
ПОЧИНА НАСЪР

НАСЪР БЕШЕ НЕУМОРИМ 

ДЪРЖАВНИК

■ В понеделник, на 28 септем 
9ври, в следобедните часове в 
В своята резиденция в Кайро е 
■починал от сърдечен удар пре 
Взидентът на Обединената ара 
Ябска Република Гамал Абдел 
Внасър.

во, което остана без виден бо съобщават 
рец за демократически отно
шения.

агенциите, иъ.ма 
държавник, който да не е из
разил дълбока почзгг към та-

Израстнал от . освободител- зи видна личност и — 
ните изисквания на своята 
страна, Насър беше олицетво

като
гето славяни, трябва и това да 
добавим — приятел на наша
та страна.

рсние на днешния Египет. Не 
говата слгьрт, за това говорят 
всички вести, предизвика ис- 

на крена тъга сред народа и че
ти рдесетдновнил

Вестта за смърта на египет- 
[скня ръководител предизвика 
голяма печал у цялото прогре КОМЕМОРАТИВНО ЗАСЕ

ДАНИЕ НА СИС ПО ПО- 
траур, про- вод СМЪРТТА НА НАСЪР 

възгласен в. неговата страна, е
само официален израз на об- Оо повод ненадейната слтърт 
щото настроение. Близкият на президента на приятелска-

Смъртта па президента 
ОАР Гал1ал Абдел Насър пре
дизвика. кскрепа тъга и дъл
бока подтиснато ст не 
неговата страна 
губи най-големмя държав1шк 
в историята си, - но и в це- Садат, борец 
лия арабски свят, който 
губи един от най-големите боп 
ци за независимост, между не 
обвързаните. страни, които та-

С1ШНО човечество.

По повод смърта на Насър
се проведе комеморативно за само в 

която заседание на Съюзния изпълни
телен съвет на което говори

сътрудник на Насър Анвар ол та ОАР Гамал Абдел Насър 
за независима по 

за" литика на своята страна, вре
менно е поел длъжността пре
зидент на ОАР.

президентът Тито. Президен
тът Тито е изпратил съболез- завчера в Съюзния изпълни

телен съвет се проведе коме
моративно заседание. Заседа
нието откри председателят па 
СИС Митя Рибичич, който

нователна телеграма до вице-
резмдента Анвар Садат и до

съпругата на Насър.
Няма вестник в света, кой

то да не е посветил първите 
редовете па си страници на личността па “ед това даде думата на пре

зи загуба почувствуваха като 
безвъзвратна, в
цялото прогресивно човечест- Гамал Абдел Насър, и, както зидента Тито.
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В изказването си пред политическия актив на За

греб, президентът Тито запозна нашата общественост 
за предстоящата реорганизация на държавното упра 
вление, както и необходимостта от образуване на Пре 
дседателств-о на ОФРТО.

Другарят Тито подчерта, че интенцията на реор
ганизацията е за създаване на един вид колективен 
председател на Югославия, като всичките негови чле
нове ще носят пълна отговорност за онова, което ста
ва в страната, 
дейци в главния град на СР Хърватско уведомиха пре 
зидента Тито за проблемите на загребското 
ство.

Вита®) На същото заседание политическите

стопал-

» ВЕСТНИК Н* БУЛГйРСКАТА НАРОДНОСТ 0 СФ? ЮГОСЛАВИЯ -
——I———щ—■—————шятеваваиа) На снимката: От срещата на Тито с политическия

(Фото-Танюг).актив в Загреб.

Акценти Мобилизиране
на силите

га пречеха на общин
ската организация да 
върви по-смело на
пред.

Тази битка трябва 
да се разбере като пре 
устройване на силите, 
като поврат в схва
щанията. че членът 
на СЮК е длъжен да 
се държи еднакво про 
гресивно и на събра
нието в своята орга
низация и на събра
нията на ССРН. син

Преди известно вре 
ме в Общинската ску 
пщина болшинство от 
отборниците бяха про 
тив предложението на 
ОК. Но ако е загубе 
на една битка това 
никак не значи, че е 
загубена и борбата. 
Това всъщност е сиг
нал за нова мобили
зация на силите, 
зи първа битка на Об 
щинския комитет на 
СКС не остави никак

Та-

различнитедината, 
съвети. Именно от то

во съменение в това
СЮКкои членове на 

ще продължат борба- ва основно неразбира 
не ролята на 
произлиза пасивност
та на всички други 

Оттук

СЮКта а кои, ръководей
ки се от собствени ин
тереси, ще търсят о- 
пора извън Съюза на 

Мнози 
отборниците,

организации, 
произлизат и ония 
действия за които каз От общинската конференция на СКСкомунистите, 

на от 
някои от които са и 

Общинска
ваме, че не са в уни
сон с политиката на 
СЮК. Не трябва да 
предизвиква загриже 
ност фактът, че в бъ
дещите акции на об- 
щинската организа
ция редовете й ще се 
прореждат.

