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Й. Б. ТИТО ОТГОВОРИ
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1

ИМ
1
•

вестник.

И й СЪДГ А.РСНЙ ТА

НАРОДНОСТ

8'СФР

ЮГОСЛАВИЯ

»

На последната сесия на общинската скупщина в
Димитровград бе прочетен отговорът на другаря Йосип Броз Тито на писмото изпратено от страна на Об
щинската скупщина от тържествената сесия по случай
25-годишшшата от освобождението на Димитровград и
в. н.
общината.

Шестото заседание на Президиума на СЮК

ТОЧНАТА И ВСЕСТРАННА ИНФОРМАЦИЯ
СЛУЖИ НА САМОУПРАВИТЕЛНОТО
ОБЩЕСТВО
Две теми бяха обсъдени на
завчераншото заседание на
Президиума на СЮК. Първа
та — Актуални въпроси за об
щоственото положение на пе
чата и за ролята на информа
тинната дейност и на средства
та за масова информация.
Втората — Конфликтните поло
жеяия в трудовите организа
ции и ролята на комунистите
в разрешаването им.
Уводни изложения по теми
те изнесоха: Будислав Шошхич за информациеннмте сре
дства и Кръте Цървенковски
— за конфликтните положе
ния в трудовите организации.
БУДИСЛАВ ШОШКИЧ —
„Съюзът на комунистите не
желае, нито му подхожда на
• съвременната идейно - полити
' ческа реля, да дава за печата
паушални оценки и иеприкос
невени мнения в качеството
на опекун и арбитър ...
С развитието на социалисти
чеакото. самоуправление и с
отнодем ократизирането на
тенията в обществото ни печа
тът се отърси от шаблона, укиф ор.м ираността и сивотата
и стана по-свободен и по-самостоятелен, с обогатено съдържание и по-съвременно оформление. Той смело разкри
ва фактите и информациите
за всекидневието, непрестанно

съпоставя политиката и п.рактиката, приетите цели и прин
ципи с реалния живот.
Г
Със
свободното представяне И изнасяне на различните, даже и
противоречивите интереси от
всички области на 'обществе
ния труд и създаване, с развитис то на критиката и полемиката, с предаването на опита,
инициативите и идеите, явяващи се в самоуправителната
практика, оредовата за масово
влияние значително доприна?
сят за съгласуването на интсреоите и изграждането на ста
ковищата в рамките на борба
та за социалистически прогрее.
ЖУРНАЛИСТИТЕ във все
по-демократичнше
отношения, които разв'иваме, имат
възможност да разкриват самостоятелно, като творчески
личности и без напътствия и
директиви, истинското състоя
ние на нещата, да виждат и
анализират различните стреме
жи в обществено-икономичес
ките, политическите и идейни
те процеси. Също така всеки
дневно и конкретно да сс оп
ределят по въпросите и диле
мите, който ражда динамика
та на нашето обществено раз
витие.
Едва ли има примери, това
го казваме без прекалявал е,
гражданин на друга страна да
е така всестранно и отворено
осведомен за събитията у пао
и по света и за това какво дру
гитс мислят за нас. Силите на

ВЛАГАЙТЕ В
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА
БАНКА В ЛЕСКОВАЦ

;

ЛВБАНЕ.
ВУЧ^?НГЬРДЕЛИЦАВВБ(^Н1КГРАЛ0В1ЖиЧИН
ХАН.
СУРДУЛИЦА И БУЯНОВАЦ.
БАНКАТА ПЛАЩА ЛИХВА «•/• И 7^*1» — НА АЛО
ГОВВ СЪС СРОК1 ГОДИНА.
ОБВДИНЕНАТА КРЕДИТНА БАНКА В ЛЕСКОВАЦ
ОРГАНИЗИРА СПЕСТОВ НА ЛОТАРИЯ
СПЕСТОВНИЦИ, КОИТО ОСРОЧАТ НАЙ-МАЛКО 1 000 ДИ
НАРА НА 1* МЕСЕЦА — ПОЛУЧАВАТ 7^*1* ЛИХВА, А СЪ
ЩЕВРЕМЕННО ЩЕ БЪДАТ ОСИГУРЕНИ ПРИ ОСИГУРИ
ТЕЛНИЯ ЗАВОД ЮГОСЛАВИЯ.
ПОКРАЙ ТОВА СПЕСТОВЕН БИЛЕТ ОТ ЛОТАРИЯТА,
КОЯТО КАТО ПРЕМИИ ИМА:
— АВТОМОБИЛ .ЗАСТАВА 750'
— МИНИ—ТРАКТОР „АДРИА" ОТ 5 КС
— САЛОН—МЕБЕЛ,
ОСВЕН ТОВА МОГАТ ДА СЕ ПОЛУЧАТ ПЕРАЛНИ,
ТВЛЕВИЗОРИ, ШЕВНИ МАШИНИ, МОТОЦИКЛЕТИ, ХЛА
ДИЛНИЦИ, НАФТОВИ ПЕЧКИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПВЧКИ

и тя*СПРАВКИ — КЛОНОВЕТБ В БОСИЛЕГРАД И СУРДУ
ЛИЦА - ВСЕКИ ДЕН ОТ МО ДО 1430, ОСВЕН СЪБОТА.
ТВГЛВНВТО НА ЛОТАРИЯТА — НА 30 НОЕМВРИ 1М».
ВНЕСЪЛ
НАД
всеки спестовник,
_____1000
НОВИ ДИНАТА ПОЛУЧАВА БЕЗПЛАТНО ОСИГУТЯВАНВ
НЖСГОДИ. КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЩВ ВАЖИ
СПВСТОВИАТА КНИЖКА НА
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Обединената кредитна банка в Лесковац.

Сурдулица

ИНЖ. ЙОВАН ПЕТРОВИЧ—
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС
Инженер Йован
Петровия
директор иа селокотостопан-

ооциалиоитчоското самоуггравлоние няма защо да украсяват картината на обществото
и на отношенията, които из
г раждам е. На ролята и битие
то иа Съюза иа комунистите
са противни всяко вулгарнопрспагандистко „обработване“
на обществеността и апологетиката, която се стреми към
консервиране на дадено положение и отношения,
Със създаването на регулар
ни демократически
очиошемия трябва да сс подтискат те
нденциите, които ведят " към
подчиняван сто на обществени
те информативни средства иа ,
държавен и политически ор-;
гаи. Също така да се подтискат и тенденциите редакторската политика на- публичния
орган за информации да се
(Следва на 2 стр.)

ското училище в Сурдулица е
избран за председател на Об
щинската скупщина в Сурдут
лица.
Й. Петрович е роден 1924
година в с. Калабовац, Сурдулишко. Участвувал е в Народооовобадителната борба и
е получил военни отличия. За
вършил е всише образование.
Член е на Съюза на комуни
стите ОТ 1947 ГОДИНа. От 1957
до днес беше директор на сел
скостопанокия техникум, къ-.
дето се прояви като
добър
педагог и работник.
За усърдната сй работа е
получил и няколко отличия
— орден на труда от Ш сте
пен и др.
М. Вел.

V сесия на Общинската скупщина в Димитровград

БЪДЕЩЕТО НА »ФАБРАД«
ИНТЕГРАЦИЯ
— Отложено разискването за изплащането
На 12 ноември т.г. в Димитровград се състоя пета се
сия на Общинската сйупщина. На дневен ред бяха 29 точки. Доминираха все пак три въпроса: положението във „Фаб
рад", наллащане на приходите за януари—септември т.г., и
квалификационната структура иа преподавателите в основни
те училища. Отбо|ишцитс трябваше да се изкажат по няколко
конкурса; да вземат много решения, отнасящи сс до работата на Общилската скупщина, селското стопанство, двюкснието и др.
На заседанието осиеп отборпицитс ирисъствуваха много общестнепо-политическн работници, народните представи
тели ДРАГУТИН Г1ЕЙЧИЧ/ ИЛИЯ ПЕТРОВ, ГЕОРГИ АЛЕКI
СОВ и много граледани.
година трябва да останат без
работа зарад това, че нямат
нужните квалификации. В обСПЕЦИАЛНОСТ
щината има 22 такива. Отбор
Отборажците на Общинска пиците се застъпиха за такова
та окупщипа с нужното виима решение защюто същите пре
подаватели са работили в гор
иие разгледаха иис|юрмацията за пробломитс на кшалифи- ггите класове на основните укациюиата структура на препо чцлмща н с са имали достатъч
но специалисти по отделните
давателите.
В обширна информация бе предмети. Отбориикът Димиразгледано положението от тър Величков изрази противразлични аспекти. По таза! въ но миспис. Той каза, че същи
прос се изказаха отборпицитс те учители са имали възмож
Адам Георгиев, Иван Лазаров, ност за чешри години да заМмлорад Златанов, Димитър, вършат Висша педагогическа
Всличков, и народния п,ред- школа и по този начин да сс
стаиитсл Драгутин Пейчич. От иодготовят за работа. Той изборникът Адам Георгиев даде тъмна, чс в общината има
имат
предложение да сс отправи а- много младежи, конто
завършена
пиюша
школа,
а не
пел до воички стопански орга
пизации и други учреждения могат да намерят работа и
за прием на опил учители, ко предложи скупщината да ра
иго към края на тая учебна зисква 1Ю ТОЗИ ВЪПРОС.
24,5°/о ПРЕПОДАВАТЕЛИ БЕЗ

Отборницггте изслушаха и
приеха шгформацията за про
блемите на квалификационна
та структура на преподавате
лите в ошоЕмите училища.
ДИМИТЪР СЛАВОВ: ЗАПИ
СИ ЗА ДАНЪК ПОЛУЧАВАТ
И УМРЕЛИ
Голям интерес предизвика и
анализа за паплащанс на при
ходите на общината за перио
да януари—септември 1969 го
дина. Отбориикът Васил Гео
ргиев се застъпи за по-актив
на работа на служещите при
общинската служба задълже
ни по този въпрос. Някои отборнмци, като Рангел Тончев
и други изтъкнаха, че има
'много нередовност» при из
пращане на записите за данъ
ците. Често пъти, както изтъ
кнаха те, решенията са на ед
но, а записите получава друго
лице, или чесах» пъти същест
вува разлика между решение
то и занис.итс. Отговори на
много въпроси даде Иван Ден
чев, шеф на управление дохо
ди. Той изтъкна, че съвсем
са възможни случаи и умрели
да получават записи за данък,
(Слсдпа на 3 стр.)
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От шестото заседание на
Президиума на СЮК
(Пило1П'клженме от 1 сто)
не, имам предвид Съюза на
иГш, «вд™сяте. към орвдсквака
тореса на определен журнали за масова информация трябми.
ствата за
трябва
да маоова
„рРОвчГ*^“
различните
монополи върна
ху публичната реч и да оггра1ГИЧИ възможността на обществ-ото да се натрапват като
общи нечии отделни и тесни
мктареои, независимо дали
става дума за определен <?егмент на политическата структура, за някоя редакция, за
отделна групировка или нефо
рмална група.
Като важен фактор на непо
средствената соци алисти ч сек а
демокрация Социалистическият съюз има незаменима роля в демократизирането на си
сгемата за масово осведомяване, в развитието и осъществяшането на обществената политйка в тази област и то пое
редством публична и демокра
тична дискусия, пооредством
практиката на общественото
и политическото споразумява
не по воички въпроси из об
ластта на масовото информирасне.

ще деградират функцията па
печата и на журналиста и нашето социалистическо самоуп
рашителцо общество. Печатът
трябва да бъде на определен
начин рефлектор, даже и пре
двестник на онова, което действително като най-прогросивно се ражда в практиката на
социалистическото развитие,
Също мисля, че въпросът
за осведомяването е от изклю
чително значение за общестчю, което търси нови и овои
решения в много области, сб
щсство, което отваря много
области за преобразяван е, в
коото съществуват различни
дилеми и за които между нас
в СК, често и в ръководствата, има различни мнения за
пъзмояните решения и за уст
корените или по-бдвни пъти
ща на развитието. При тези
условия много важно с обектишто и точиш инф армиране
за различните становища. А
предпоставката за изгражда
нето на единни становища с
и коректната и точна информираност.
ВЕЛКО ВЛАХОВИЧ: Социа
лизмът на само-управителното
общество трябва да защити
писането, защото перото е о.ръжие в преобразяването на
обществото. Обаче в нашите

РАЗИСКВАНИЯ
САВКА ДАБЧЕВИЧ - КУЧАР:
Мисля, че е точна констата
цията, която се сломена, че в
печата се отразяват редица
различни дилеми и възгледи,
ксито съществуват в нашето
общество. Но нашето изисква

Светът през седмицата

условия то не с призвано
= дара*от.а облели
отношения, но> ида■ ?***

ци З'^^°^яват овщГ*1”*
аван^ СК пред ставлява
я
гардизъм отделно
!?
дизма на СК, ог оощсст^еюия
а:ванга1рдизъм. А истилокш с
авангардизми нс оа чужди сд
но на Друго, те трябва да се
обединяват и подкрепят.
ЕДВАРД КАРДЕЛ: „Съще
ственото е проблемите и кон
фликтите в тази област да бъ
дат решавани публично. Тряб
ва да се уточни отговорността,
защото става дума за полити
ческа. дейност, за която се но
си обществена отговорност. 0баче кой трябва да бъде ар
битър и да дава преценка за
отговорността, когато това нс
могат да го правят затворени
органи и форуми. Не тряб
ва да ои правим илюзии, че в
тази област може да се въве
де идеален механизъм. Въз
можно е да се ооигури основ
ният курс да бъде , насочен
към истинска и обективна ил
формация, а всички които
преднамерено или непредна
мерено, не предлагат такава
информация, трябва да отго-,
варят пред обществото.
В разискванията участвуваха и др. Петър
Сгамболич,
Марко Никезич, Мирослав Пе
чуйлич, Божко Шилегович и

В рамките на стогоди Iината от смъртта на Махатма
Ганди в Белград в Съвременния театър бе устроен рецитал
и открита изложба, посветена на живота и делото на великия вожд и мислител на индийския народ. На рецитала
присъстпува и президента Тито със съпругата си, който е
покровител на тържеството.
На снимката: Пред започване на рецитала преиздентът Тито, придружен от Рато Дугонич, председател на комитетг за тържеството. посети изложбата в хола на театъра.

Американските космонавти Конрад, Гордон и Бин се
прилуниха на 19 ноември т.г.
Те направиха още една крачка към покоряването на
космоса.

