и горското стопанст-

за тсажепите с 50 на гто и ™ У®мват' макаР че суверие- во и са носители на различ-
за пасажерите с 50 на сто и то не почива на никаква исти- ни болести той р „за автомобилите с водачи с на оолести, той е много по,

и.а. полезен. Особено е полезен
така наречените

на

БЕ ПРЕСЛЕДВАЙТЕ БУХАЛА
ложен 'на непрестанно преслс 
дване и най-едрият представи 
тел на тези нощни птици — 
БУХАЛА. Той обитава преди
мно тихите, старши просторни 
гори, скалисти места с прола 
сти, обрасли блатни брегове. 
Но много от местата, където Но какво да се прави с подписа на Мелци, наме

рен върху портрета на Коломбина? По мнението на 
Гуковски, Мелци участвувал при завършването, 
же би и в изпълатението на картината.

а м ег-

Безопорни писмени източници, 
ше Гуковоки, останки от 
от Ермитажа позволяват

а също, както пи-
подписи върху „Коломбина“ 
да ое твърди, че тя през

XVII и първата половина на XVIII век ое намирала в 
колекцията на хергцог Сен-Симон в Париж, след 
била продадена и после няколко десетилетия попад
нала в галерията на холандските крале.

това

*

Верен ли е традиционният разказ за Джоконда 
или на портрета е изобразено съвсем друго лице? И 
наистина ли са тъй неправи ония, които 
ледното? И, частно, професор Гуковоки?

Проучванията показват, 
в сравнение със сега използу
ваните фериботи транспортни 
те такси при ж. п. тунела ще 
бъдат намалени: за стоките и

твърдят пос-
ко

Засега по този въпрос още няма абсолютно без
спорни данни. И, дори и да не
зата на професор Гуковоки, все продължава да остава 
необяснимо съобщението на Ломацо 
приведени от нас факти.

... Портретът в старинната зала на Лувър прив
лича сърцата като преди ... и както преди на устата 
на Джоконда витае усмивка.

на
се съгласим с хипоте-

и редица другиведна трета. Истината е, че с характерни
С влаковете пътниците ще те проточени звуци тези пти- 

прекосяват Ламанш удобно и ци дават израз, на своята въз- 
абоолютно сигурно без оглед буца или настроение, без ог- 
на атмосферните условия и 
състоянието на морето. Без
покойствата от лошото време 
— вятър, бури, мъгла, морска

„миши . го
дини“, т.е. когато мишките се 
намножават много и опусто
шават огромни комплекси. Тц 
гава за едно лято един бухал 

. може да унищожи до 1000 
шки и така да спаси един тон 

е под- зърнени храни.

лед че в нощната тишина те 
звучат на човека неприятно и 
стряскащо.

По същата причина
ми

(Край)
Страница 10

БРАТСТВО * 14, НОЕМВРИ 1969



СТЕВАН ПОПТОНЕВ

РЕПЛИКАушвт

Може яростно да ругаем
ходатайствата
или вноса.
Но не искаме злоба назаем — 
във това е въпроса.

Може зъби да стискаме. 
Може
да вием от болка — 
щом...

а
цш

Но не искаме да се тревожи 
друг за нашия дом.

щ
ш

Ний сами го създадохме. 
Ние!
С тези наши ръце.
С това наше сърце.
Не сме ангели — 
защо да крием?

И те напират към града
Разкопахме 
земята есенна. 
Разорахме 
най-дивата нива.ПРЕДСТОИ СЪВЕЩАНИЕ ЗА 

ПОЛОЖЕНИЕТО НА СЕЛСКАТА МЛАДЕЖ И мечтахме,
казано честно,
да бъдем такива,
дето няма ги в ада и в рая.

досетилато производство, за школува- прос разискваха и
селскостопански района (в Жа 
левац, Вуковар, Купрес, Пле- 
вля, Битоля, Призрен, Биели-

Първата конференция на
Съюза на югославската мла- него на селската младеж, ус- 
деж в духа на онова, което ловията на заемане, за култу- 
•инцира Осмият конгрес на рно-забавния и спортен живот,
СЮМ ще се състои на 26 ное идеологическо - политическата на, Рума и тл.).

' На конференцията ще ое
заключения, които

Не, не искаме злоба назаем. 
Нлто радост.
Ни болка насъщна.