Това прореждане 
всъщност ще значи за 
силване .на нейните ре

членове на 
та конференция 
СК, по всичко личи, 
са разбрали Съюза 
на комунистите като 
някаква крепост, в ко 
ято са валидни всич
ки правила на поведе 
ние. Дисциплина, яс
на платформа само в 
организацията 
вън своите организа
ции и форуми да се 
държат и се нареждат 
със сили, 
мат нищо общо със 
Съюза на комунисти 
тите. Именно в това 
виждаме Поражение
то, но не на общинс
ката организация на 
СК. но ония нейни 
членове, които и досе

на

РЕШИТЕЛЕН ОТПОР НА НЕСАМО- 

УПРАВИТЕЛНИТЕ СТРЕМЕЖИ
— Общинската конференция единодушно под 

крепи оценката на Общинския комитет за действия 
на иесамоуправителните сили и груповщината —

/

а из-
дове.

Последната общин
ска конференция 
каза, че е крайно вре 
ме да се извърши та
кова прореждане 
искаме

песе секретарят иа Общинския комитет 
Райко Зарков. Общинската конференция 
едтюдушио подкрепи становищата иа Об 
хцшкжия комитет по въпроса за зачести
лите напоследък антисамоуправителни и 
неооциалистнмеоки явления и поведения. 
Общинската конференция порица също 
така и опитите иа отделни „псформални 
групш" в името на самоуправлението ца 
решават по много съществени въпроси на

и за общо

Под председателството иа Венко Ди
на 24 септември 1970 година впо- митриев

Димитровград се проведе Общинска кон
ференция на ОК, на която бе разгледано 
икономическо-политическо положение в 
общината и избрани делегат и наблюда- 

за първата конференция па СЮ!К. За 
бе избран Илия Костич, иколо- 

във фабрика „Тигър", а за наблю- 
прсдседател иа

които ня-

ако
занапред да тел

делегат 
мист
дател Димитър Славов,
Общинската скупщина в Димитроврад.

Встъпително слово за икономическо ■ 
политическото положение в общината из-

не доживяваме явле
ния, подобни на оно
ва в общинската ску
пщина.

отделните трудови колективи 
то развитие и положение в обнршата.

(МА 5 СТР.)Д, Йотов
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ДимитровградНАСЪР БЕШЕ НЕУМОРИМ 

ДЪРЖАВНИК Печатът е мощно 

средство в разви 

тието на между-
националните

отношения

Млад воин, с млади сътруд 
ници, Насър от първия ден 
реши да върви по прогресии 
пия път, по пътя на развити- 
сто към социализма. Разбира 
се, това е дълъг и трънлив 
път. Това е трудно и за вече 

Арабските развита страна, а не ли за га-

Реч на
президента Тито„Смъртта на президента на 

ОАР Гамал Абдел Насър дъл
боко разтревожи и опечали 
не само нас, които го позна
вахме и сътрудничехме с не
го, но и всичките югославски 
народи. Нашите народи знаят) 
че Насър им беше голям, при 
ятел и голям приятел на на
шата страна. Югославските на 
роди имаха възможност да го 
видят много пътя у нас. Раз
бира се, че тази голяма нена
дейна загуба за която наис
тина може да се каже, че е 
невъзвратима ни е дълбоко 

опечалила.

I

на страната си на много по- 
високо равнище, 
народи, особено хората от Е- кина, какъвто е Египет и дру- 
гипет, са дълбоко опечалени, гитс арабски страни, чиято пе
От тяхната, среда изчезва вож разви тост е очевидна. Насър 
дът, както с пълно право го 0бачс постигна огромни резул 
наричаха,
наистина техен велик вожд и 
баща.

защото той беше тати и на това поле. Ние вяр
г.амс, че тези резултати ще 
останат и след неговата смърт, 
чс неговите съмишленици ще
продължат неотклонно по пъ
тя, прокаран от него и ще пре 
одолеят трудностите 
ще се явят пред тях.

Ние сме дълбоко опечалс- 
между

Делегация на пог
ребението на Насър

още по-обстсУйно да ил- 
югославска

та е
формират цялата 
общественост за живота и про 
блемите .на тези народности и 
по този начин да допринасат 

тяхната по-пълна афир-

Послсдното заседание на ак 
журналистите т) Юго-

коиторазтревожила и 
Спря да тупти сърцето, което 
така вярно и така упорито нс 
каше да издигне своята стра
на от изостаналостта, наследе
на от предишните режими и 
от колониалната власт. Бога
тият му живот е спрял. Сър
цето му спря да тупти само 
няколко часа след като бе на

тила па
източна Сърбия се състоя в 
Димитровград на 26 
при тази година. На заседали 
ото, на което прйеъствуваха и 
ръководителите на политнчес 
ките организации от Димит
ровград, Косил еград, 
вац и съседните общини, гла

веше развитието

сенте.м-ни, че вече го няма 
нас. Човек просто не може да 
вярва, чс вече пе е тук, но 
пие и занапред, както досега, 
ще бъдем заедно с египетския 
народ, с народите от арабски 
те страни, конто още се борят 
с огромни трудности. Ще нас 
то им да дейст ваме, както това 
сме правили, докато той беше

Съюзният 
съвет е определил делега
ция на СФРЮ, която ще 
участвува на погребението 
па президента Насър. Деле
гацията съставляват членът 
на Съвета на федерацията 
Едвард Кардел, като прате
ник на Републиката, поднред 
седателят на Съюзната скуи 
щипа Йосип Джсрджа, чле
нът на СИС Али Шукрии, 
заместник-държавиия секре
тар на външните работи 
д-р Радивое Увалич и посла
никът на СФРЮ в ОАР 1^и- 
ха.нло Яворски.