ДР-

КОНФЛИКТНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ СЛ ОБЕКТИВНОСТ
КРЪСТЕ ЦЪРВЕНКОВСКИ
даде уводно изложение по вто
рата т-ама — За конфликтните положения в трудовите ко
лекпини и за ролята на комупистите в тяхното разрешаване.
Той каза, че конфликтните
отношения са обективност в из
весила степен и закономерпост, а се раждат от повече
фактора. Прекратяването на
работа е реалност на нашето
общество, нещо повече от едно деоетилетие. бега то не е
октуално, обаче ние вече нс
живем с илюзията за безконфликтност на социализма. Съ
знаваме, че ще доживявам з
още конфликти, и някоя дра
ма, зарад различността на интсреаите. Задачата на нашата
политика, на работата, на полйтичеоката система и .револщ
циояната ангажираност не се
състои в това да се занемаряват, подтискат и задушават ра
зличните интереси. Не могат
обаче да се подкрепят и вси
чки искания, особено когато
се стремят към реализиране
то за сметка на други. Един
ствено правилно е съгласува*
него им, защото в исканията
съществува и онова, което ги
/
свързва взаимно.

♦

без оглед на обществената си
стема, се стреми към стабилизация, към по-висско ра.зкмще на труда и на личните
доходи, което обхваща даже
и незаетите работници. Изгле
жда, че е необходимо да се
държи сметка за това в по-на
татъшното изграждане на на
шата система, особено при ол
ределянето на стратегииеските цели на нашето бъдещо
средноорочно и дългосрочно
развитие. Разбира се, при това пито за момент не трябва
да се забрави необходимостта
работникът да заработва дохода ои с ефективен труд и
посредством деловите, пазарните и други успехи на предггриятието.
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Група конгресни депутати изгласува неотдавна дове
рие на Индира Ганди и отхвърли искането на консерватив
ните лидери тя да бъде сменена от поста председател. Ре
шение за това взеха 340 представители на тази партия в пар
ламента, докато останалите изразиха това с телеграми.
На снимката: Индира Ганди поздравява свои привър
женици след отхвърляне иска на консервативната партия за
сменяването й.
(Фото—Ташог)

М. Н. Н.

50 ГОДИНИ СЮК

Основаване на Главния отбор на
Н00 в Сърбия =?т==жн йне*
I

■

Цървенкогаоки като говори
за причините, които довеждат до прекратяваме на работата изтъкна бюроиоратическо
то своеволие, узурпиракето и
различните’ технократически
действия. Всички тези неща
винаги са били поорещани с
отпор от страна на работниче. егвото.
Обаче изоставането на. част
; от работничеежата класа, ниелото обществено ооциалмстичеоко съзнание дава възможмост често пъти леко да се мо
биотизира и за такива изисква
.кия, които фактически са за
сметка на другите части от
тази класа. При такива полоСтраница 2 .

жсятия примитивните теории
за уравяиловката получават
пълнен размах. Съюзът на ко
мунистите — каза Цървеиков
сми — не може да преяебрегне отделните парциално изтъ
кнати интереси на части от
класата, обаче не може да се
застъпва и за ония интереси,
които очебиещ-о искат да сс
осъществят за сметка на дру
гите, без оглед с каиши сили
и натиск искат да се наложат,
Ниските и минималните ли
чии доходи на работниците
понякога са причина за недоголство, конфликти и протести. В това отношение, без оглед на прогреоа на нашата ми
съл, през последните две години изглежда още не сме
намерили съответни решения,
Съвременото общество, даже

Първите народоосвободител
ии отбори в Сърбия бяха осиовани почти паралелно с първите въстанически пушки
пре:: лятото на 1941 година. Б
грочанския край, недалеч от
Белград, например, вече през
юли 1941 година били основа
ни първите нелегални отбори
като политически ръководства
на народоосвободителното ден
жение. Подобни отбори били
основани и в околността ма
Шабац (през септември 1941),
след това в Крупан, Умшце, У-.
жичка Пожега, Чачак и друга
де. Така на освободената тери
тория в Сърбия, а дори и на
неосвободената, започнали да
се основават нови народоосво
бодителни отбори. Те поемали твърде трудни и отговорни
задачи. Освен че били главна

опора на въоръжените отряди на освободителната войска,
при твърде тежки условия те
трябвало да организират живота на населението в освободените места. Покрай разрешаването на множество материални и други проблеми
на движението, тези отбори
трябвало да разрешават и твъ
рде крупни политически и
пропагандни задачи особено
в първите дни на въстанието
когато предателят Дража Ми
хайлович внася смут сред населението на което е трябва
ло да се помогне правилно да
се ориентира и да види кой
наистина се бори за свободата
на народа,
С цел за обединяване рабо7
тата на НОО, в Ужице към
средата на ноември 1941 годи

бил избран Драгойло Дудич,
за секретар Петър Стамбо^атп
016,4 °СНО'
ппедселател ТТпяг^’^, неговия
паднал чбит » ^ ^
ДУДич
сиГтян«Г™ оороата с немГляЗноп
„пм
ио в Сърбия
даи нв стигнал ни
Д3 развие пълна активност, за
™°Х°,.в6днага
основаване
° У ПОС1я'Двала силна непри
ятелска офанзива когато гле^НИТк съединения на Народо”„!?„ДИТелНИте воиски и пар
101X6 0ТРЯДИ медно о
а

БРАТСТВО
■ествив,й>лггв
Имш >с*и

заминат за Черна Гора и Бо
сна. Но народоосвободителните отбоРи в Сърбия не прекъсваха дейността си, макар че
техните членове работеха найчесто в нелегалност и при теЖки У0*10»*1» и бяха йодложе*
ни на свирени преследвания
от страна на немците и четни
ците. Имаше места в които за
гинаха комплетните народоосвободителни отбори, но работата на органите на народна
власт не угасваше защото на
мястото на запшалите отб2.оници заставаха нови членове!

«Ча аиродвост • СФР Югославм,

«"Лазаров“*
ТОР МАТЕЯ АНДОНОВ * Н„„. „Г,ржТСТ»о- _ НаЛГладй.
72 телефон »-444 . «-4Я0 * Год.ше. ,6о.„т
7.2 аоаа двиара. Та*, сметна «25-3-78 Нар. Бани ■
■>*У* Карадмнч" — Наш
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Заседание на ОК на СК в Босилеград

^

■

•

ЕДИНОДУШНО ЗА ИНТЕГРАЦИЯ
тет на-.Съюза^Том^шстите
което ТВСДС Заседание, на което обсъди състоя
нието в стопанските органттза
щш, идейно - политическите
проблеми при провеждането
на стопанската реформа и за
дамите на комунистите в реа
визирането на решенията от;
Петата сесия на Председател
ството на СЮК.
На заседанието се взеха изводи, които да активизират ко
мунистите, а отделно онези в
стопанските организации., ка
то ги насръчват за премахва
нето на редица субективни ела
бости създали сегашното положени е на стопанството в ко
муната.
По тези въпроои изнесе анализ Симеон Захариев, секрр
тар на ОК на СК. Той се спря
върху резултатите на всяка
стопанска организация, а по- специално говори за положс7
кйето на земеделските коопе
рации и селокото стопанство.
И- деветомесечиите баланси
— каза той, показват, че пре
дишното състояние в дейнос
тта на стопанските организа
ции - е останало без промени.
Това нещо не гарантира сигу
-рност за съществуване.
Захариев изтъкна, че създа
дената неликвидност се дъл
жи преди всичко на субектив
ни слабости: сключвани са де
лови ангажименти без съгласие
на самоуп.равителните органи
или трудовите колективи, пол
звани са кредити без матерна
лна база, увеличавани са лич
ните доходи без да се повиша
ва производителността и др.
По тоя начин се стигнало до
положение да не съществува
ФинансОва•възпроиз водство.
• та дисциплина и отговорността
пр и .изпълняването на' дълго вете е била слаба.
Поради всичко това аху.чулацйонната способност на сто
ланските организации е особе
но слаба. За девет изминати
месеци в цялата комуна са за
ети само 16 лица. Броят на онези, които упорито настояват;
да намерят работа сега изнася 180.
Селското стопанство в после
ден план
Земеделските кооперации в
комуната не предприемат никакви мерки за развитието на
селското стопанство. Дори, те
зи са изцяло забравили на сво
ите имоти — се казва по-иата
тък в анализа, От частните
производители се изкупва са- мо онова, което гарантира си
гурни печалби на кооперации
те. Тук не става въпрос за рискове, но за делова незаинтересованосгг или неспособност в
сегашния динамичен стонански живот, Затуй няма друго
обяснение защо в момента сс
изкупува само добитък.
Кооперациите не предлагат
никакви машини и други усползват
луги. Тракторите се
за превозване и а тръговски
стоки. Изостава и професиопалната помощ, която да ока
пол
зват специалистите при
зването на минералните торо
ве и химическите средства за
гапгита. Ползването на тези
и.мотшциативио се повишаI
па, но нс винаги най-резулга
но.
Това довежда до отслабване
па материалното положение !

ли

произв°Дите-

!

В подкрепа на
самоуправлението

I

Последните три заседания на Общинската скуп
щина в Димитровград навестиха ново качество в рабо
тата на този най-висш са<моуправителен орган в ко
муната. Трябва да кажем, че скупщината все повече
се задълбочава в работата си, отборниците са по-отгс порни, а вратите все по-отворени за гражданите.
Най-добра илюстрация за такава работа е послед
ното заседание на скупщината. Нито едно място в за
седателната зала не бе свободно този ден. В разисква
нията взеха участие 47 отборници. Някои от тях, пол
звайки правото си по Правилнака за вътрешния ред,
' взеха участие и по два пъти. Много материали се връщат на доработка, разискванията са градивни, де
лови.
Гражданите на комуната с право констатират, че
доверието към общипската скупщина е по-голямо откогато и да е по-рано. Особено се отправят открити
.
похвали към работата на новия председател Димитър
Славов, както в града така и по селата.
С оглед на това е за очудване изявлението на пре
дседа.тсля на общината Димитър Славов, че може да
се очаква на следващото заседание да подаде оставка.
За обшито ления наблюдател това е съвсем неприем
ливо. Но то си има свои корени.
Някои хора критикуват работата на общинската
скутцина. Те виждат „лошото" в по-оживените рази
сквания, във все по-острата борба на мления, в демо:
кратическата борба за най-добри становища. Обреме
нели със стари схващания те искат „мирно" и „тихо"
разрешаване на въпросите, искат разисквания в рам
ките на предложените мероприятия от „най-отговор
ните", „единството" на скупщината виждат в 100%
гласуване за дадените от тях предложения. При това
положение чуждите мнения се таксуват като „недовиждане на проблема" — защото дълго време „вижда
нето на проблемите" беше монопол на малък брой
хора.
През последно време в нашия политически речник
все по-често се споменава думата — натиск. Проти
вопоставянето на натиска е съвсем естествено,
тъй като самоуправлението не може да получи пълен
размах докато не се освободят самоуправнтелните ор
гани от „правото на по-силния", от „влиятелните дру
гари". Често пъти последните се изказват от името на
форумите в които работят и ако не получат подържка и пе могат да прокарат своето мнение те търсят
грешки в хората, които имат по-друго мнение от тях

пълнителен съвет, които се от =
насят до реформата, а отдел- =
по за премахване на неликви- Ц
дността. В тоя смисъл кому- =
пистите ще се мобилизират =
па последователно и конкрец д
но прилагане на тези реше- =
ния в стопанския живот на ко
мунага. Те изцяло ще се зало Ц
=
жат в своите трудови органи- _
зации да се приложат всички =
положителни процеси на сто- =
папската реформа.
Имайки на предвид тези за- =
дачи стопанските организации =
трябва да изработят конкрет- Е
ни планове, които да покажат =
по-нататъшната им перспекти =
ва.
=
Ще се засили дейността на =
партийно -стопанския
актив,
=
който подробно да установи §§
финансовото положение в сто =
пан ските организации.
— Необходимо е трудовите =
колективи редовно да бъдат Щ
осведомявани за своите стопа =
моюи проблеми, изпъкващи о- =
собено при провеждане на ре =
формата. В тоя смисъл центра =
лно място заема въпроса с ш =
тог.рацията, имайки на пред- =
вид нейните преимущества и =
положителното влияние, кое- =
С. Захариев
то ще окаже при укрепване Щ
с нарастващите жизнени раз на стопанството в комуната. =
Защото в трудовите колекти- =
ходи.
Захариев изтъкна, че между ви поради една или друга при =
стопанските организации не чина тоя въпрос не е разбрал =
съществува сътрудничество и най-правилно. Разпространено =
разбирателство по въпроса на е схващането, че с интеграци =
интеграцията. Така се стига ята ще се намали броят на =
до упадък на всички стопанс заетите. Именно това е една =
от причините, че се дава съ- =
ки отрасли в комуната.
Тези проблеми са намерили протива на тоя важен процес. §Е
съответно място в програма Това нещо са създали главно =
=
та на общинската организа ■няколко най-отговорни хора,
ция на комунистите, обаче по които се страхуват за своите Ц
=
ради съществуващата пасиви- ръководни постове.
ЙОТО.
— Дейните акции на Съюза =
зация програмата бавно се ре
Общинската скушшша в Димитровград е на път
на комунистите в комуната Ц
ал изпра.
самостоятелно и отговорно да решава своите самоупще допринесат решенията по =
равителни проблеми. Това го гарантират и комунисти
тоя въпрос по-спешно да бъ- =
Заключения на Общинския
те в нейните редове. Тя работи и върху доизграждането
дат
взети
в
самоуправителнитс
=
комитет на СК
на своя самоуправителен механизъм. Това същевре
органи. В тази акция дейно =
менно значи и търсене на път и начин да се противо
ще
се
включи
и
комисията
за
=
След общирните
разисква
постави на всички сили които и пречат да застане на
ния, в които главното внима обществено - икономически от Щ
самоуправителии позиции. Само по този начин ще се
ние се задели върху ролята котения цри ОК на СК. Тя 1§
развие открит диалог, ще се развие договора, аргумен
на комунистите в самоуп.рави- ще посредничи при самоупра- =
тът ще стане сила за постигане на истината, инициати
телното договаряне по важни вителното договаряне да бъ- =
вата на отборниците ще намери пълнен израз, а под
те въпроои, се взеха изводи. дат премахнати недоверията и =
крепата от страна на избирателите в такава, делова
които обвързват всички ко.му другите лоши прояви.
атмосфера няма да отсъствува.
— Онези комунисти, които
нйсти в комуната.
С право може да. се каже, че общинската скупщиМежду другото в тях се каз не зачитат програмата на те- д
на е на този път. За запазването на този курс и за
доизграждането на самоуправнтелна система е необхо
зи заключения ще бъдат взе- =
ва:
дима упорита работа и от страна на председатели,
— Дава се пълна подкрепа ти на полит.ичеока отговор
който тъкмо сега не бива да мисли за оставка.
ка решенията на Председател ност.
'
Б. Н.
13. В.
ството на СЮК и Съюзния из
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която да оопгури мир в Юж
ц
на Европа.
Ц
Югославия като европейска
страна, покрай своята ядна од
риентация към необвързания
Щ
свят, остава член на голямото
=
семейство на:роди на стария
д
континент. Тя ведно със свои
тс съседи се бори за осъще
=
ствяването на такива отноше§
Дпетс страни от крайбрежи окия). Но и двете са готови ,ИИя в Европа, които дават пер
Три важни събития прико
== вават вниманието на общсст- сто на Оредизмомо море под да положат усилия и дадат сноктива на политиката на
=
=веиостта
тези дни у нас кога- чертават, че в този момент о своя принос към намаляване мир и сътрудничество. Това
=то сс свежда баланса на една необходимо да сс срещнат тс на напрежението в света, кос- с път к.ьм европейска сигурдтвърде оживена политическа хните държавници и да раз- то с резултат на всичко оло- кост, към договаряне върху
Цдсйлост през 1969 година. То- менят мнения по лай-актуал7 ва, което става в Югоизточна принципите на политиката на
суверенитет и
=ва са преди всичко посещение* нитс въп|роои на деня както и Азия — Виетнам или на Бли- равноправие,
зачитане независимостта на
Цто на. президента Тихо в Ал- по междудържавното сътруд ЗКИя изток.
Всяка среща на. държавни- :всяка страна без оглед на оп
джир, решението па шестте в ничество.
Изразявайки .загриженост ни от необвързаните страни ,редешсност, обществена систеЦБрюксел да пристъпят към
1прег01Е01ри - във връзка със зарад сегашното развитието представлява принос към те- ма или големина,
тези дни ог Брюксел присдсключването па споразумение па положението в света, Юго зи стремежи, което охрабрява
дс наглата страна и разисквани славия и Алжир сочат, чс е пе гюборниците па политиката тигаа твърде добра вест: об=ята в Съюзната скупщина, в обходимо. още по-тясно меж7 «а мир и международното съ ,щИя европейски пазар ще за
почне преговори с Югославия
Нкрито държавния секретар за дународтго сътрудничество. По труд пич сетно.
Когато сс говори за подоб но някои въпроои от търгов
—външни работи Тспавац твър- дходът на двете страни към
Зде положително оцени разви- разрешаваното на иай-належа ряване ма положението в све ски обмен. Вратата за прегово
наше- товната политика, тогава ня
Шнието на сътрудничеството със щитс проблеми на
то в р С ’М е с твърде бли ма съмнение, че най-ценни са ри едга са отворели: вярваме,
Цсъседна Италия.
»•
В Посещението мина както сс зък. Съществуващите разли опия опити, конто изхождат че с успех ще бъдат завърше
В
от позицията за в-ьзтановява- пи и нашите производители
зи очакваше: срещата Тито— чия. могат да сс схванат
Швумедиен даде нови импулси като отражение на специфич II1 с па приятслоки отношения
излезнат на общия пазар
пъншт01гю,л1шичсската ак- ните условия, в които живеяг и сът])уд|1шчсство между съсс
с
разбираемо
като
равноправни партньори.
тивност която ведно означава двете страни (едната,на евро дите. Затова
но
сътрудничество
да
сс
вър
пейския
бряг
на
Средиземно
«и укрепваше на позициите на
м. г.
платформа,
море, а другата на африкзп- ви към общата
“необвързаните страни.
нансоГте