мври в Белград. Главната те- дейност и тл. Вече дълго вре 
ма на конференцията е: „Об- ме се констатира, че младите приемат 
ществеяото положение на сел хора недостатъчно са включе- * ще съдържат конкретни зад а

ни в самоуправителшгге орга- чи на Съюза на младежта в 
коопера- тази насока.

Всичко има във нашата къща.

ската младеж и развитие на
идейно-политическото действу ни * земеделските 
ване на СЮМ на село“. Спо-

ТЯЯ * .ред-яща.а «жфер- 
ват, оавея тридесетте членове ция Председателството разпо- 
на Председателството, още по Лага с обширна студия за об-

(Танюг)циите.

ра — всички довел на язови
ра. Хвърлили въдиците и за
чакали, поне 2—3 залтни риб 
ки да се хванат, за да им оп
равят мероприятията. И та
ка, както си седели седмица 
време, полека-лека дошли до 
извода че рибката ги е пра
тила за ... зелен силаж. Раз-

ХИТРАТА
РИБКА

десет делегати от всички ре- щоственото положение на сел 
публики и по пет от покрай- ската младеж. Студията има 
нините. И делегатите, и чле- общоютославски характер, т.е! 
нсвете на Председателството, обхваща явленията, конто се, 
според Правилника, имат ед- развиват на различни селско- 
накви права при решаването, стопански райони в страната, 
Между гостите на конферен- а изготвили са я научните ра- 
цията, освен заинтересованите ботници на Института за июо 
обществено - политически ръ помина на селското столанст- 
ководители, ще бъдат и пред и социология на селото в 
ставители на отделни югослав Загреб. На конференцията 
ски институти и дружества, ко ще бъде изнесен специален 
иго инак се занимават с това. реферат и уводната реч

Очевидно е, обаче, че Пред 
шцата конференция, изтъкват оедателството на СЮМ напо-

по-го-

гневени от констатираното, ре 
Ще дъждуваш ли, гравитач- шили да изгребат водата од 
работа. Поливаш ни площи- язовира с хидросъоръжения 
те и... много ти здраве! — и налична техника и да я раз 
Ей, че си интересеп дядо! — леят по посевните площи, зя 
възклипнала рибката. — Аз и да не се връща обратно. А 
друг път съм хвашана, 
талеи па работи пс са ми иска-

Всс сс натискаха за град- и да и светят маслото, 
и за служба.

Отишъл дядо Славчо Оре
ха за риба на микроязовира. 
Хвърлил въдицата и след ми
нута нещо я затеглило. Дръп 
нал я и извадил златна рибка.

— Моля ти се, пощади жи- 
годил за 

замолила се

ама след това да намерят н> дъ
ното лъжливата златна рибкавота ми! Не съм

Ш1.консумация 
рибката — цялата съм от бла 
городеи метал и ако започнеш 
да ме ядеш, ще си счупиш но 
вата челюст. — Ами, 
какво да я правя? — 
си дядото и се почесал.

— Искай всичко от- мен —

ско жителство 
съпроводена с ш>ссне на чан- 

лека кола, а един да- 
палршшхме дефицитен 

като бей.

... Дали колективът е из- 
пълпил заканата си докрай, 
нс е известно. Зпае се сак®, че 
в окръжния вестник се поя
вила дописка, подписана от 
бабата на дядо Славчо Оре
ха, в която се казвало, че сто
паните от нейпото село пола
гат максимум трижи за есен
ниците и дори с миснроскоп 
да търсиш, пяма да откриеш 
петъпце шарена влага...

Една от целите на предсто- та, за 
жо го
кадър и си живее 
Сега слушай, пък 
ще ти кажа. Понеже съм 
жка златна рибка, знаеш кол 
ко работа мога ди ти свърша.

— Сещам сс. Значи, почти 
ишцо!

— Така! А в язовира има 
няколко женски рибки от моя 
сой. След като ме пуснеш, ще 
хвърлиш отново въдицата и 

почакаш малко. През това 
време ще доведа пякоя от 
тях и ще й покажа вкусното 
червейче. По-пататък ти е я- 
сно! Поставяш й задачата и 
всишсо е наред. Покрай поли
ването ще ви обере и царевица 
та, а вие ще го минете ръч
но, за да см вземете премия-

тогава
казалв Председателството, е съвсем сладък придава много 

конкретно да се посочат глав лявмо знамение на материите, 
ииге задачи, с които през на- за които стана дума. В нача- 
стоящия период трябва да се лото на тази година, шшри- 
справя Съюзът на младежта. мер, бе проводено югославско

съвещание за положението на 
селската младеж, а по тоя въ-

аз какво 
мъ-

гопродължила тя — и ще 
имаш!