изпълнителен
към
мация като дейни участници 
в социалистическото самоуп- 
.равитаяно развитие -на наша
та страна.

Активът констатира, че об
ществено-политическите орга
низации би трябвало да пов
дигнат и въпроса за разреша
ване на проблема на албанска 
та народност в общините Пре 
шево и Буяновац на майчин

Леско-

правил още едно голямо дър 
жавническо дело събирайки 
всички арабски вождове за да 
окончае с едно споразумение 

които

вя а тома 
ла междупационалиите отно
шения чрез печата, радиото и 
телевизията и задачите на жужив.

Аз зная, чс днес има таки
ва, които се радват на него
вата смърт, но огромно с 
мнозинството от онези, които 
силно скърбят. Смятам, че ня 
ма да се изпълнят желанията 
на ония, които се радват. ВяР 
вам, чс народите от арабските 
страни, особено ония чийто 
територии са окупирани, ще 
успеят да постигнат целите за 
които Насър със все сила и 
с цялото си битие се бореше

стават встрахотите,
Йордания, да спре клането и 
кървопролитието между араб 
ските народи. Това можеше 
да направи само той, който

роялистите и редакциите.
Жу рн алистите единодушн о 

констатираха, с което в свои
те разисквания се съгласиха 
и политическите дейци от то
зи регион, че печатът, радио 
то и телевизията изобщо, а 
особено в Югоизточна Сър
бия ипраят огромно значение 
в развитието на междунацио-

език.
Активът, също така, констз 

тира, че вестник „Братство“ и 
покрай успехите, които има в 
информирането на българска 
та народност, трябва повече 
внимание да обърне към ин
формирането на тази народ
ност в общините Бабушница 
и "Сурдулица.

Активът формира една ко
мисия от политически дейци 
и журналисти, която да изго
тви заключения по въпроса, ко 
йто беше в дневния ред. Зак
люченията ще бъдат доставе
ни на всички обществено-по
литически организации в об
щините в Югоизточна Сър
бия.

имаше огромен авторитет вър 
всички арабски страни.

Насър беше радетел не са
мо за вътрешното развитие 
на своята страна, но и за е- 
динството на арабския свят. 
Голяма част от живота си,нос 
вети иМенно на това между 
арабските страни да се създа 
де такова единство, което да 
съдействува на отпора срещу 
всички външни натисци. Той,

Сега ние не можем да ви
дим всичките последствия от 
неговото отиване от сцената, 
както по отношение вътреш
ното развитие и отношенията 
между арабските страни, така 
и в световни размери.

Насър бе един от инициато 
рите и поборниците на поли
тиката на необвързването. Не 
говото име беше от голямо

налните отношения и укрепва 
нето на братството и единст
вото. Констатира се, че и до
сега, средствата на обществе
ното комунициране са дали 
голям принос към това раз
витие. Обаче имайки предвид 
специфичността «а този ре
гион, където живеят към 
60 000 души българи и около 
50 000 албанци, задачата на 
печата, радиото и телевизнл-

до края на живота сн.
Насър беше неуморим дър 

жавник. Той не знаеше за умо 
ра. Неговото велико сърце дъ 
лбоко съчувствуваше със стра 
данията на бедния

разбира се, доживяваше чес
то и големи удари. През осеят 
наестте • години на неговата 
държавническа работа може 
да се^таже, че съдбата не го 

ге. Не само в страната 
ат 'имаше големи трудности, 
но и отвън се правеха разни 
давления, включително и две 
войни в този регион, за да се 
задържи прогресът и създа
ването на съвременния Еги-

значение не само за арабски
те, но и за всички африканс
ки страни. Огромен е негови
ят принос, че между необвър по време на съвместните пъ- 
заните все повече укрепваше 
съзнанието, че всички разви
ващи се страни и всички ко-

селянин

пе тувания по Египет, когато гле Л.
дахме как селяните с тежка 
мъка вадеха вода за да съз- 
дадат от пясъка парче земя, 
толкова пъти ми говореше: 
„Ето гледайте, това ме боли,

ито са подложени на натиск 
могат да се противопоставят 
на това с общи усилия. Всич
ки тези страни смятаха Насър, 
и то с право, за един от тези 
упорити борци за правото на и искам да доживея това вече 
всяка страна па самостоятел- да го няма"

По покана на президента Тито
пет, на една модерна държа
ва. Насър обаче успя да пре-

Той

За съжаление.
но управление и за отпор на 
последните остатъци от коло- 
ниализма и неоколониализма.
Не мога сега да говоря пи за 
това, какви ще бъдат послед 
ствията от Насъровата смърт по-нататък 
в сегашния конфликт между, 
арабските страни и Израел.
Убеден съм, че духът с който 
Насър вдъхновяваше пе само 
египетския народ, но и други 
тс народи и по-нататък ще ги 
вдъхновява за да продължат 
по пътя, който той беше на
чертал.