“ НаМалява и **
резултати на коопе
рациите. Личните доходи на
заетите у тях не са в униоон

Европейският пазар и нашите
средиземноморски съседи
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Прикриват се дефицитите
М|шадата година стопанските организации от Босиле
градската комуна в годишните си баланси са показали и де
фицитите па магазионерите в търговските магазини. Броят па
онези, които са имали дефицити над 1.000 динара е бил 14.
Макар, че според закона стопанските организации са били
дължиш тези лица да предават на съда не са сторили това.
Така е и в тази година. И на шестмесечието, и на
деветомесечието, голям брой магазионери дължат на своите
предприятия. Тук обаче не става въпрос за дефицити зарад
вересии. Тях стопанските организации и не ги свидентират
в периодични и годишни баланси. Касае се за дефицити, за
които магазионерите нямат никаква документация, която
да ги оправдае.
I Обаче, с изключение на два — три случая тези „длъ
жници" не се дават под съд. Още по-неразбира.емо е, че те
си остават в предприятия. Дори не се търси те наведнъж да
ги наваксат. В някои случаи в края на годината се правят
опити дефицитите да се премахпат.
Защо се толерират дефиците?
Съществуват, главно две причини. Първо, виновници
те са близки роднини на най-отговорните в стопанските ор
ганизации и второ, голям брой магазионери (са собственици
на търговските помещения. В случая, ако предприятието
превземе каквито и да било по-сериозни мерки, тези запла
шват, че ще откажат в помещенията мм да бъдат и по-ната
тък търговски магазшш. И именно такива неща в стопаиските оргализации премълчава вътрешния контрол. Та\а се
стига до неднецигошиа и повишаване на финансовите парушения. Да кажем само, че досега и службата иа общесгвсното счетоводство изцяло е пренебрегвала такива случаи.
Така и компетентните от службата на вътрешната сигурност
не са получавали официални данни за тоя вид стопански
В. В.
криминал.

Босилеград

Обсъждан Устава
на СК на Сърбия
Членовете на Общинския ко
митет на СК, комисията за ра
ЗБитие и идеологическо възпи
тание, уставната комисия, сек
ретарите на местните партии
ни организации и известен
брой комунисти обсъдиха про
ектолредложениегго на новия
устав на Съюза на комунисти
те на Сърбия, който наскоро
ще бъде на дневен ред на Ре
публиканската конференция
ч
на СК.
В новия устав отделно вни
мание на присъстващите при_влекоха онези проектопредло
жения, които ое отнасят до
активността на комунистите в
останалите обществено - поли
тичеоки организации и отгово
рността на тези в изпълнява, нето на задачите.
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Във връзка с това учасници
те в разискванията се съгласу
ват с предложението онези ко
мунисти, които по-дълго вре
ме не участвуват в работата
на своята организация да бъ
дат отстранени от нея. При
това някои изтъкнаха, че е не
обходимо в устава да се установи по-конкретно колко време един комунист бездействува, за да бъде изключен от
СК.
Общо казано най-отговорни
те комунисти от комуната ое
съгласуват с новия устав на
комунистите на Сърбия, защо
то той предлага качествени но
вини, които имат за цел да из
дишат активната роля иа ко
мунистите.
В. В.
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Едип цех н комбинат „Димитровград

От петата сесия на ОС в Димитровград
ятлето и вън от него, а да се ров, Гюра Маркович и др.
(Продължение от 1 стр.)
Секретарят на Общинската
защото съдебните решения гледа градивно на работата
скупщина
Тодор Филипов на
във
„Фабрад“.
За
отговорност
закъсняват. Другарят Денчев
каза, че не само бедните гра на старите ръководители се прави остра забележка на пра
ждани, но и най-богатите гра застъпи и отборникът Ми- вобраниоца Зорка Вацич, кси
ждаии в общината трудно пла лия. Той каза, че досегашна ято взимайки участие в рази
щат своите задължения към та практика ония, които гре скването се опитва да влияе
шат да ое изпращат на по-до върху кадровата политика на
общинската скупщина.
бра работа, няма да доприне общинската скупщина. Той за
ДОБРИВОЕ НИКОЛИЧ: ПЪ се за развитието на предприя яви пред отбормиците, че вър
ху избора на лицата по конку
ТЯТ НА „ФАБРАД" ВОДИ тията.
““ ^ рса са участвували всички са
КЪМ ИНТЕГРАЦИЯ
СЕГАШНОТО ПРОИЗВОДмоуправни органи. Той каза,
На последната сесия на об СТВО ВЪВ „ФАБРАД" НЯМА че за избора на Никола Саздов е имало влияние станови
щинската скупщина бе реше- ПРОБЛЕМИ
щето на Съвета за народна от
но,да се направи анализ са
В заключенията на Съвета брана, а за избор на Цветансъстоянието в предприятието
„Фабрад“. Отборниците за та по стопанство се казва, че про ка Воинович защото е била
зи сесия имаха обширни ма нзводство в предприятие „Фа първа на ранг листата. Изботериали, заключения на Съве брад“ сега върни добре. За ра е направен в духа на реше
та по стопанство. На сесията последните девет месеци се ни ята на самоупр авителнит е
присъствува и директорът на чувствува известно подобрение органи. Не са уважавани дру•предприятието' Добривое Ни- в отношение на миналия пе- га мнения освен мненията на
колич. Той запозна отборни риод. Съвета констатира, че органите на самоуправлениеците с положението в пред предприятието до края на го- то при общината,
Вера Миланова,
референт
приятието и с аргументи до дината ще ое освободи от бло
каза, че предприятието сега кираните средства и 80 мили- на скупщината заяви, че реше
има по-добри успехи в рабо- она ст. динара оборотни сред нията са незаконни и всеки
тата, но за така кратко време ства.
кандидат може да получи ску
от шест месеца не могат да
Апелира ое също така към пищната на съда. Затова Ва
се ликвидират всички опуще- кредиторите да имат съответ- сил Георгиев предложи да се
пия, които са направени в ми но отношение предвид на то- разпише нов конкурс, дока то
налото. Той се застъпи да се ва, че работите са тръпнали, отборникът Гюра Маркович
поиска отговорност от ръково а Стопанската банка да има се застъпи, че конкурса е пра
дителите, виновни за лошото по-голямо доверие във „Фаб- вилно проведен, на работните
състояние в предприятието, рад“ и да отпусне 30 милио- места са дошли млади хора.
Работниците сега се отказват на ст. динара кредит за инве- Той каза, че акутцината се
20% от личните доходи защо- стиции в основните средства, не е занимавала с други оиу,
то са убедени, че до края на а средствата, които са взети щения като хонорарното по
година предприятието ще ре- от Фонда за общи резерви на ставяне на председател на Съ
ши въпроса със загубите. Се- Републиката да се отпишат юза на младежите, опекунст- ■
га предприятието е ангажира- или да се продължи режа за вото на Центъра за култура и
. ло 70% от капацитетите си за изплащане.
забава и. др. След това отбор„Алфа“ от Враня, а предприе
Общинската скупщина прие ниците гласуваха' и прие с бо
ти са мерки предприятието да анализа и заключенията на лшинство гласове доклада на
се интегрира с някое отгова Съвета за стопанство.
Съвета за общо управление и
рящо предприятие и разгово
вътрешните работи.
рите вървят добре. Директо КОНКУРСИТЕ ПРЕДИЗВИКА
До остра полемика дойде и
рът на предприятието Нико- ХА ОСТРИ РАЗСИКВАНИЯ В при избора на Началник на
лйч поиока от скупщината да СКУПЩИНАТА
общия отсек. Скупщината тря
се даде възможност на колек
бваше да се определи за кантива и сегашните ръководите
Окунщината
разгледа
докла
дидатите
Павле ТодорОв или
ли да изкарат работата до
да
на
съвета
за
общо
управВера
Миланова.
След гласувакрай.
ление и вътрешните
работи
не
бе
избран
Павле.
Тодоров
Върху анализа ое изказа Ра върху жалбите по конкурса
(21
глас).
Вера
Миланова
по
шсо Ацав. Той също изрази за работното място завеждащ
надеждата, за подобрение . отдела народна отбрана и. за- лучи 12 гласа и един отборна работата на предприятие- веждащ гражданакото състоя- ник ое въздържа.
зо. А Симеон Иванов, отбор- ние. Според разписания КОНСкупщината завърши своя
ник и председател на работни курс за тези работни места за
та
работа късно след обед.
чеокия съвет се застъпи пред първо място се обадили 17,
приятието дасе бори за авой а за второто 16 кандидати. За Това беше едно от най-дългиартикъл. Иван Лазаров, кри- завеждащ народна отбрана бе те заседания в работата на
тикува слабата работа на до- избран Никола Саздов, а
за тази скупщина. Окончателно
сегашните ръководители в пре завеждащ отдел гражданско
дприятието и предложи ня- състояние Цветанка Вомно- решение във връзка с наплакои икономисти в Димитров- вич. Скупщината трябваше да щането на плацовете, което
град да не отиват само в по- разгледа 10 жалби от лица, ,бе поставил като отборничесдобрите предприятия и крити изгубили на конкурса
ски въпрос Гюра Маркович се
куват работата на „Фабрад“,
В разискване по тази въпно и сами да минат там и поотложи
за слЬдващото заоедавзеха учястис
V-а
?ЬС ОВ,аигге знания- Щ- Станоя Петров, първобранио- 1ше с предложение Съвета за

на път на итригите в предпри
I
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Ми
ва, Васил Георгиев, ИлиГпег
\

' ф~да ™
те предложения.

Б. Николов
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Инициативи в Босилеградско

ВОДОПРОВОДИ И ПО
СЕЛОТО

През последните две-три го
дини, а особено тази
много селища на Босилеград
ско, особено в любатски район, са построени или се досгройшат водопроводи Тоя ра
йсн, макар че изоб илешува с
буйни планински извори, то
рядко някое селище да е има
ло водопровод. Най-многото,
което беше направено,
бяха
една или друга селска чешма.