— Сериозно ли го каза?
— Кълна сс в хрилете 

баща ми.
— Щом ще я караме като 

в приказваха, чуй какво 
трябва. Ти може и хабер да 
нямаш от селскостопански мс

на
Става дума за положепиетц 

на младите в селскостопанско
ми Н. БОЖКОВ

3240 я. динара 

ЗА ШИПКОВ ПЛОД
ще

ронриятия, но ...
— А-а, имам известни поз

нания. Нали вече няколко го
дини хвърлята развалено зър
но в язовира ...

— Отваряй си ушите, 
имаш такива, и нс ме прекъо 
вай! Въпросът е друг. Ние си 
засяхме предвидепото, а кое
то остана, ще 
сетне. Важното е, че изпратих 

отчетите като стопроценто 
ви. Но понеже сс яви засуша 

с ечемика и

ако

та.
— Добре се получава! — по 

трил радостно ръце дядото. 
— Тогава слсд едип час да сте 

— рекъл той.

го довършимакциятаричпгите средства от 
ще бъдат използвани за уче
ническия 'Стол, изграждаше на 
помещение за дърта и за на
гради на учениците.

Предвиждат ое подобни ак 
ции през учебната година.

И тази година учениците от 
основното училище в село Сми 
ловци проведоха акция по съ 
биравте на шипков плод и на
браха 3 600 кг. и взеха 

От продадения шипков плод 
ще бъдат изплатиш на учили 
щето от страна на земеделска 
ка кооперация ,;Сточар‘‘, Па-

ме при въдицата 
хвърли лрибката във водата и 
търтил към селото.

До що, имало отчетник, ма- 
газияер, бригадири, звеноводи 
каруцари и други трудови хо-

ванс, посевите 
пшеницата трябва да сс 
леят — така с около 
куб. м вода па декар. Та в 
това се свежда желанието ми.

по-
30—40

Б. Марков
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гЗлободневна
Предприятието „Текстил“ от 

Любляна кани ръководители
те на „7 юли“ да. ги посетят в 
Любляна когато идват на За- 
гребския есенен панаир. Сре-

„Ес-
ЧОВЕК БЕЗ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ОРЕЛ, РАК И ЩУКА

Когато работата ое спуска 
причината е —
кзкто гари орела, рак и щука.

щата е заказана в хотел 
планада“.

Докато чакат препоръчва 
лекичката забавна мело-

туризма. Той набелязва 
от тази

то и
най-важните точки 
критика и тогава заточва със 
своя барабанен огън.

Бай Петър е чуден човек.
Има една привичка, която по 
държа през целия си живот,
Колко пъти в домсъвета, сид 
дикалната организация 
Социалистическия съюз иска
ха да му дадат конкретно — Аз исзная докога ще ра- 
задължение и той все успеш- ботят така тези работници пц 
но изклинчваше. туризма. Нашето градче има

— Дайте задължения на по- условия за развитие на туриз-
младите, какво на нас, ние и ма, но ото такива хора като .. 
без това работим ... спират неговото развитие ...

Или при други условия:
— Ето виждате в нашите фо 

руми няма жени, дайте някоя 
жена, какво мене предлагате, 
аз и така работим ...

И така и този път оставаше

им
ДИЯ :

„Аз чакам, чакам вече нас и 
свиря тоз сигнал .. /'

ЛЪВ И МИШКАили В кафенето:
_ Сега ми помогни на този сектор,
може би утре ще съм директор ...*

НИЛ „Туристическа щампа“ 
търси от „7 юли" да ое абопи 
рат за книгата „Всичко за за
щита при работа“.

Май, чс на нас не ни е иуж 
на никаква защита при ра
бота.

Минава известно време и 
бай Петър оставя гостилнича- 
рството и туризма и се про- 
хъврля към здравните осигу
ровки на земедалските произ
водители.без задължение.

Но, той като човек без за
дължения имаше възможност 
да критикува всичко в града.

Всяка сутрин той чакаше ве 
стипците, отваряше уводната 
статия й пренамираше във 
вестника на какво бяха насо
чени критическите стрели 
нашия обществен живот. Та
ка неодавно беше отправена 
критика към гостилшгчарство-

ШИК»-Журналистите обичаха мно
го бай Петър защото той кри 
тикуваше конкретно, с имена 
и тогава в печата често пъти

„как-

•>

се срещаше името му и 
то каза Петър Иванов“.