смърта не му даде да се изпъл 
ни неговото голямо желание 

Накрая искам още ведпаж 
да изтъкна, че Югославия и 

ще настои да раз
вива сътрудничеството си с 
арабските страни, както е пра 
вила и досега.

Слава на великия , радетел 
за прогреса в арабските стра 
ни и за африканското едиист 
во!

Ричард Нинсън 

пристигна в Белград
оделле тези трудности, 
беше строител на модерния 
Египет и през осемнадесетте
години на държавническата 
му работа, макар че това е 
много кратък срок той издиг

БРАТСТВО
По цокана на президента на 

СФРЮ Йосип Броз Тито пре
зидентът на САЩ Ричард Ник 
сън пристигна завчера на офи 
циално приятелско посещение 
в нашата страна. Заедно с пре 
зидента Никсън и съпругата 
му, в Белград пристигнаха и 
неговите сътрудници. След ка 
то положи венец на гроба на 
незнайния юнак на Авала, два 
ма президента се срещнаха в 
Белия дворец.

Президентът Никсън 
ши посещението си в нашата

страна на 2 октомври, а в те
чение на пребиваването си по
сети Загреб и Кумровец.

По време на пребиваването 
на Никсън в Югославия два
мата президенти и техните съ 
трудници размениха мнения 

актуалните въпроси от ме 
ждукародния живот, както и 
за югославско-американските 
отношения. Разговорите обхва 
наха всички области на сътру 
ничеството меджу двете стра-

ВБОЛНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ

Излиза всеки-петък

БИОГРАФИЯТА НА ГАМАЛ АБДЕЛ
НАСЪР

Урежда редакционна колегия 
Директор,

главен и отговорен редактор 
АСЕН ЛАЗАРОВ

по

Президентът на Египет Га
мал Абдел Насър е роден на мията Насър бил на служба 
15 януари 1918 година в село в Мангабад в провинцията А- 
Бени-Мор, в провинцията А- сют, където се запознава с 
сют, в Горен Египет. Йасър Анвир ел Садат и Захария Мо 
рано се приобщил към една хиедин. През 1939 година бил 
патриотична организация и преместен в Александрия, а 
вече като седемнадесетгоди- сетне сам поискал да го пре- 
шен младеж бил арестуван -в местят в Судан, където пре- 
Кайро зарад „подривна дей- карал две години, 
пост". Гамал Абдел Насър актив-

През 1936 година Насър се но участвувал във войната ме 
записал на Юридическия фа- жду Египет и Израел през 
култет на Университета в Ка- 1948 година. Във войната се 
йро, но след една година ми- проявил като способен воено- 
нал 
Кайро.

След свършване на акаде-

завър
Издава „Братство" — Ниш 
Ст. Пауновия 72, телефон 

25-444 И 25-480. 
Годишен абонамент 15 а по

лугодишен 7,5 н. динара 
Тек. смета 625-3-78 Служба 

другата ено. книговодство 
Нар. банка Ниш

Печатница „Вук Караджич" 
Ст. Пауновича 72 — Ниш

ни.

на Военната академия в началник и два пъти бил от- 
' ' личен.
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„Ангропромет“ е 

настоявал и ще настоя
ва за разширяване на 

граничния стокообмен

Какво ново има 

в промишлеността?
I

'ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ чети- стес-то на обувки в 73 на сто 
ри години в .промишлеността и така нататък, 
са въведени 20 нови произве
дения, или годишно 5 на сто. Пледан-о 'така, съвсем друга 
Толкоз за средното раанище. яче изглеждат посочените раз
В текстилната промишленост м-ери на промишленото- про- колкюто мисл-ят някои хрити- 
обач-е са въведени 12 на сто -иззодство. Излиза, че те на- ци. 
носи произведения годишно, истина са такива не за оп.р-е- 
в намоталите, химическата делен кратък период от вре- 
ггромжшгеис-ст и дървообра
ботването по 7 на сто, в ме- ШзШЯОШШВ 
талпата и гумзрохата проми
шленост — между 5 и , на 
сто аредно гедашн-0, итн.

Макар ч.з може да се забе
лежи, че тези процеси са на! г 
забележителяи в производст
вото на стссш за широко пот
ребление, което потвърждава 
и приема с невссолгденмте 
произведения. В текстилната 
гфамтсшлсмо-ог мн-ото повече 
се забелязва в графическата 
промишленост или в произво 
д-ството на строителен матери-

ме, но са резултат на всички 
сн-йя премени, които стават в 
производството — от първите 
мерки на реформата насам.