нш и и»
и па

)

Повече от половин година реките във Висок не са пъл
новодии.
И тогава хората нямат брашно. През лятото, есента и
зимата (понякога) реките пресъхват.
Ето и тази есен е така.
За да се омеле брашно — трябва да се отиде във Височка Ръжана. Но и там не върви добре. Често пъти не мо
же да се дойде на ред и тогава хората отиват на Врело (12
км. от Каменица), а почти 20 километара от Г. Криводол.
Какъв тормоз на хората !
Хората от тези оела трябва да отделят и по 4 до 5
дена за тая работа. Затова жителите на Каменица, Изатовци
и други села, с които приказвахме, поставят като необхо
димо да се набави мелница. П.ри това питат защо коопера
ция „Сточар“ и до днес не е решила този въпрос. От такт/,
млин кооперацията може да има само полза, а селяните
няма да отиват така далеч, често пъти по лошо време да
мелят жито.
Неотдавна изгоря в пожара един млин и оттогава се
лата във Висок са без мелница.
Узнахме, че ое правят опити от някои хора в Сенокос
и Каменица да купят такъв млин, но едвам ли тази идея
ще се реализира, защого са необходими много средства.
Защо тогава кооперацията не купи млин и облекчи
хората.
И тя ще има полза от него.
Борис Марков

Водата в почти всички села са оказали училищата в отде
е доведена главно чрез мест дните оелжца.
но самооблагане на население
Стойността на
то, доброволен труд, а частич те, според обща водопроводиоценка над
но и е помощ отстрани. Ясно минава няколко десетки хиля
е че в тоя район различните ди динара* което, е оглед изоо
бщественочполитич
еоки орга 'станалостта на тези селища, е
____
_
иизации са съумяли да наме- забележителен успех
рят общ език и да съгласуват
Поотделно трябва да ое изакциите си, така че успехът тъни е построяването на водоне е изостанал. Трябва да ое превода в оело Плоча
Тук
отбележи и помощта, която освен че водата е доведена ДО
училището, към водопровода
са ое приключили и над 30 се
мейстша, което е оглед разпръ
снатостта на селото, също о
завиден успех. Освен това с по
строяването на водопровода
селяните се освободиха от но
След няколко последовател ха комунистите от стопански сснето на вода на далечина от
няколко километра и вече
ни заседания на Общинския
те организации. Тоя път поч- „няма водата да се пести каккомитет на СК в Босилеград, ти изцяло отсъствуваха кому
газеика“, както умело каза
на които се разисква За състо нистите от тлъминската земе те
един плочанин.
янието на стопанските органи делска коперация. В лис1шска
в Мусул също тази осен е
зации в комуната и за възмо та кооперация тоя ден е про- доведена водата до училищежиостите за интеграция, в не пеждано заседание на коопера то, а не по-назад изостават и
деля на 16 ноември бе прове-. тивнид съвет. Мнозина кому- училищата в Барйе, Мали ядено заседание, на което тря нисти от транспортно предпри вор. Колчин а гарина.
бваше да присъсгвуват всич ятие също не взеха участие в
Тази есен и в Горна Любата
ки комунисти от стопанските събранието. Едно такова ма- е работено върху водопрово
организации. Очакваше се да сово отсъствие е симптоматич да, макар че той съществува
се направи решаваща крачка но. Изводът е ясен — дава се още от 1967 година. Именно
в интеграцията.
съпротива на най-важните об засилен е протокът на водата
Обаче, по вече установената ществено-стопански процеси у с два нови каптажа.
традиция и това събрание не нас. По-конкретно казано: кат
затУи, например, само в
беше успешно. От 70 комуни
училището има четиринаде
сае се за непоследователно
сет чешми, а има още семейсти присъствуваха само 32. Пр
провеждане на стопанска ре ства, които горещо желаят да
такъв начин нямаше възмож
си доведат вода по домовете.
форма.
пост да се взимат съответни
Успехите в построяването
В разискванията в ОоциалиТова нещо още веднъж пот
иа водопроводи в различни се етическия съюз и комуналнирешения.
върждава,
че пасивнзацията лища на Бооилеградско тряб- те заводи за осигуряване зеТова нещо е изненадващо.
на комунистите пречи на сто ва само да бъдат насърчение меделокмте производители от;
Най-много заради това, че за панския ход в комуната.
и за останалите да тръгнат по Сърбия са предложили до
устройването
на въпросното
техния път.
края на годината да бъде
Ст. Н.
приет закон за пенсионното
В. в.
събрание най-много изисква

Бележка

ОТРИЧАНЕ НА ИНТЕГРАЦИЯТА

Актуален теми

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ
ПЕНСИИ

По следите на отборническите въпроси

осигуряване на земеделските
п роизводители.
Проектозаконът предвижда
доброволно пенсионно осигур
яване, с което се получава
право за пенсия по старост,
по болест или пенсия 'по семейност.
Един производител, който
от 16-годишна възраст 45
години плаща по 63 нови ди
нара след
този
срок
би имал право да получава
!00 динара пенсия месечно.
Възможно е обаче да се вна
сят и по-големм суми. Напри
мер ако от 16-годишна въз
с който би се регулирала це раст плаща 45 години по 159
ната на землището. Ако пък динара, от 60-та година би гщ
— твърди се в отговора — нс
дойде до съгласие за цената в лучавал пенсия 250 динара. Ра
този случай решение взима збира се плащанията трябва
съда. Общинската скупщина в да бъдат редовни, защого ина
този случай е длъжна да прие че се губи право на пенсия.
ме решение за паричното обе
В проекта е предвидено съ
зщстсмис, но това решение не
може да задължи съда, защо- пругата или съпругът, ако
то единствено той с компетен плащащият вноските умре да
тен да донесе решение по коя има право да продължи вна
цена щс се изплаща взетото
сянето и да получава пенсия
землище.
И прокурорът, в отговора та той. Предвижда се също
си, пс прецизира кале щс пос възрастните и нетрудоспособ
тъпи съда, дали по новия За ни земеделски про.гзводитсли
кон или по старите разпорел;
да дават земята в закуп и дц
дания, зпщото досега не е взе
то пито едно решение по то си осигуряват средства за пла
щанс на вноските за пенсия.
зи въпрос.
Въз основа на тези неясни
По проекта ще се разисква
отговори може да сс заклю в скупщината на СРС, обаче
чи, че много по-добре е ста
нало, косато този въпрос нс с малко е вероятно законът да
излезнал пред отборни цитс. бъде приет до края на годи
Много с трудно те да се орем ната.
(Танюг)
тират в тази материя, когато
службите при общ.шата и про
курорът нямат еднакво мнение.
До следващото заседание ко
, ато трябва да сс разисква по
този въпрос, полезно би било
.разискване през вестника и мо
лим компетентните, юристите
п общината да изнесат своето
мнение.
Б. Н.
\

ДВА ОТГОВОРА НА ЕДИН ВЪПРОС
за неплатените
Въпросът
плацове и този път не беше
на дневен ред в Общинската
скупщина, по технически при
чини. Обаче в материалите за
заседанието бяха подготвени
два отвогера. Един отговор
даде имуществено - юридичес
ка служба при Общинската

служба, а другия отговор да
де ирокурара Зорка Вацич.
Юридическата служба при Об
щинската скупщина счита, чр
за
реализирането па закона
правилно изплащане на нспла
тените плацове трябва да се
регулира според закона. И за
това се предлага да сс опреде

Изложба »Югославия
вчера и днес« в Африка
и Азия
В скоро време в Африка,-а
олел това в Азия населението
шс може да види една солим
па изложба за Югославия. То
ва щс е огромна сбирка на
документални снимки, копни
на фрески, филми и други
свидетелства за развитието на
пашата страна.
_
„„ мчттл-жбзта
Оргаиизатор
на
изложба.а,
която две години ще пъту.ва
из африканските и азиатскитс страни, е Съюзната комисия за културни връзки с чуж
била,

Изложбените експонати са
разделени в девет области, та
ка че посетителите щс имат
възможност да видят какво е
ставало в нашата страан от
пред историческите времена до
днес. Осемдесет процента от
експонатите са снимки. За изложбата са били прегледани
над
фото-негативи,
до^ 65.000
^
11айнподходя.
щОТО Изложбата при подре;(аю СЪСТОЯ11„ис щС заема око
ло 400 квадратни метра.
(според Ташог)

лят кръгли цени за всяка го
дина от 1965 г. всс до влизане
то в сила на закона (15 май
1969 г).
При реализирането на този
Закон се посочват и някои тру
дпости. Надлежният опран ид
общината пс е взимал навре
ме нужните решения; създаде
ни са трудности на админист
рацията тъй като Закона има
рстроапегишно действие. Много
решения трябва да сс анули
рат. Като причини за норсали
зтранс на Закона сс привеж
дат и кадрови трудности. Слу
жещите в тази служба често
пъти се променяли. За поешед
иитс две години сс променили
четири началника.
Органите на управлението
на Общинската скупщина нс
приемат като изправно стано
вището на прокурора който
предлага да се сключат дого
вори за обезщетение между об
щииската служба и новия при
тежатсл на плаца.
В отговора ои на отборниче
ския въпрос прокурора твърди, чс Общинската скупщина ,
пи до 15 февруари 1968 година нс е била длъжна да донася решение 'за изплащане за
даденото землище, но е била
длъжна да подпише договор.
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ВИСОЧКА
ХРОНИКА
Просветните работници от Висок
за Баня Лука
.1

На заоеданието на синдикалната конференция на про
светлите работници в Каменица се реши за пострадалите от
земетърсеиисто в Банялуиса да се даде помощ в .износ на ед
нодневна заработка. '
(

ч

Височани дават помощ в натура
На събранието на местната организация на ССРН в
Каменица, което се състоя нсодавна с решено да се помог' нат пострадалите в тежката катастрофа и Баня Лу,ка.
Височани предимно ще дават помо!Щ в натура. Артику
лите ще събира кооперацията и ще ги изпраща за Баня
Лука.
Акцията е в течение.

Към Босилеград

Записано пътьом

Две трудови акции на учениците

Да защитим пътниците!

Учениците на оановното училище „Васил Левски“ в Ка
менкца проведоха две турдови акции. Те работеха на коопе
рацията „Сточар“ при събиране на слама в мсаността „Балга“. Кооперацията ще купи на учениците две топки за во
лейбол и баскетбол, мрежи и други физкултурни реквизити.
Чрез акцията бране на шипков й д учениците набраха 1550 кг шипки и взеха 147 000 дина! , Тези средства ще
използват за подобрение прехраната в ченичеокия стол и
набавка на ученически помогала.

Започна есенната сеитба
Във Виоок започна ееанната сеитба.
Вече са засети с пшеница над 120 хектара. Два трактора
работят денонощно. Ако кооперацията разполагаше с по
вече трактори сеитбата щеше да бъде завършена на време.

Месната организация вече действува
Местната организация на
ССРН на Каменица започна
изпълнение на плана за кому
налното уреждане на селото,
В съвместни действия, с коопе
рация „Сточар“ се поправи един мост в селото.
Селяните дадоха материали,

а кооперацията работна ръка.
Селяните на Каменица започнаха е работа на пътя Ка
меница — Камегогчка река.
Целта им е да се оспособи
пътя, за да може и през зимага да идват рейсовете в селото.

Мостът на Каменичка река е готов
Мостът на Каменичка река
задаваше голяма грижа яа се
ляните през есените и зимни
месеци, а особено беше затру
днено движението. Олучаваше
се зарад този мост да ое пре
късва движението към Д. Кри
водол и тогава пътниците от
селата Вълковия Г. Криводол
и Болешдол идваха дори в Ка
меница.

Сега моста е готов.
За изграждането на' моста
участвува Общинската скупщина и армейците.
Моста построи „Градня“ от
Д имитровгр ад.
На снимката.: Новия мост
на Каменичка река.
Сн. Б. Марков

Авторът на настоящите редове беше свидетел на едно
немило произшествие, което,
за щастие, завърши без пов
реди и по-тежки последици.
Той дори нямаше да пише за
това, ако сетне самият шо
фьор не се оплака, че в авто
бусите на босилеградокото тра
ненортио предприятие, особе
но в онези, дето ое движат по
рейсовата линия за Скопие,
подобни явления са почти ежедневие, па затуй дори сме
нил рейса, надявайки се, че
поне на тави ройооша линия
към Ниш, не е същото.
Случката стана на 13 тоя ме
сец, в автобуса, който тръгва
от Босилеград за Ниш към
два часа след обед. Двама пи
йнали граждани предизвика
ха побой, в който по-големите повреди понесоха именно
те. А поводът беше най-обик-

Поганово

инатили и не ставаха.
Започнаха обяснения, в ко
ито трудно ще се разбере кой
е правият, но зарад които ав-.
закъстобусът безпричинно
няваше и съответно предизвикваше негодувания оред път-г
ниците. Сякаш тези негодувания, а собственото му недово
лство, на един друг г.ражданин от Г. Лисина, беше повод
към това прибавим, че и той
да се намеси и той. Когато
бе пийнал *— картината е ясна. Избухна остър спор, който набързо прера-стна ;в побой.
През това време, докато се
обясняваха, автобусът - беше
излязъл от града и
отново
спрял, за да излезе пийналият гражданин от Груинци. А
когато и двамата вк-опчаяи един в друг някак напуснаха
автобуса и когато оня от Г.
Лисина си влезе, за да продъл
жи пътуването аи, а азтобусът потегли, през отзорешщ
прозорец влетя огромен ка
мък, който падна в краката
на двама пътници, без да ги
повреди много.
Описахме случката, не за да
г ■ ■
обвиним или оправдаем еди
ния или другия побойник, за
Просто очудва как някои щото, тук в Босилеградокю, из
хора гледат на този въпрос глежда и двамата са познати
като побойници. Искахме са
— вместо да ое средствата о- мо
да повдигнем един друг въ
бединяват, вместо хората да
се организират с общи сили прос: кой ще защити пътни
ците от авоеволията на пия
да ое построи и този път — ни
и буйствуваши пътници. В
забравя ое хубавата народна
поговорка, „че в съединеяие- началото казахме, че това не
е единствен случай. И да за
то е оилата“.
Селата от този район ще по питаме оеще: защо, когато ав
искат в, най-скоро време опе- тобусът тръгваше от центъра
циалист от Общинската скуп- на прада' та дори и от автобу
щина в Димитровград да из- шата сгогрка' нямаше никаасьв
■лезе на място и да даде раз- МШтиЧиаиеР- които в случая е
нареждане как и къде да се дл^>1сет да в'ь'Д|ВОри Ред\
строи пътя. И селата от пога- - Иьтаиците. които, между
но®оки район се надяват един' другото' частн0 за заплатили
ден да получат рейс както ос- билета си' иокат- когато ПЪТУ
таналите села в комуната
вз,т ~ приятно да се чувству'
П. Тодоров 4 ват- Подобни прояви, скандар
ли и пр. не им позволяват то
ва. Защото и след като заглъ
хна немилото
произшествие,
трябваше да слушат хвалбите
на гражданина от Г. Литна
как той щял да го нареди и
ч И най-оетне: не излагаме ли
сума закани от тоя род.се с подобни прояви пред чу
ното училище “в
дот

новеният в такива случаи: бо
рба за място, относно, кой къде ще седне, кой кому е заел
мястото. Никому няма да бъ
де трудно да се десети, че тов а е само поводът, а причина
та е в алкохола. Защото ако
не беше алкохолът, дори и в
препълнения автобус щеше да
сс намери място за двама пътници в твърде
напреднала
възраст,
Именно, пийналият гражданин от е. Груинци настояваше
да дигне двама младежи, кои
то също бяха пийнали — изпращаха новобранци — и зае
ли техните места. Други два
ма младежи ое оказаха по-ра
збрани и отстъпиха място на
възрастните пътници. Но пийналият гражданин от Груинци беше твърдо решил да дипне двамата младежи, които
пак от своя страна се бяха за_______

само да почне
Напоследък все по-често се
■разисква какво да се прави с
пътя Попоново-Димитровград,
който е в твърде лошо състоя
ние. Най-нсквите вести във
връзка с неговата съдба оба
че са тревожни: вече открито
се разисква парите, предиаз:
начеиси за поправката на този
път да бъдат разделени между селата, които трябва да го
строят. Това нещо беше по
вод и за междуселска конфе
ренция, на която и Планини■ца
Бавски дол и Поганово
се съгласиха оредствата да не
се разделят, а с общи усилия
да се започне този важен за
селата от Погановски райод
път.