Но преди известно време в 
“ печата се появи уводна ста

тия насочена срещу слабости
те в печата. Бай Петър, кой
то беше последователен, про
учи статията и когато започ
на една конференция от град 
ско значение, взе думата и за 
почна да критикува местните 
журналисти.

*

Фабриката за трикотаж „Ра 
шка“ в Нови Пазар търси от 
„7 юли“ изплащане на дълг в 
стойност от 6.097,66 
Дори изпраща и предупрежде 
ние.

динара.

ИЗ ПРОГРАМАТА 

НА РАДИО НИШ ... Кога ми душа 
вие се низко спуснете 
Бели бъсми си вземети, си
ни ванели грабете...

излезие.
В следващия брой на вест

ника читателите прочетоха 
статията „Човек без задълже
ние“.

Този ден бай Петър не се 
видя по улиците.

Събота 15. 11. 1969.
12.00 — Нашият джу бокс
14.35 — Рекламно бюро
15.30 — Предаване на български

език
19.10 — Каним вн да танцуваме

Неделя, 16. 11. 1969. 
7,20 — Иа нашите предприятия 
9,05 — Резервирано за дискос

10.02 — Младежта пред мнкрофопа 
10,50 — Музикални честитки
13.35 — Бесели радио-вести
14.00 — Предаване на български

език
Понеделник, 17, 1969.

15.30 — Предаване на български
език

16.00 — Музикални честитки
18.03 — Резервирано за днес
18.10 — Избираме-азбирайте

Вторник, 18. 11. 1969 
15,30 — Предаване на български 

език
16.00 — Музикални честитки 
18,03 — Резервирано за днес
19.10 — Избираме-избирайте

Сряда, 19. 11. 1969.
15,30 — Предаване на български 

език
16.00 — НАПИ В за вас 
16,45 — Народни песни 
18,03 — Резервирано за диес
18.10 — Избираме-избирайте

Четвъртък, 20. 11. 1969
15.30 — Предаване на български

език
16,00 — Музикални честитки 
'8,03 — Резервирано за днес
18.10 — Интересни мелодии
19.10 — По ваш избор

Петък, 21. 11. 1969
15.30 — Предаване на български

език
46,00 — Музикални честитки 
18,03 — Резервирано за диес
18.10 — Избираме-избирайте

*
ЛИСИЦА И ГАРВАН

Продукцията на грамофо
нни плочи от Белград израща 
предупреждение и търси из
плащане на дълг от „7 юли" 
ОТ 5.585,10 ДИН.

— Колко хубаво пееш, имаш глас — съсък змийски.
— Какво пък писано ги разбираш — аз пея на ..ан

глийски

Б. Николов

Засега им останали плочите:
МЕНЕ НЯМА КОЙ ДА ЖА
ЛИ

ДАВОРИКЕ ДАЙ, ДАЙ и 
КОГАТО НЕ БЪДА ВЕЧЕ 
(роман аи)

Приятел съветва младоже-
НИК&:

— Не се жени през февруа
ри, по-добре е през март!

— Каква е разликата?
— Ще спечелиш един ме-

*

Центърът за обучаване иц 
РЪКОВОДНИ кадри в стопан
ството Белград поканва ръко
водителите от „7 юли“ на съ
вещание в Белград. ЖАБА И ВОЛсец.

Ох, каква смешна ирония!
'— Сега дали съм като него*

* Жабата другарска си . попита 
— Как ще го достигнеш сестро, ..V " ~Т-П-ешеходец спира лека кола 

на шосето:
—" Извинете, господине, ще 

бъдете ли така любезен да ми 
закарате палтото до Рим?

— Моля, заповядайте. Само 
че как ще си го получите в 
Рим?.

— Ако нямате нищо против

„Арго“, земеделско-индуст
риалния комбинат в Новска 
поканва „7 юли“ с най-различ 
ни видове супи ;..

ти имаш сто кредита-.. .

ВЪЛК И АГНЕ

И при нас. има много вълци,... но, ние гълтаме и кнед- 
ли... но и агнета често.

Само вълците не ги ядат
М. Андреевич а преместват на ново работно място.

аз остана в него Момчило Андреевич

»Ученик« 1
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