Значи, те са по-сгабшши, от ■

На последното заседание на кашите канц-еларии марширу 
Общинския комитет в инфор сака деоетк1ла търновски
мация-та за граничното съг ру 
дничество между община Ди
митровград и съседните общи 
ни от НР България бяха от-

ЛвТ-
нищи на които п-онк ь-сно е за
платено 2°/о за сключване на 
сделката. Аз твърдя че одел 
капа е могла да ое осъществи 
и без тля ненужни разходи. 
С тази конфекция бяхме 
нпрали да -водим-е -преговори с 

граничен стокообмен. На за- България за размяна на про- 
седанието бе изтькяато че „Ан извод-ая-ия. Такива аранжмаии 
гро-нромет" нзй-малко се зани
мава с износа на стоки от гра
ничяите райони и че неговата дължемо за тези преговори 
работа всъщност представял- премила на работа в друго по 
ва допълнителен канал в ре- добно -предприятие. Що ое ка-' 
дсения стокообмен между две 
те страни. Бе изтъкнато също, 
че нищо не е направено за ните патеят-брСви, обаче за- 
устаяовяване контакти меж- рад високите цени партньрри- 
ду производствените предпри- те -в България ке ги -прасеха, 
ятия от Димитровград и съсед Комбинат „Димитровград“ с в 
ните общини в НР България, същото положение както и 

Във връзка с това беседвах „Тигар“. Вече четири го-дини 
ме с директора на сектора внос предлагаме о-бусиси протзао-д- 
изн-о-с при „Ангропромет“ Ви- стз-о на „Дчямигроаград“ но за 
то-мир Живко-вич, който каза: рад високите цени също не

можем да ги изнесем. Тази го 
дина аме сключили договор за 
износ «а 70.000 чифта обувки 
(дамски и детски), обаче „Ан
гропромет“ «е е -вмн-сеен, че

правени доста остри упреци 
по адрес на „Ангропромет" от 
Пирот който се занимава с

(Прес-сервис)
пла-

ке успяхме да реализираме, 
защото дан е, което беше за-

А." -

сае до „Фабрад“ ние 4 години 
настоявахме да измзоем тех-

ал
Не ое касае, обаче, само за 

напускане на едни о-т произ
веденията и въвеждането 
други. Паралелно с това, все 
поточе ищъ а до израз и изме
нението на качеството на про 
изведеният а. П-одобря-за се ка 
чоството 
Все ПО-РОЛЯ1МО

на
„Със споразумението за гра 

личния -стокооборот е уреден 
само стокооборотът, а не и
останалите -видс-зе гранично 
сътрудничество. Според разпо
редбите на това споразумение това 'са произведения изклю- 
всяка страна се организира чително на „Тигар . Мостри 
както намери за сходно. НР СЛ1е получили -от ооща-га ко- 
България работи, с едно пред. мррциална едужоа в Ниш, а 
приятно със седалище в Со- това- че пар™горите -в Бълга- 
фия, което разполага само с Рия са избрали произведения 
финални произведения от въ та на ”Ти^а,? н„ие и'и наи-мал- те. 
трешния пазар. Следозателно, ко нс омс вин-.пяи. От наша 
споразумението изключва вся- «рава ще направим всичко 
каква възможност за сътрудни възможно да изнесем обузки 
честгво между производствени 07 комбинат „Димитровград 
и други организации в гранич Д° «а годината, но при
ните райони Основна ориен- Услаяие да се уреда въпроса 

„ ' - с цените. В план е и оогаяги-тиревка на „Ангропромет - * изложба на лъово-
износ на произв-здеяия на тру штда^ча
девите организаци отЮгоиз-
точна Сърбия и внос наарти- ’^на

^ орташгзации и на «аееле на ”Цтсле“ да качествени суровини,
нието от граничните райони: доозга мож|ха да ое набавят

штри^р . ™-1= * ЧУЖбИИа'
досега са участвували сд т е да изнесем малък

" *>•**>»

«“Дбр1“7! ’"1Т“'СС-
гар“ 1964 и 1970 го-дина, „Тек Що сс касае до вноса на 
ешлколор“ от Бабушница до стоки досега не е имало арти- 
1968 г Вучйе“ -само през 1969 кул поедназначен за широко 
година-, „Кощана“, „Леда“ и потоебление, който не е ма- 
Чик“ от 1964 —1970 година, сиоан в Дими-тх&вград. през 

Произведения от по-широкия 1969 година ннеоохме 12 500 
регион са изнасяни само ко- тона цимент. Илъввръисас 
гато н-е е имало артикули, тър това имаме забелсжкц Имах- 
осни от българска страна. ме примери никоиорганиза-

г, тт-^тл -жгив- ции като „Градня и „СточарПри -вноса, продължи Жив * тлтпака цимент и тух-
кович — редовно сме иаотоя- ж ^яват като кач
вали да ое занимаваме с интер т..е. -продаваха да дре
веитен внос като например — ^ на други организации.