Бански дол ч

В помощ на училището
лите Ссе°решиГ даОЛпамогнТат
на учениците си като докарат
дърва за отопление през зима

■

Дървата за отопление тази
\
л г.
■

бе принудено да ги купи*
Планиница, а родителите цоб
Р€Ш0ЛН0 ™ "РекдРаха до училището в Бански дол.
У

И°аве и ааш;о те въ3 00»033 яа
да^ят^^Г ПобойницИ
наш^та отп^а^ за превоза в
нашата страна.
Ст. Н.

>
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КРИМИНАЛНА ХРОНИНА
»««««

ЗАТВОР, ЗАРАД НАПАДЕНИЕ
НА СЪДЕБЕН СЛУЖАЩ
т

■

;

■Наказателният съвет при 66
щштския съд в Димитровград
под председателството на съдията Иван Тошев, преди ня/
колко дена осъди на три месеца затвор Кирил В. Стефанов, двадеоет и седем годиш е ц
земеделец от село Пъртополи

«

Л

'

■

;

1 «I*.
■

(ПЦИ,

Според възбуденото дело от
общинския обвинител от Пирют, преди няколко месеци в
село Пъртопопинци по време
на изпълняване на длъжност
от служещия на съда Стеван

:1

Топли дол

Наш репортаж

Топлодолски контрасти

За Топли дол водят две пъ
теки: едната от Горна Лисина,
а другата от Божица. Ние пре
дпочетохме първата. За нея
топлодолчани казват, че била
шосе. Наистина по нея вървят
трактори и воловока кола, оба
че тя все пак не е това.
Изкачващият криволичещ
път, постлан с пожълтели бузсови листя води до едно ви<хжо плато над горнолисински
те махали. Оттук между проредялите букаци се съзират
пръснатите топлодолски къщи.
Отправихме се към центъра
на селото.
В малката котловина са сгушепи кооперативния дом с по
отвел покрив. училищната
сграда и три стари схлупени
къщурки. Тук нямаше никого.
Тоя ден търговокия магазин
не работеше и хората нямаха
нужда да ое отбиват в центъ
ра на селото си. В училището
часовете бяха завършени и учителя бе заминал някъде/
Училищната сграда има ху
бав външен изглед. На поктелекизионна антена.
рива
Разбрахме, че училището има
телевизор и че приемането на
програмата е качествено. Оба
че никой друг в селото няма
телевизор.
Минахме покрай кооперати
вния дом. Това е голяма сгра
да — до неотдавна гордост на
топлодолчани. Сега вече не е.
От едната страна е запусната
и по помещенията се влечът
свине и кокошки. До преди
тук е работила килим ар а. Стро
йните топлодолски момичета
са ткали сръчно скъпоценни
килими. Но ето, сега е закрита. Някои казват поради не
способността на управата на
земеделската кооперация от
Божица. Но както и да било
тези момичета отново намери
ЛИ работа. Заминали във вътрешността, а някои в чужбина. Отвреме навреме те се обаждат с пиома на близките
си, а нерядко и с някоя пара...

Събеседникът ни бе Пейча
Стоименов, вече стар човек и
в момента единствен възрастен мъж .в цялата махала.
— Село като село — заприказва той. Работиш непрекъснато, а то пак не стига,
Топлодолчани имат ток. И
то от преди седем години. Но
сега са загрижели, защото от
електрическото предприятие
в Леоковец им налагат да под
менят елекшричните стълбове,
В противен случай няма да им
приемат мрежата, а възмож
но е да им прекъснат и тока.
— Вече пи меним два пъти.
Сега отново. За целта всяко
семейство трябва да даде по
1.500 динара. Това не могат
всички. Останали сме само ста
рците — каза моя събеседник.
Това е така. Младежите от
Топли дол ежедневно напус
кат селото аи. Това са отлич»
ни строители и други слециалисти. Миозина са и вън от
нашите граници. Такави има
над петдесетина. Сега те се обаждат от Германия, Австрия,
а дори и от Австралия.
Дохаждат през лятото. Раз
бира се, с луксозни коли. По
сетят родителите си, пооедът
ден два и си заминават.
Някои топлодолоки семей
ства са се изцяло преселили.
Обаче имотите са оставили не
продадени. Но и да ое обрабо
ботват ползата не с голяма.
Земята не неплодородна, а кли
мата, неблагоприятен. Планиц
ските нивя раждат само овес
и ръж.

Ц. Б.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА НАРУШЕНИЯТА
В ДВИЖЕНИЕТО
На пътищата в димитров
градска община през измина
лите десет месеци, тази годи
на, са станали 21 злополуки.
В злополуките са загинали 4
души, 11 било тежко, а 19 ле
ко повредени, Материалните
щети ое ценят на около 30 хи
ляди динара. В сравнение с ми
налата година това са 11 зло-

го по-сигурни. А това вече е
едно голямо вредимство.
Топлодолчани са също недо
волни от земеделокото оаигур
яване. Оплакват се и от високин данък. Те казват, че в по
вечето сурдулишки места нео
тдавна е проведено ново премерване на земята, обаче из
глежда на тяхното село заб
равили.
Оплакват се и от земедел
ската кооперация. Тази има
свои имоти в планината „Бильо коло“, обаче не полага
много за тях грижи.

полуки повече. Повечето зло
полуки са станали на автомо
билното шосе първа степен от
Гоин дол до Ррадинье.
На снимката: тези картини
па нашите пътшца са все почести.
(Снимка: Б. Борисов
Ц. Б.

★
Такова е ежедневието на то
плодолчани. Не много обеща
ващо и весело. Само, че от
ден на ден селото намалява.
Някога е имало над 200 семе
йства, а сега вече 140. Селото
остава и без пулаиращата мла
дост.
В. Велинов

На здравни
теми

I

Старост и болестите

Средната продължителност
на човешкия живот в сравне
ние с тази от началото на на
шия век се с увеличила с око
ло двадесет години. В европе
йските страни оега има много
Отдалечени от общината 45
повече стари хора, а това зна
километра
чи има повече и старчески бо
Топлодолоката зима с недри лести.
ветлива.
Пътищата тогава стават не
проходими и само по тлеен
път хората отиват в Божица
и Лисина.
При наличието на таюива
съобщителни и други връзки
Топли дол с особено много от
далечен от центъра на своята
община в Сурдуяица. Касае
се за отдалеченост от 45 кило
Б миналия петък след обед
• мет.ра. Това създава труднос- голямата букова гора в мсстОстават само старите
ти на хората, а отделно мно„Коларница“ край БоОтбихме се в махала „Ни- го през зимата, когато съо- ността
сишеград бс обхваната от сикол чини“.
боденията са прекъснати. Вси; леи .пожар. Обаче за щастие
Тя е една от пб-големите,-а
което е нообходимо^не
д°о
. къщите са на купчина. Доли- чко,
могат да завършйт в
запалилата ое гора паралошната, по която минавашме бс
в Божица. Случ ски махали. Тези се опитали
та
канцелария
ше покрита с лед.
Един планинец влечеше из ва се, че само за едно удосговсрепис отиват в Сурдулица.
гората голямо дърво. Едно ку
Ето защо топлодолчани са
чс вървеше напородо с него.
на мнение, че е щяло да бъ
За миг се втурна към нас ...
Нашето присъствие в маха- де много по-удобно, ако- са
Лу~,.
лата предизвика любопитство. били под ведомството .на БоА
От домовете надничаха чорла. силеградоката община. Те и
I
много
работи
свършват
ви детоки глави. Няколко по- сега
,
в
Босилеград,
обаче
по-инак
стари жени нещо си дошепваг I
би
било,
ако
им
е
и
общината
Една
от
тях
ни
попита
да»
ха.
зимата
ли ;не сме от онези, които съ тук. Защото и през
връзките с Босилеград ся мно
бират данък.
БРАТСТВО * 21. НОЕМВРИ 1969

Ммков — 'Кирил Стефанов му
пречел, нападнал го и му нанесъл леки- повреди. Същевре
мегано не му дал да изпълни
поставената . задача. Съветът
на общинския съд в Димитро
вград, след като изслушал сви
детелите, донел осъждаща
присъда, считайки че това на
казание поправително ще въз
действува и върху останалите,
за да не нападат съдебните й
други служащи при изпълня,
ването на длъжностите им. —

Пожар в Паралово

което е болест. Така напри
мер разстройството в снабдяването на сърдечния мускул с
кръв следствие склерозира
нето на сърдечните кръвонос
ни съдове довежда до болес
тта „ангина пекторис“, или до
„коронарна инсуфициенция“.
Иначе артеросклерозата е
по-честа у мъжете, отколкото
у жените. Това ое обяснява и
с повечето страстни пушачи
при мъжете. А за появата на
тази болест допринасят и упо
требата на алкохол, чревоугод
шгчеокото хранене, нервното
напрежение, захарната болест
и шхтът. Не е без последст л
вия и лошото храносмилане,
да потушат пожара, но не ус- п също и психичеоките възбу ,
пяли. Затова веднага съобщигрижите, окръбта и липса
ли в Босилеград.
та на физкултура!и упражиеВ потушаването на пожара пия,
Днес повечето хора на преучаствуваха учениците от гим
нааията. Така бе, избегнато клонка възраст са готови да
най-лошото. Пожарът бе ло- Се пазят повече от физическо
кализиран и опасена голямата напрежение, отколкото от пси
букова гора, а с това и някои хичоски възбуди. А трябва да
е обратно. Артеросклерозата е
параловоки махали.
Предполага ос, че е тоя по- тясно свързана с увеличено
налитано. Виоокото
жар предизвикал някой нев- кръвно
кръвно
е
резултат именно на
ниматслен минувач, който под
склерозирането
на кръвоносхвърлил угарка. Причинената
Значи това с бо
н-ите
студове,
щета е значителна, понеже е
изгоряла гора от един хектар. лост, която е резултат на оста
ряваксто на цялото тяло.

Кои са старческите болести?
СКЛЕРОЗИРАНЕТО на кръвоноаиитс съдове или артеро
склерозата е първата от тях.
Но трябва да различаваме сстосгоснюто (физиологическо)
склерозиране, което с харак
терно за всеки организъм от
болестното или патоложкото,

ИЗГОРЯЛ 1 ХА ГОРА

I

В. в.

Д-р Й. Войнович
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| (НЕ) КУЛТУРНА ХРОНИКА

ЗА ИМЕТО НА ЛЮБАТА
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В стари времена, когато върлувала чумата ,ио пре
делите на Бооютеградсжо, особено жестоко ое настър
вила на Любата. Тя просто за часове помела всички
животи и селото съвсем опустяло. Нямало жива душа
. да се мср.не. И кой знае дали изобщо щял животът
: да се върне в него, ако от същото село от Мулина
фамилия, не останал в Мара планина един овчар.
Него чумата не могла да досегне, защото той бил го
ре при овцете си високо, чак до пределите на Гради
ще — Църнощичхо.
Ето тоя овчар, след като бил в Самоков и след
като и там започнала да върлува чумата, решил ‘да
се върне в селото. Но не дошъл веднага. Отседнал
горе в планината и решил да види какво ще му каже
някой си човек, когото той повел заедно със себе си.
Тоя човек бил майстор в някаква си ковачница. Ко
гато избягали от Самоков носели храна за няколко
дена, но тя се свършила и най^сетнс решават да сля
зат в селото.
Сетне, когато се завърнали и когато тоя от Мулина фамилия ое оженил, отимал дъщери. Когато пък
момите отраснали .веднъж някой ои Джура от Крива
фея дошъл на коситба при него. Нашият човек го
харесал, защото бил аръчеи в ръцете, работата не му
спорела, а видял се и честен. През целото тарсмс той
го държал като косач, а сеше започнал да му дава ед
на и друга работа, докато накрая не го оженил за
една от дъщерите си. Като му дал огромна площ
земя, на която той заживял, по-къано от тоя човек и
по името му цялата мхаша получила името си — Гтор^
чева. Всъщност би трябвало да се казва Джурчева,
ама това са ои езикови въпроси.
За махалата „Поповци“ се вярва, че получила името си от седемте братя — попове, които дошли от
Кратоово и тук ое заселили. И днес в мерата на Люба
та има места с названия „Попово рамнище“, „Попов
камък“ и други.
Нашата фамилия, макар и най-стара, получила името' си според Мула. А то било случка: някой ои
Стоян от Гложие бил един път планинец с чудна си
ла. Направо повалял вол като го удрел. И той започ
нал да върлува. Риби ли ще хванат другите овчари в
рекичката, принце ли му се нещо да има, той го взи
мал без да пита. Затуй веднаж овчарите му се струпа
ли, не знам дали са го убили, но сигурно е ял добър
бой. Е, точно когато биели бил и тоя Мула, инак сла
бичък, дори хилав. Тогава той казал: „Дръжте го и аз
да го мулнем, вместо мунем (мушнем) един път“. От
тогава започнали да му викат Мула, а нашата фами
лия Мулина.
Пък Любата получила името си от думата любим
(любя). Пред очи на много хора един брат и сестра от
тази фамилия ,се излюбили, и оттогава селото започ
нали да викат Любата ...
(Според разказа на шестедесетгодишния
Любен Добрев — Мулин, записал: Ст. Н.)
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ПРИ очи

СЛЕПИ

ните тук казват, че при очи
са слели. А да се създават сле
•пци при очи, направо казано,
с. престъпление.^ Да, и захонът е казал, че с престъпле
ние, разписал е и наказания
но от тях се взимат най-благите. Дори нещо повече — не ое
наказват всички, защото се да
ват и лекарски уверения, че
децата са болни, не могат да
поднасят пешеходенето и прг
С друли думи — и прашни ор
гани, и лекари, и родители,
■решими са завинаги да затво
рят очите на децата, които
може би това не искат, но чи
и то сили не стигат да се въз
противят. А всеки >си има свое
обяснение:
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Просветата в Босилеградск9
има дълбока традиция. БооилеграДаки научни работници,
лекари, инженери, учители, се;
намират надлъж и нашир из
страната!, и като такива се пол
зват с голям авторитет. А това съвсем не е чудно. Щом за
лъкът нс може да дават постнитс пилички, а от друго няма възможност да сс изкарва
прехраната — хората от тоя
край са се обърнали към кни
гата, към ученето. И нс напра
зло босилеградчани ще ви кажат, че имат само една фаб|рика — фабрика на кадри. А
когато ши казват това, имат
предвид просветата, или учебиото дело, изобщо.
\