ов-инска Тт)я]бва да кажа, че ние в ни- 
случай не м-ос-кехме ла

на произведенията, 
значеггие се

придава на изгледа на дома
шната промишленост.
- Защото потребителят в-ое по 
вече обръща в-зяимание и на 
естетичната страна на стохи-

Н-ови суровини

Не се касае са-м-о обаче за
размяната на стоки за широ
ко потребление, т.-е. за фиаал 
ни произведения Все 
к-с-зовъводения има и в по-оиз 
еодств-ото на суровините. Така 
ва ориентация е резултат на 
наба-иката на по-добри и по

коите

повече

ЧИТАТЕЛИ!
През п-сел-здн1ите четири го 

д-ини в текстилната промиш- 
България не ( леност произв-сдството ое увс 

личи с. 8 на сто, а памукът за 
27 на сто, на вълната 8 на сто, 
изкутрвсичте тькан-и 45 на 
сто и синтетиката

Редакцията започна да приема 

абонаменти за 1971 година.
Веднага си изплатете 4 абоме- 

мента за 1970 година, за да си 

обезпечите вестника за 1971 год.

359 на
сто.

Все тю-голямата употреба 
на изкуст-вопи и синтетични 
тъкани е от м^тего-зна-^ттел- 
на полза за д-омашкитс п-роиз 
водители. По-доброто снабдя
ване с евтини суровини, по-го 
ломите възможности за из
нос, а при това химичеоката 

промишленостт получава 
шал-пс за разширяване на мощ 
носиите й увеличение на про 
из-всдств-ото.

строителни машини, 
мает, технически мазнини, раз 
лични тъкани игпн. Тези арти
кули са разпространявани от 
Димитровград из цяла Сър
бия в зависимост от изисква
нията, но при еднакви усло
вия за всички, 
дума за износа на стоки, кои

стопанските

-ту»какъв
•внесем стоки, които търсиха 
някои стопан-оки организации 
-в Димитровград 
тич-ен каучук, защото в немея 
клатурята на преда рия'ги<-т0 
което ое занимава с граничен 
■стокообмен н-е са иРедеищени 

С износа на та-

На въпроса: какво ги е под 
тикнало към такива промени 

в пот-е чето

ВАШАТА БАНКА I-
обединена кредитна банка в лесковец
С КЛОНОВЕ в о

КУЯНОВЕЦ, СУРДУЛИЦА, ВУЧЙЕ, ГЬРДЕЛ^ЩА, 
ЛЕБАНЕ, ВЯАСОТННЦИ, ВЛАДИШКИ ХАН и БОСИ
ЛЕГРАД

ч
* За Редовни ваш <»ве ос плаша Б“ » лихва
* За осрочени влогове — 7,5“/»
Всеки спестовник с вдот от най-малко Ю00 нови динара 
е зстрахован от евентуална злополука.
Банковите клонове в Босилеград и Сурдулица работят 
от 0.30 до 14,30 часа всеки ден освен събота и неделя.

като синте- 4

в цр-оизвадств-ото, 
ст д-ве трети случаи са отго
ворили: пласментът на дома 
•пиния па-зар, в 9 на сто про
дажба на чуждия пазар, 2 на

суровини и материали и
мо-

Когато става

то произвеждат 
организации в Димитровград 
ние винаги омс настоявали да 
изнесем -всички стоки към ко
ито -проявява интерес българ
ската страна. Обаче досега в 
износа е участвувала са-мо кон 
фекция „Свобода“. Стойността 
на тази сделка възлиза на 33 
хиляди долара, 
имаме -сериозни забележки 
върху начина на работа на кон 
Фекция „Свобода“, По време 
на сключване на сделката през

такива стоки, 
кина стоки ос занимават опъл 
иомошени търговски пре-дприя 
тия- По наше мнение• изключи 
телнагочна за тхроп-уойите за ко 
ито е гов-срен-о на заюеданието 
на -Общинския комитет носят 

стопански

>
>сто
I17 ’на сто производствени >шнюсти.
I

>Я)амо е, че тези отговори ое 
различават по отрасли. Натф-и 

металургия 
па--

>
дамчл-повгр адските 
организации, а не „Ан-гоопоо- 
мет“, заялзи накрая Витомир

в цветнатамер,
пласментът на домашния

беше от решаващо значе 
91 на сто случаи, в хи- 

86 на сто, в цроизвод

Обаче ние
зар 
ние в 
мияга в

— —_Ж-ишкович.

Д. Гттов
Страница 3
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I БОСИАЕГРАДСНД ХРОНИКА
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От събранията на ОСРН в Босилеградско
АВТОМОБИЛНА ЗЛОПОЛУКА

СЕЛАТА ИЗМЪЧВАТ МНОГО
ПРОБЛЕМИ

На пътя между Босилеград и Рибарци в ав
томобилна злополука преди нштой дои тежко е 
повреден ЛЮБЕН ДИМИТРОВ, машинотехник в 
транспортното предприятие в Босилеград а, ле
ки повреди са полу1шли БРАТИСЛАВ КОТЕН, 
студент от Райчилсвци и АСЕН КОТЕВ, шофьор 
от транспортното предприятие.