^
^
^
^
^
^
^

РОДИТЕЛИТЕ — по-добре
И хубаво е, че книгата и ученето са на почит. Дори Бо- да си седят в къщи; да надсилеградеко да беше най-пло- глеждат добитъка, да помог
дородния край, хубаво е, че нат една или друга работа, че
хората се учат. Защото учене- за бедните школото не е. Пък
то значи и прогрес, и съвре- нали и да отива ще трябват
пари, а отде да ги изтискаш
меност, и всичко.
на тая постна земица. Нека се
Па все пак, не може, а да научи на работа, защото
не смае, едно сведение, което чиляка е отредено да тегли.н
чухме в Горна Любата. А тоЛЕКАРИТЕ — защо да не
ва е, че тази година около ше му дам лекарско уверение, ко
стдесет деца не посещават у- гато и без това е решил да не
чилмще. Миналата година у- праща детето на училище. Та
чилищните власти дали към ка ще го спася от някоя или
ЛО заявления срещу такива ро друга глоба. Нали трябва да
дители, които не пращат деца бъдем хуманни (чудна- ми ти
та ои на учене. Били наказани хуманост!) и да помагаме хо
само десетина, и то доста бла рата. ..
го. А ето — тази година броят
им нараства на шестдесет
ПРАВНИТЕ ОРГАНИ - да
го накажеш, ама да има от
■И училищните власти, ся- какво, да вземеш глобата. То
хаш са безпомощни. Казват гава тегли кантара на глоба
— едно зарад благи наказа- До най-малката степен, па да
ния от страна на съдията за става каквато е отредил роди
нарушения, второ — зарад го телът на детето ...
ляма отдалеченост, и трето, а
ние мислим и най-вече. — заУЧИЛИЩНИТЕ ВЛАСТИ
рад закостенелите схващания
И
законът дава права, щом
на родителите си — шестдесет
деца озеленяват ежедневно по-,, не може да се наложи. Едно
лека, но сигурно. Казахме ос- голямо разстояние
друго:
лепяват, защото за неграмот- благи наказания ...
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ИЛЯ ВАРШАВСКИ

НОВИЯТ ШЕРЛОК ХОЛМС
=
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Лондонските неделни дни винаги са изпълЩ неяи със скука, но ако пък са и дъждовни, тощ гава стават непоносими.
С Холмс прекарвахме неделята в моя апар1.
ц тамент на Бекерстрийт. Великият детектив гле= даше през прозореца, като бараба неше по стъ= клото с дългите си тънки пръсти. Големият му
= пръст, въпреки многото му старания, се сгъва
• = ше по-бавно от другите.
=
Най-после той наруши продължилото се
= мълчание.
Не сте ли мислили. Уатсон, за неравноценностите на човешките загуби?
— Не ви разбирам съвсем, Холмс.
Сега ще се поясня. Когато човек губи ко= сата си, той просто я губи. Когато човек губи
ц шапката си, той губи стойността на две шапки,
§= тъй като едната е загубил, а другата ще трябва
Щ Да купи. Когато човек губи очите си, не се знае
= дали е изгубил нещо с едното си око вижда

двете очи на всички хора, а тези, които имат
две очи, виждат у него само едно. Когато човек
губи разума си, най-често той е изгубил онова,
което не е имал. Когато човек губи увереността
в себе си, тогава... Впрочем сега, струва ми се,
ще видим един човек, който е изгубил всичко
току-що изредено от мене. Ето го, звъни на вратата ни!
___ След ед“а минута в стаята влезе тлъст, плев човек без шапка, който изтриваше с носна
кърпа дъждовните капки от облата си глава
Лявото му око беше скрито от черна превръзка.
Целият му вид говореше за абсолютно объркХолмс церемониално му се поклони.
л. ко не греша, имам честта да видя хеоиз™0”““7 - "ош™
о*арг>,^елиоподйта

*П,С"- Холмс?' ~

■........ ... ...........................1........................ ..... ................ ......................................,,............

И тъй, ваят. намира за се
бе си оправдание, и не казвадали така трябва да бъде. Си
гурио е, че ие трябва и че мо
же и по-инак да бъде. Стига
ме, че в тях няма истина, но
да ое има желание и разбира
телство. Може би половината
ученици ще ое върнат ако уч ил ищците власти заговореха
с родителите по-близко, попроювстителоки. Да кажат на
родителя, че правят престъп
ление, но не само законно, а
и морално, по отношение на
детето си. Че завинаги го осл опяват и че утре детето им
може би ще ги проклина за
тава. Ще бъде успех ако поло
вината ое върнат в училищни
те чинове. Или правните орга
ни, като действително прило
жат законни мерки, които в
крайна сметка не са наказа
ние, а мерка да се поправи ло
шото. Днес действително из
глежда като наказание, но ако осъществи целта си, то ще
се покаже в бъдеще, че е дад
новидно мероприятие. Или ле
карите, когато откажат да пра
вят „хуманост“ зарад действи
телна хуманост. Защото има и
потоляма хуманост от лекар
ското уверение. А тя е детето
да научи, завърши училище
и потърси своето място в жи
вота. А за родителите с таки
ва погледи, дето задържат де
цата да пасат добитъка, каза
че направо са невежи.
И най-сетне: къде са оста
налите форми. У нашето об
щество има солидарност, гри
жи на обществото за равно
правие при школуването, безкористна помощ. Значи, има
място къде да действуват и
останалите обществено - поли
тичеоки организации. Стига
ако искат. Безспорно е, оба
че, че броят на децата, които
не отиват на училище ще ста
не символичен ако всичките
досега изредени фактори действуват съвместно, с общи сили.
Инак, няма ли да се озове
и Босилегрздско след някоя
година в краищата, където
върлува неграмотност, и няма ли с това да се хвърли е/^
но трайно петно върху тради
цията на край, който е приз
нат по ученолюбието?
Ст. Н.
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Холмс протегна ръка към лавицата и ■ взе
оттам една книга с черна подвързия.
Ет° тук- ваша светлост, е моят скромен
които сьм описал всички родови пръстеи Нямаше да бъда детектив, ако от пръв погможех да позная знаменития пръстен на
Монморанси. И тъй, с какво мога да ви бъда
полезен? Можете да не се стеснявате от моя
венр^ И Аа говорите 33 ВС1ГЧКО напълно откроИзвестно време херцогът се колеба, вероятно не знаеше как да започне.
Става дума за моята чест, мистър Холмс
каза той, като с труд подбираше думите си,
— Работата
^Те
объ|ТАиМ^^^стаи^съображешю^не "мога
номотнетег Повярва^Т^Гсе3' Л^я от не"
б!ге Ряг?пе °Т ревност ^ накърнено самолюнеочакван
пол™°^аоб7*е «
По блясъка на полузатворените очи на
Холмс разбрах, че, всичко това силно го заинтересува.
Ще благоволите ли да ни разкажете за
о б стоятел ствата, при коитго е избягала вашата
жена ? — попита той.
Това стана вчера. Бяхме в каютата на
Фра/цГ^ЬзГхТа Ж б°7а"Т»еа
се _ЛаНа В ка,к>тата- Изпих чашка уиски и
кл
аключена. Когато отключих със своя
ши гя М?РИХ- Че
ми и всички нейни вечезнали. Обърнах се към капитана, це-
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На педагогически теми

НАКАЗАНИЕТО КАТО
ВЪЗПИТАТЕЛНА МЕРНА
Ако детето у дома или' уче що, докато други считат, че пи
ашк в училището наруши пра смелото наказание трябва да
вилата за поведение, за да се бъде отражение на действите
поправи, ние по наказваме по лно нацравеното провинение и
разни начини. Разбира ое, за че е правилно в книжката да
почваме с предупреждение и се напише буквално.
свършваме с телесно наказаСчитаме, че не грешиме ание или изключване от учили ко кажоме, че в у ч енич еокатд
щето.
книжка трябва да се напише
Както и да е, макар че съ както провинени-ето наистина
временната
социалистическа е станало, без преувеличаване
педаоогия не признава физи или смечкаване, защото само
ческото наказание като сред в такъв случай то е възпита
ство. за правилно възпитание. телно. Наказанието трябва да
факт е че то и ден днешен се бъде поука и за други, а не
прилага и в семейството и в самоцел. Английокият филоучилището (от някои препода ооф и педагог Джон Лок казватели). Следователно,
нака- ва: „Поуките остават безплодзакието като такова е в у по- ни ако не се потвърждават с
треба у нас, и не само у нас. пример“.
Въпрос е само кой м какъв
трябва да бъде неговият ефе
С. Василев
кт? Наказанието, какво то то и
да било, трябва да действува
възпитателно върху детето, т.
е. трябва да влияе то да се
поправи. Иначе, ако то се при
лага за да се задоволи момен
тално настроението на оня,
който наказва, тогава то губи
всякакъв смисъл като възпи
тателна мерка. Затова всяко
наказание трябва да произли
Тези дни излезе от печат еза от направеното провинение, динадесетата книжка на спи
т.е. детето да съзнава, че наи сание „Мост“. В нея са поме
стина го заслужава, а не да стени интересни и разнообраз
мисли че то е резултат на мо ни материали.
ментален револт или своевоНа първо място, това е ста
лие на родителите, т.е. на учи тията на председател на общи
лището. Също така наказани наката скупщина в Димитров
ето трябва да се црилага не
град — др. Димитър Славов,
посредствено след направено който пише за димитровград
то провинение за да бъде ефи ско като „От типично изоста
касно.
нала до развита комуна“. Вен
Поставя се въпрос: да ли в ко Димитров пише за „Общин
учекичеоката книжка текстът ската конференция като инна наказанието трябва да съ ституция на единната общин
държа оргинални елементи за ска конференция на
Съюза
какво се наказва детето (на на комунистите“.
пример ученикът се наказва
В литературната част заолузаради кражба, или пък за да
се избегне думата
„кражба“ жава да спрем вниманието на
да се напише заради лошо по читателя върху разказа „Глутведение). Такива 'дилеми съще кица“ от Мил е Николов
ствуват между преподаватели- ГЪрисойски, стиховете на Стои
те. Някои считат, че ако нака не Янков и Никола Дреновац,
занието се регистрира буквал-. статията на Николай Тимчеяно както в горния пример, с ко за македонската поезия,
това детето ое убижда и то- Марин Младенов за книгата
може да повлияе отрицател- на Джордже Игиялович върху

ВЛАСИ

ПРЕГЛЕД НА СПИСАНИЕ „МОСТ“
- ЕДИНАДЕСЕТА КНИЖКА

........................ ........... ........................ .....................
лият параход от клотика до кила бе претърсен,
но за съжаление безрезултатно.
Миледи имаше ли камериерка.
Нашият гост се смути:
— Знаете ли, мистър Холмс, ние правехме
сватбеното си пътешествие и едва ли чужди хо
ра биха могли да ...
Добре познавах деликатността на моя прияи не се учудих, когато тои с
тел в тези работи
‘
продължава разказа
жест помоли херцога да **е
си.
ваша св^тл^Г-каза" ХолмГкато стана за да
подаде на гостенина палтото му. — Чакам
утое в десет часа сутринта.
р Холмс учтиво махна една прашинка от яката на хеопога и го изпрати до вратата.
Някого минути мълча™»- х»-"мема^иа в.шметелно разглеждаше нещо под
лупагга.
т-Гай-после аз не издържах:
_ Интересно ми е, Холмс, какво мислите за
тззи^история
херцогиня Монморанси е едно
— мисля,
_ отговори той с необикловеГ^л.ГлТост. в™чТхол„с вината беше.
много“.»" когато се касаеше за морала.

почна прожектирането в по ме
щението, хората едвам подна
сяха гъстия прах. Прах едигаха и младите когато зарад
хубавата музика от филма ударяха по такт с краката в
пода. В салона имаше над 100
посетители, но никой не напу
скаше тази обстановка защо
то го интересуваше филма.
В повечето помещения, в
А колко малко работа трябкоито ое прожектират филми,
да се доведе в
не са хигиенични. Дори нищо ваше салона
Защо тогава младежите
ред:
не е направено тези помеще
не докарат тези помещения
ния да бъдат поне чисти.
по-приветливи. Да не говорим,
Бях в село Изатовци когато че тези обществени заведе
се прожектираше филма. Мал ния никой за тях не води сме
ко за очудване е как отговор тка. А да не говорим и за не
ните хора можаха да позвол културното държание на ня
ят там да се прожектира фил- кои младежи по време на про
ма. Картината беше печална. жектирането на филма.
Боклук до колене! Още с вши
запге на посетителите прах се
Б. Марков
дигаше до тавана. А когато за

Подвижното кино от Дими
тровград често пъти обикаля
солата. В началото на ноем
ври в Изатовци, Сенокос и Д.
Криводол то прожектира нашия филм „Рой“. Но, този
път нямаме за цел да говорим
за качеството на филма. Цел
та ни е друга.

ши............................................. ..... ........... .......... —...... ........... ...........

_ Моля да ме извините, мистър Холмс, за
дребната лъжа — каза той, като изваждаше по
птфейла си. — Ие можех да ви кажа, че под
миледи на парахода сс крие кЪнгуру. Вие нико
га нс бихте сс заели да го търсите. Аз бях припуд©н да наруша закана и да закарам във. Франция това ж ипотно заради един проклет бас. Надявам се, че няма да имате претенции към меНС в никакъв случай!,— отговори Холмс, като
му подаде ръката си.
След миг в ръцете на Холмс блеснаха белез
пици, които сръчно бяха заключени на китките
на херцога.
_ Инспектор Лстард! — каза Холмс, като
се обърна към нашия файтопджкя.
Можете

лл ЛЯетдаг?»'иозаъни на вра'

Култура или болест

Холмс беше вече поръчал файтон и ние тръ
шахме за посочения от него адрес.
Пътувахме дълго и нашият клиент вече за
почна да губи търпение. Неочаквано Холмс за
повяда па файтонджията да спре е района на
доковете. Той свирна и из зад ъгъла се появи
един дангалак с вързано на синджир червеиикакво кенгуру.
Ваша овстлост — обърна се Холмс към
херцога, — моля ви да ми врт.чите петнайсет
фунта, три шилинга и четири пснса в присъствието на моя приятсл доктор Уатсон. От тази
сума аз съм длъжен на стопанина на зверчето
за херцогиня Монморанси десет фунта, а останалото ще пиеса във вид на глоба на данъчните
власти за опит за незаконно изнасяне на живот'
ни от Англия.
Херцогът весело се засмя:

- А сега, Уатсон. да лягаме! Утре ни пред
стои тежък ден. Между прочем, надявам се, че
пистоГе™ ви е с вас? Може да ни потрябва
Разбрах, че повече нищо няма да измъкна
от Холмс и му пожелах лека нощ.
не ни накара
тата.