Тежко повреденият Любен с закарал па ло- 
пшпхата болница и за сега живота му

г

кувапе в 
не е в опасиост.

До злополука дошло в момента, когото 
на един остър завой джштката, която карал Лю- предадоха с ьбраоиц “Д мост-

хвърлел от нея и повреден ое наел да спасява и Боошоград, ша кол то сс оо- 
«. С тля»» .«р».» ус.

ц!ия на 'ОСРН и се изтъкнаха 
редица належащи и конкрет
ни в ьптоози.

Трябва да се 
изтъкне о б ач е, 
чс . доминираха 
такива' въпроси 
които са при
същи почти на

е сериозен въпрос, който на
лага сди.т по-друт третман на 
зо.и аделцжгс в 
изостанали краища; какьвтое 
Еос ялеградзкия.

нали неразрешени поради ли
пса на въамеоюлости.

|П'рс1ДИ во.ечко оплакват ое 
на рейшга виозссия данък, за 
който общината е приложи
ла вьзмглшо най-висока та
рифа. Земеделохото производ- 
сть-о в малък брой случаи мо
же да осигури поне средстза 
за заплащане па данъка Това

■Праз последиата седмица- сс
шлан-ииските

•В рамките на такива рбетоя 
телстза,
има трудности със здрансопаз 
валето, а и с досегашното со
циално озипурянане, със сла
бите телефонни и потни съоб 

Електрификацията е

оелохото населениепял да ги измъкне от джштката и веднага ло- 
опешна помощ от болницата в Боеилс-търсил

град.

щелия-
блян почти -за всички села.НАКАЗАН ЗА НЕЛЕГАЛНОТО МИНАВАНЕ НА 

ГРАНИЦА ■Към теза трябва да доба
вим лошите пощенски услуги, 
кодост ат ъчгтсто снабдяване в 
селските магазини все пб-гбл- 
ямо недееол!стсо по адрес на 
земеделските кооперации идр.

Тук забележките и критики
те еа оправдани. Зашотз мал
ко е сторено проблемите на 
ежедяозкето в бо-естлгградско
то село да се премахнат.

,Да речем, при изграждане
то на селските пътища. Насе 
г.тт'.»тл тук е стопяло много. 
Прокарани са много пътища,

(СЛЕДВА НА 6 СГР.)

всички села в
МАНАСИЯ ГЕЛЕВ, 78-го1дпшен старец от ое- комуната. Раз- 

ло Млекоминци е наказан от съдията за нару- бира се, поне
чете от тях са 
останали нераз

шзлзп в Босилеград с 20 дни затвор поради не
легално минаване на границата и отиване в ^?ъ-

решени, по о- 
бе-ктивли црини 
ни. Впрочем 
има и такива, 
които измъч
ват население
то, но за тдх не 
може да се ре
че, че са оста-

лгария.
За такгва вггаа Гелев е наказан миналата 

есен с парична глоба от 100 динара. От тогава 
ощз два пъти по нзогоззолгл начин е превиша
вал границата.

То-за нарушение той оправдава с люшиггу от 
шиления, които има в семейството си. Обаче 
същинската поичина е тази, ч-з тоя старец е хро 
яйчен алкохолик и щом като пе намети ракия 
в селото, той се „поразходи" отвъд границата и 
търси пиене от свои редитини и познати в близ
ките крайгранични села.

ИЗГЛЕД ОТ БОСИЛЕГРАД
V

ТТ\вше сте енаШхроника 

ПЛАЩАТ ДВАМА, А НЯМАТ УЧИТЕЛ

БОСИЛЕГРАД ПОЛУЧИ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИО- 
НЕН МЕХАНИК

От преди известно време в Босилеград ра
боти кзалифиш-чан ра;Дио и телевизионен меха 
ник. Теза е СТоЯНЧО МЕТОДИЕВ от Долна Ли 
сина, чиято нсесогкрита работилница с-е намира 
в центъра на греда.

Нуждите от такъв механик са отколешни, 
защото сервизните и други ^справки на радио
апарати и "еледаизори в Боеилеградската кому
на стг.ват с голпмо закъснение. Това нещо с 
създавало недоволство, а често пъти и незаин
тересованост за купуване особено на телевизо
ри.

. :
В с. Горна Ръжазга е създа

ден тежък училищен проблем. МЛАДЕНОВА. Всъщност тя не 
Селото се разделило', а деца- учител плува и това породи 
та вече три години невинно спора. Работи само по нлкол- 
страдат и остават неграмотни, ко дни в месеца. През оста

налото време е в отпуск ж> бо 
лест. Но го прекъсва, кзгато 
трябва да получи заплата или 
кзгато узнае, че е изпратена 
замлна в училището. И така 
вечо трета година.