Каравелов, както и на Нико
ла Денков, който говори за
творчеството на Методи Петров. Особено интересна е ху
мореската „Приятели“ от Момчило Андреевич.
В научнемпопулярмата част
на списанието, Свободан Васи
лев помества за „Експеримент
тално-компаративно изследва
нс на общите интектуални спо
осбности на децата при тръг
ване на училище“, Богдан Ни
кодов за „Становищата на Гсо
рги Димитров за българо-юго
славокмте отношения“, Васил
Станчев „В памет на Славко
Динов“ и Й1ван Чирич за село
гЬреоека, Звоноко.
приложения
Художествени
за тази книжка е дал димитро
вграденият лауреат на тазго
дишната септемврийска напра
да по живопис — Методи Пет
ров.
Цената на книжката е 2 диСт. Н.
нара.

да арестувате професор Мориарти, поради това,
че е обвинен в убийство на херцог и херцопшя
Монморанси. Той извърши това престъпление,
за да открадне синия гранат, който по това време се намираше в торбата на това кенгуру. Не
се мъчете, професоре, моят приятел Уатсон щ<)
стреля пръв.
— Холмс — попитах вечерта приятеля си.
— как се сетихте, че ставаше въпрос пе за миледи, а за кенгуру?
— При първата ни среща свалих от нашия
клиент едш! червеннкъв косъм. От справките,
конто направих, миледи е била брюнетка, следователпо косъмът можеше да бъде или на камериерката, или на някое животно. Както знаете,
камериерката се изключва. Че е било кенгуру,
установнх с помощта на лупата. А сега, Уатсон
__ завърши той — имал! намерение за две го
дини да остайя всички работи и да попълня мо
нографията си за черните дроздове.
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_ Последен въпрос! — помолих сс аз.
Как успяхте да разберете, че под херцога се
крие Мориарти?
— Нс зная — смутено отвърна той. — ;Иоже
би... Може би съм го следил през всичките
тези години?
Въздъхнах, сложих ръка на рамото на
Холмс и натиснах скритото под сакото копче за
изключване. След това снех от Холмс задното
табло и започнах да споявам наново схемата.
Нямаше смисъл дори да се опитвам да го продавам в такъв вид па Скотлапд-Ярд.
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От руски: Весела ГЕОРГИЕВА
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НАУКА И ПРИРОДА

ИНТЕРЕСНО
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§ 7 слепи африканци се изкачи&
ха на Килиманджаро

МОЖЕ ЛИ ВРЕМЕТО
ДА ТЕЧЕ ОБРАТНО?
Едно друго необратимо събитие е непрекъснатото раз
ширяване иа Космоса. Но опоненти има и тук — какво ни гарантира, че след време Вселената няма да за
почне да се свива? Напълно възможно е да живеем в
една пулсираща вселена.
А как стои въпросът за обра.тимостта в микрокос
моса? Дали няма процеси, при които посоката на про
тичане да не е от значение? Досега не е наблюдава
на ядрена реакция с „обратен ^од". Ако бета-разпа
дането беше обратимо, това би означавало, че при
този „бета-синтез" един електрон, едии протон и антинеутрони, изстреляни" от различни места, биха се
където
срещнали с поразителна точност в точката.,
ще протече обратният процес, и на тяхно място би
сс появил неутрон.
Класическият закон гласи, че в природата енергия
не сс създава, пито пък се губи. Но това не озна
чава, че енергийните превръщания са обратими. Не
е възможно един изгорял в атмосферата метеорит да
„събере" милиардите си разпръснати частици. Да по
гълне излъчената звукова, светлинна и топлинна енер
гия и с така възстановения си енергиен запас да поле
ти обратно в Космоса. Макар че основният закон мЗ'
дава това право, процесът няма да протече обратно
— статистическите закони, както и законите за причшшостта правят невъзможен обратния ход на съби
тията в условията на нашия свят. Но това не означа
ва, че във Вселената липсват обективни причини за
съществуването на

Времето — една толкова употребявана дума във
всекидневните ни разговори — е същевременно и една
от най-големите загадки на природата. Още древните
мислители са правили опити да определят скоростта
и посоката на „водите на времето". Тайанствената ре
ка, която ни носи към неизвестното бъдеще, има го
ляма притегателна сила за неспокойните умове от
всички епохи. Има ли скорост потокът на врембто?
Постоянна или променлива е тя? Възможни ли са
„скокове" в миналото? А в бъдещето? Може ли вре
мето да тече назад?
Потресен от възможността потокът на времето
да промени своята посока, Платон пише: „И ето бе
лите коси на старците започнаха да потъмняват, бра
дите на мъжете се скъсяваха, страните се изглаждаха
и връщаха всеки в преживените години на младостта."
Фантастът Чарлз Боумен сравнява изменящия сс свят
с магическо зелено килимче, което се развива под
краката напред и веднага след това се навива отново.
Тази движеща се пътека, наречена „сега", никога не
не се разв!гва в посока на миналото и то остава непо
стижимо за нас.
Много философи и физици са на мнение, че ние
не можем да схванем възможността за обратния ход
на времето и затова просто я отричаме. Прави ли са
те? Наистина твърде невероятно изглежда боите да
се прехвърлят от току-що нарисуваната картина об
ратно върху палитрата на художника. Още по-невероятно и не по-малко забавно е превръщането на пе
пелта в огнището на цепеници и след това слепване
то на цепениците в живи дървета, от които хората
няма да берат плодове, а ще ги очакват по клоните
им, които ще се покриват с цветове, а след това. цве
товете ще се свиват в пъпки ...
Ттрудно можем да си представим че Земята що.
се завърти ооратно и след време по нейната суша н
океани ще заехтят ревовете на огромни животни, кои
то познаваме от илюстрациите на учебниците по гео
логия .... Имаме ли основание да се измъчваме от
подобни кошмарни картини? Не са ли това само неле
пи проекции на нашето незнание?
Преди няколко години повечето космолози под
крепяха тезата за.

В него времето ще има посока, обратна на наше
то. В тази предполагаема галактика материята ще
има и обратни електрически свойства. Тя ще бъде
като „огледален" образ на нашия свят. А евентуални
те разумни същества на нейните планети ще означават нашия свят със същата думичка — антисвят. Защото не съществува абсолютна стрела на
времето,
която да сочи чие развитие е в „права" посока. Ако
техните учени поискат да влязат във връзка с нас, те
не биха могли да използуват светлината: техните слъ
нца ще поглъщат от всички стра.ни светлината енер-

Симетрия на времето

(СЛЕДВА)

Те смятаха, че поради общата обратпмост на Нютоновите закони, може да се каже, че и времето при
тежава това свойство. Наистина, ако заместим в изразите на основните закони времето 4 с „обратното"
време — 4, същността, им няма да се промени.
Законите на оптиката са също симетрични по от
ношение на излъчването ,и поглъщането на светлина.
Ако „стрелата на времето" се обърне назад, излъчва
щите и поглъщащи тела просто ще си разменят сво
ите роли, но законите на оптиката ще си останат съ
щите. Учените, са установили, че в теорията на Ай
нщайн, както и в квантовата механика знакът 4 спо
койно може да се замени с — 4, без това да наруши
тяхната валидност.
Е, това не е ли достатъчно доказателство за обратимсстта на времето? Че молсем да проникнем в мина
лото тъй, както непрекъснато навлизаме в бъдещето?
Теоретически можем да „наблюдаваме"- нашето
минало. Достатъчно е да открием във Вселената та
кава система тела, която постоянно е изкрмвявяла
лъчите, изпускани от Земята, така, че в последна смет
кг те отново да се върнат към мястото на евентуал
ния наблюдател. Но това „потапяие"в миналото съвсем не означава, че времето е променило своя ход.
Защото потокът от възприеманите образци ще се из
меня съпосочно с времето на наблюдателя.
В биологията асиметричността на времето е оче
видна. Раждането не е „огледален" процес иа смъртта.
Делението на клетката не е точно противоположно на
нейното разрушаване. „Индивидът — това е стрела,
устремена във времето" — казва . Норберт Винер. А
същото може да се каже и за биологичните видове.
Как се изразява необратимостта, на времето в ми
крокосмоса? Досега не е наблюдавано и не се знае за
съществуването на галактики, имащи обратната посока нг. времето. Звездите от тези предполагаеми галактики биха поглъщали, вместо да излъчват светлината.
Тези ангигалактики не могат да бъдат наблюдавани.
от нас
възразяват поддръжниците на теорията на
симетричността
по простата причина, че ние можем
да възприемаме само идващата към нас светлина.
Страница 10
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Седем слели африканци не§ о-даина са се изкачили на най$ високия връх в Африката Ки
$ лимимджаро (5895 м.) Имициа
§ тивата за тази експедиция би§ ла подета преди четири годи§ ни. Още тогава били избрани
$ девет души от домовете на сле
| пите в трите африкански стра
$ ни Кения, Танзания и Уганда.
$ Набелязаните да участвуват в
$ похода предварително били о§ бучени в една школа за алпи$ писти. След завършване на по
^ дготовката те се отправили за
^ снежния исполин. Всеки от
$ слепите се придружавал от о$ питен водач. Походът завър$ шил благополучно. До върха
$ не стигнали само двама от сле
$ пите, които трябвало да се от
^ кажат поради заболяването
$! им от планинска болест.
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Японският университет Хо§ кандо е съобщил, че неговия
^ учени са изработили и усаявър
$ шествували
фотоонимачна
^ калила, която може да прави
^ снимки в самото сърце. Каме-,
^ рата, широка три милиметра,
| се вмъква в сърцето през ве^ ните заедно със специални ба
^ лояи, които дават възможност;
^ да се наблюдава повърхността
§ на сърцето, без да се пречи
” на циркулацията «а кръвта.

I Из ЖИВОТИНСКИЯ свят

I

Градската община в Неапол
е обявила война на всички
плъхове в своето ведомст
което трябва да приключи в
срок от три години. По преце
нка в Неапол сега има около
седем милиона плъхове. Като
оръжие в тази борба ще бъдат използвани малки торбич
ки от целофан, в който ще се
поставят сладки щи или маслиново масло. Такива торбич-1
ки ще се поставят два пъти
месечно <в градските подземия
и канализации. Предвидените
за тази акция разходи възлизат на 200 милиона лири.

И животните си имат свой
свят, разбиране, език. При
по-голямо внимание и интерее не е трудно да се разбе
рат тези неща.
В подкрепа на това ще изнеоем една истинита история
за две кучета.
Едното се казваше Цоба, а
другото Цопа. Те бяха братя,
Майка им Перса ги дои ела на
света преди да бъде прегазена от един камион.
Стопанинът Крум Стоянов
от Долна Лисииа дълго време
ги хранил с мляко. Все докато не поодрастнали. Грижите
се оказали резултатни: ■ малки
те кученца станали силни и
хубави- По молба на съседа
едаюто^- цопа МУ П°ДарИЛ
«аче „ойТ ,» били вл„3

чер ги пускали, а те едва ча
кали тоя момент, за да се сре
щнат отново и започнат дъл
гите си нощни разходки по
ливадите.
Така годините минавали в
най-добър ред. Братската любов на Цоба и Цопа нищо не
могло да наруши. Не обичали
да другуват с други кучета,
Ако някое съседно куче това
пожелае веднага са го
явали. Така било все отстраи
до оня
ден, когато един от
съседите
не прибавил отнякъде маттко
безопасно кученце А ™ т
кало да другарува стох тто
ба и Цопа започна™ д^лЙ' '
трайни разправи на п^1
ченцето било мило и той
КЛЛ И ТО да бъде с тях Цопа

ки съседи раздялата за кучетата не била мъчна. Те ежедневно се срещали и като мал
ки ДеЦ‘Т безкрайно дълго играели. Всъщност те били още
млади, а тяхната взаимна обич — безмерна. Същавременно с осооено страхопочитание се отнасяли към стопаните си. Отивали ту при единия,
ту при другия. А тези им въз
хр™”' '
“ ®брл
■
Така Цоба и Цопа ставали
все по-големи и силни. Вече
били опаани за непознатите.
Това наложило стопаните
през деня да ги вързват. Ве- ’

даъж започнала остД
между тях
~вражда
цокали да 'правят Так-Г не
хото ги кученще г,™ Мал~
премахнало дългоголи^0
И
шл любов
годишната
Цопа решил да ззж-,,
самотено и да забоя™*6 °'
си. Това 'го приел „ шк РаТа
много на по-Гек „ачи^ 3' НО
то вече си им™
защоскара™,е раздел^
Р™, по които могат да се
движат. Щом като . единият ре
шил да мине н.а
ка другия, втория територията
го атакувал жестоко. Виновният
предавал без борба™*!

щото е. съзнавал, че е нару
шил договора. Но такива на
рушения са били съвсем ряД7
ки. Договорът е зачитан с ня
каква силна злоба.
Годините минавали, но отно
тенията не се подобрявали.
Обаче вече ги настигала ста
ростта. И двамата напълнили
по тринадесет- години. Няко
гашната оила започнала да ги
напуска. Не спомагала вече Ц
по-добрата храна, която поради почит за дългогодишна
вярност получавали от стопа
ните си.
Обаче Цоба по-лесно пона
сял бремето на старостта. При
случайните срещи, макар и
отдалече той забелязвал, че
брат му е по-немощен. Това
во Дълбоко трогнало. И решил да се измири като пред
варително отстрани малкото
кученце. Това го сторил на
тоя начин щото го завел край
реката и успял да го измами
и то да я минава Но реката
била голяма и емнала кученцето в своите бързаци.
Цопа забелязал отсъствието
на кученцето, което им побър
к*.ло отношенията, а също и
доброто настроение на брата
Да се измирят. Един ден
•това го и сторили. Обаче миЩя л и я? 3Цоп а® починал ИЗНем°
в една
ливада. Цоба три дни скичал
край него и не искал да се по
мърдал от мястото си. Стопамцнпх-п
шшът Му безуспешно се опитвал да го помери и доведе у
дома.
След няколко дни Цоба ня
къде безследно изчезвал.
В. В.
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КОЙ Е НАЙ — ДОБРИЯТ ВРАТАР
В СВЕТА?
Световният футбол е имал не един известен вратар. В
различни времена спортната публика се е удивлявала от Замора, Планичка, Жилмар, Грошич, Беара, Шошкич и други
признати вратари. Но кой е най-добрият? Колкото и трудно
да е установяването на това, възможни са известни сравнепия, които могат да излъчат поне относително най-добрия.
Ето една таблица:
Вратар (име)

Международни
срещи

Яшин (СССР)
Замора (Испания)
Грошич (Унгария)
Жилмар (Бразилия)
Шошкич (Югославия)
Вилям Щтройф (ЧССР)
Беара (Югославия)
Планичка (ЧССР)

Допуснати
голове

78
47

72
44

84
88
46
39
60

89
96
56
53
85
125

74

Средно го
лове на мач
0,92
0,93
1,06
1,09
1,22
1,36
1,42
1,69

Излиза, че Яшин е приел най-малко голове. Ако това
вземем за мерило, той е най-добрият. Има, разбира се и
други показатели за това. Яшин е бил уважаван от най-големите имена на футболния спорт — Замора, Меттсс, брази
лските спортни дейци и пр.
Не бива обаче да се забрави, че не само вратарят доприиася колко гола ще бъдат допуснати.

Съобщение на издателство,Братство'
Осведомяване заинтересованите от българската народ
носг, независимо от това къде са настанени в Югославия,
които се занимават с литературна, научна и публицисти,ческа дейност, а имат подготвен труд за печатане или подготвяването му е към края и желят той да бъде. издаден през
1970 година, че могагг да го предложат на Издателство
'Братство,,, за да влезе в плана.
Също така свои трудове от посочените по-горе обла
сти могат да предложат и културни дейци от всички нацио
налности и други народности в Югославия, които пишат за
проблемите и живота на българската народност в Югосла
вия.
Предлагането на трудовете може да стане чрез изпра
щане на ръкописа, написан на пишеща машина в три ек
земпляра или чрез писмени заявки, които трябва да съдър
жат следните основни данни-, име на автора, от коя област
е трудът (литература., публицистика, наука), как е заглавие
то му, колко страници ще има като ръкопис, написан на пишеща мамина.
За числещите се към българската народност условие
е дг са на български език, а за другите на сърбохърватски,
македонски или словенски.
Ще бъдат приемани и народни умотворения, съорани в димитровградско и Босилеградско, само в по-малък
обем — до 60 страници на пишеща машипа. Заявките тря
бва да стигнат в издателството най-късно до 15 декември
1969 година, за да влязат в издателския план за следващата
година След приемането на издателския план от страна па
Издателския съвет и Съвета па трудовата общност предло
жени трудове няма да се приемат за печатане през 1970 го
дина, а само за следващата.
Издателство „Братство"

Десанка Максимович

Художестваният
ансамбъл
на ЮНА
на турне
В СССР
След редица, гостувалия
в
социалистическите страни, Ху
дожественмя ансамбъл на Югославоката армия
заминава
на турне в Съветския съюз,
' За тази обиколка Ансамбълът
е подготвил две програми, ко
нто почти изцяло са съставе
ни от произведения на наши
композитори, понеже целта
ка Ансамбъла е да покаже в
Съветския съюз избор на найвисоките достижения на югос
лавоките композитори.
В първата програма главно
заемат големи вокално-инстру
ментални произведения, вдъх
пазени от нашата революции.
Втора.та пък програма има
по популярен характер. Пър
вата част на тази програма
съдържа произведения на на
ши- автори, които представля
ват специфична програмна ори-ентировка на Ансамбъла.
Преди всичко, то,в а се отнася
за симфоничния е пита ф „Кадинцча“ от Александър Обрадович и кантатата „Шумят го
рите“ от Баранович.
Това е пръв голям художе
ствен състав (наброява 180 чле
иовс) от Югославия, който ще
прости СССР. Гостуването е в
рамките на културно сътруд
ничество между СССР И
СФРЮ.
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Гледаме — оттатък съща е земята,
същата и там израсла детелина,
същи плодове превиват дървесата,
същи са стадата по поля., рътлини.
В-зор додето стига,
взирам ое в небето:
съща синева — дълбока, необхватна,
същи се белеят облаци—кълбета,
също слънце лее -водопади златни.
Сто пъти в ден минават ветровете наши
над онези ниви неприкосновени
и пак ое завръщат — и се те не плашат .
от граничен поет, от граница, ог мене.
I.

Сто пъти в ден виждам — прекосяват мравки
границата наша, никого не питат
и отвъд в страната минат си безгрижно.
Слънчеви лъчи и птици се преплитат,
само за човека пътища не виждам.

МИНИ ФЕЙЛЕТОН

дна

рационализация
Всички знаете каква е роля
та на дървените глави, Ако
трябва да се -изразим накрат
ко, можем да подчертаем, че

ПРЕД ВТОРИЯ
ПАНАИР НА
КНИГАТА
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Прашища е тука. Само за човека
видим, за него сложени напреко:
някакъв си камък и дърво зелено.
Всяка твар минава — нищо тя не значи, —
но за нас да минем там е забрамейо
и край нея тъжни и смутени мрачим.

София

В София се вършат подго
товки за П международни па
наир иа книгата, който се ус
тройва в най-гол ямата зала
иа българската столица —
„Фестивал 69“, отново под девиза ,, Книгата в служба на ми
ра и прогреса“. Досега 45 из
дателства от 18 страни офици
ално са изказали, желанието
си да участвуват в тази инте
ресна манифестация на книга
та, в която ще бъдат изложе
ни около 22 хиляди заглавия
на 450 издателства.
Ог югославските издатели
на панаира ще участвуват бел
„Ноградското издателство
лит", скопеното „Македонска
книга“ и люблянското „Млади
' >.
нека книга,,.
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Книгата — прозорец към света

тя е огромна и решаваща в
много случаи.
Да, но в едно предприятие
решилм с поскъпването на дъ
рвения материал въпросът с
дървените глави да бъде по
ставен ребром. И го поставили.
Другари — казали на съве
щанието, — дървените глави
струват окъпо на народното
стопанство. ‘ Това не може да
продължава повече така. И
гласували да заменят дървени
те глави с талаш-итови. Още
повече, че имали известни
традиции в това отношение.
Така и направили. Скоро на
разни там завеждащи отдели
и началници на цехове се раз
решавало най-много да идф^
талашитови глави, които стру
вали на народното стопанство
по-евтино.
Само на по-големите начал
ници се разрешавало да имат
дървени глави.
И хо]>ата вече казвали е уважеиие:
— Той има дървена гласа.
От чисто дърво. Полироватю.
Това в крайна сметка издкг
нало авторитета на горепосо
чените ръководители. И сьдс
йютвувало за успешното изпъ
лнение на стопанските задачи.
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Никола Джоков
(От в. „Поглед“)
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Злободневна

Бог да го прости,
добър беше

Майтаплъци

ВРЕЛИ - ЛРЕКИПЕЛИ

Когато се прокарваше желе
зопътната линия Суково — Ра
кита там работеше и дядо Ле
нко от село Поганово.
Дядо Ленко работеше в Одо
* Някои хора биха могли читс на другите.
ровеното
ждрело някъде към
* Хванеш ли се на хорото, Трънски Одоровци
да направят твърде много, ако
и отиваше
гледай
да
се
сприятелиш
с
му
нс бяха тъй практични.
да спи у дома си. Тъй като
• ■ ■
* Завиждаха му несъразме зикантите.
* Порасна му работата. И беше късна есен и дните бяха
войни.
рно
с успехите...
малки, работниците раболзха
А сега да ви разкажа какво щината, между длето
той
започва да се крие зад по цял ден за да изкарат над
* Въпреки че имаше заспасе случило в нашето село. Съ едно време горски и с такива
ла съвест, страдаше от безсъ нея.
щниско чудо ... Ама това, чц страшни служби той нс бе
* Не питай патило, а пла цицата си.
Работата обикновено започ
руснаците и американците из лош. Затова се насъбра и ста ние.
* Най-убсдителпо е прйстра тило !
ваше в ранните утрини часо
пращат човек на Луната, това рото и младо. Едни отидоха
* И широкоплещеститс мо- ве.
не с нищо... Те изпратят чр да извикат свещеника (трябва стисто тогава, когато е съче
гат
да бъдат тесногръди.
Дядо Ленко имал много не
век до лупата и едва го вър ше да му направим потребен и тано с невежеството.
воли
с идването на работа, но
сто
гю
старому),
едни
замина
по-без*
Колкого
човек
е
нат, а ние от наше село изпра
* Направиха го на пух и
тихме нашия дядо Тодор на ха да извадят от общината до прах. Пуха взела за собствени грешен, толкова повече се ви една ще помяят/ всички, които го видяли тази сутрин.
оня овят и го върнахме на кументи, че с умрял, други да
Тичал дядо Ленко из ждре
зад... Не вярвате? Казвате копаят г.роба, а ние двама, о- нужди, а праха хвърлиха в_ о- ждат грешките му.
тидохме в съседното оело да
лото и отведнъж му пристудя
нямаме техника, Да, нямаме
ло.
техника но имаме данъчна купим една дебела яловица. |
Трябваше насъбралите се хо
Когато се развиделило, той
служба...
ра и да хапнат пешо след топогледнал „сакото" и имал ка
А сто как стана това.
кво да види. Вместо неговото
Дядо Тодор, 30-годишен ста та.
И така дядо Тодор си оти
палто, той взел сукното на ба
рец, преда няколко дена му
се сшоша и човек, бог да го де завинаги.
бата.
Остана само баба Стамепка.
прости — умря!... Събрахме)
Какво да прави? Помислил
1
се познати и пдантели да го Ние съседите същински тъту
си, че бабата имала само ед
изпратим до вечния му дом и вахме за дядо Тодор ..
но сукно и няма с какво да
Но това не продължи мно
да се намерим край баба Стасе облече за да работи, той
монка, вярната си съпътница. го време. Една вечер както сс
бързо се върнал в Погановд
А дядо Тодор беше виден гра бяхме събрали в кръчмата,
оставил сукното, а взел свое
жданин на нашето село. Два някой каза: „Дядо Тодор Стато
палто. И така закъснял за
пъти беше председател на об меяяеин се завърнал от он я
работа.
“
Всички
сс
сбълскасвят!
— Защо закъсня? — попи
хм е на вратата. В това време |
тал
го началникът.
някой блъсна лампата и ста- ,
от— Зарад сукното
мрак.
Кръчмарят
Пешо
сс
па
върнал
дядо
Ленко.
му
хвана за чекмеджето, да
Началникът се насмеял и го
някой не открадне парите. Хо
оставил да работи.
бягаха
и
не
вярваха
на
рата
чутото. Откак съществува на
Критика
Събота, 22. 11. 1969
ше село, все още не се е вър
12.00 — Нашият джу бокс
*
— Ето, как да не боле
нал някой от тези, които за14.35 — Рекламно бюро
дуват
нашите
хора,
ко
за
оня
свят.
Но,
кой
минаваха
15.30 — Предаване на българска
гато „Услуга" им отне
език
знае, може би сега дядо То19.10 — Каним вн да танцуваме
Дядо Перо от с. Поганово
възможността за рекреа
дор е хванал някой сателит и
много
обичал ракийката. Сут
ция
—
да
ходят
пеша.
Неделя, 23. 11. 1969
се завърнал.
рин, вечер той си пспийвал, а
Аз бях с първите, които за
7,20 — Из нашите предприятия
през зимата много трудно се
, 9,05 — Резервирано за дискос
минахме в доспа на дядо То
10.02 — Младежта пред микрофона
разделял от буренцето ..,
дор
и
какво
да
видим,
същия
10.50 — Музикални честитки
Случило се една година усдядо Тодор, с новия костюм
13.35 — Бесели радио-вести
, тройвал рожден ден на внука
14.00 — Предаване на български
и китка в ръцете, както му бе
•знк
| | му. Дядо Перо се зарадвал.
поставила баба Стаменка, се
! ! „Е, хубаво ще стане, казал
Понеделник, 24. 11. 196Е ди до печката и нещо разказ
I ; той, гостите ще изпият ракия
ва. Ето какво чухме от дядо
15.30 — Предаване на български
| та и ще може да, се хванем на
език
Тодор :
16.00 — Музикални честитки
! работата ...
—
Всичко
беше
в
ред
—
ка
.
18.03 — Резервирано за днес
зва той. — Влезнах в рая, но !
Насъбрали се гостите. Цял
18.10 — Избираме-избирайте
при първата проверка, мене и !
. ден пили. Дядо Перо донасял
Вторник, 25. 11. 1969
още няколко души от нашата |
1 пиене и канил гостите. С хуба
15.30 — Предаване на български
околия отделиха в един ъгъл. \
! во настроение те пеели цял
език
16.00 — Музикални честитки
След това дойде един слу- !
I ден.
18.03 — Резервирано за днес
жещ от рая и строго каза:\
19.10 — Избираме-избирайте
Вечерта започнали да напу
„Вие от Димитровградско тря
СряДВ, 26. 11. 1969
I скат къщата на дядо Перо.
бва да ое върнете, да си плати
15,30 — Предаване на български
те. данъка и след това да дой
| Домакинът слязъл в мазето
език
дете. Доле ви чакат записи за
16.00 — НАПИВ за вас
; и повдигнал буренцето й . ви
данък, а вие тук спокойно се
16,45 — Народни песни
18.03 — Резервирано, за днес
дял че има още ракия и бър
дите
в
рая
...“
И
ето
аз
дой
18.10 '— Избираме-избирайте
зо изтичал при гостите на пор
дох, моля ви се, добри съселя
Четвъртък, 27. 11. 196Ь ни, помощите ми, ако може.*'
тата:
15.30 — Предаване на български
— завърши дядо Тодор изказ
— Гости мои, виждам, .че. ис
език
, ването си.
16,00— Музикалии честитки
кате
да си отивате. Моля ви,
другари.
Затова
ви
казвам
>8;оЗ — Резервирано за днес
18.10 — Интересни мелодии
нищо не са направили русна
останете още малко да изпие
19.10 — По ваш избор
ците и американците. Ние изте и останалата ракия, защо-'
Петък, 28. 11. 1969
пратихме човек на оня свет,
то от утре и аз мисля да се
15.30 — Предаване на български
и без техника, го върнахме е
работа ...
език
16.00 — Музикални честитки
селото ...
18.03 — Резервирало за днес
Залисал
Б. Николов
18.10 — Избираме-избирайте
Владимир Иванов

Карикатурен
екран

ИЗ ПРОГРАМАТА
НА РАДИО НИШ
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