Горноръжалските деца оста 
ват'неграмотни. Миналата уче 
бна година са учили само три 
месеца. Хората остро реаги
рат и протестират. Но не всич 
кп. Роднините и приятелите 
поддържат учителката.

Колективът на основното 
чилище в Горна Лйога а, под 
чието ведомство работи тя ка 
то че ли няма сили да поекъ-

Нспредпрпем.чиво-стта отстра ™8,™И ,Ш1ра' в к0ят0 са пър-1 ва жертва децата, а втора об
ществените пари, с които се 
заплаща безделието.

Опитали са ое

Тук учителпвува СТАНКА ва, ча е неквалифицирана, Съ 
дьт обаче намерил, че тя би
ла незаконно уволнена и я вър 
нал на работа. Получила й с- 
белцетеяие от 5.000 динара за 
времето, когато безделничила 
и водила съдебнил процес! - 

Сега в училището виждат, 
че са били много толерантни 
и че е трябвало по друго <к> 
ковзие да я увоогаят. Именно, 
зарад наизаълняването и на 
пак-основите трудови задачи. 
Това

I

В. В.

БЕЛЕЖКА ОТНОВО ИСКОВЕ 31АШМОВ ФУРАЖ
Животпсвъдцте от с. Паоа- нудеога да отглеждат, добитък, 

ло®о отправили иск до Об:- ( 'I защото той им е един от глал 
ската скупщина в Босилеград, ните източници на приходи, 
в който търсят да им се поз- Това значи, че и тази зима те 
воли да секат листникоз ф~, - ще посрещнат неспокойни, 
раж. Такива искове са" ностъ- Става въпрос как да се из
пили и от други босилецрад- намери трайно решение, кое- 
ски села. то да промени сегашното по-

Общплската скупщина не е ложе ние. Не е никаква пови- 
в състояние да удовлетвори ца ако речем, че това ще сс 
тези искове, защото се ка.сае постигне ако се повиши про
за релуоликаиски закон, кол- и зн оцетното на фураж посред- 
то забранява .сеченето на ли- ством създаването на мзкуст- 
стникоз Фураж. вени ливади, за които същест

, Какво обаче да правят зе- вуват изгодни, но неизползвз. 
меделците, които наистина ня ни възможности, 
мат достатъчно храна за дз- Тук животновъдите не мо- 
битъка. На тоя въпрос е тру таз сами. Ако би било йо
дно да се отговори, защото в инак, те не би се хващали за 
едно такова положение, засе- последната възможност — яи 
га, решение няма. Животно- тниковия фураж. Затуй отно- 
въдите са против листаикошил во възниква въпрорса, че зе- 
фур«.ж, но при положение дз меделските кооперации имат 
имат ^достатъчно друга храна начин да помогнат,' Разбира 
за дооитъка. Такава няма, ни- се, пе без сметка. Обаче със 
то пък има начин да се оси- сегашната си, пълна пезаии- 
гури. А животновъдите са при тересованост към селасостопаи

ската Д10:!»лост, абсурдно е да 
со говари за коопериране и 
други форми на сътрудничес
тво е чаргния 'производител.

Кооаарациите,

нещо е мижал да уста
нови всеки при проверка па 
знанията на учениците.

В училището сега твърдят, 
че боледуването на учи »;лка- 

у- та изглежда много симптома
тично: получавала го е от един 
и .същ лекар, за който казват, 
че бил приятел на нея и на 
мъжа й. Това подкрепват с 
факта, че много пъти по вре
ме на боледуването и са я виж 
дали да жъне или събира се- 

въпросът да но. Нима това е по-леко от 
сс УР®ДИ със заместване ко- учителската работа» 
гато учителката е болна. Та- Но както и да е Горноръ- 

Това, още веднъж сериозно уш,™»Л1н,еТ° е Ш1аша'Л0‘ ВТ°Р жанското училище и в новата
ч,™ КаКГ° В&че ПОСО- У405113 е навлязло съсчихме, щом учигелтеата узнае същия проблем.
?Л!1^Рв,Ма 5олеДЗ'ването — т<*за е деяние много по- 
” 110 яякялжо дли! Та- тежко, огколкото ограбването

учителка се играе с например на един търговски 
безсилието на колектива в Ли магазин

изглежда, 
губят от предвид, че и те жи- 
юелт глаело от изкупуване на 
добитъка. А недостигът на хра 
на за добитъка рязко намал- 
ива и дребния и едрия рогат 
добитък.

па на кооперациите, в която 
пролича пълна назаинтересо- 

и късогледство, вече 
имат катастрофални последи
ци в.чрху животновъдството в 
комуната.

ваноот

упреква и налага 
пето предприема 

на обстойни мерки. За- 
щс-то, дори и да има възмож 
пост лижтниковия фураж пе 
решаза въпроса. Унищожават 
се горите и ведно създава н-л- 
а;адобивно лшвотновъдство.

Децата ни остават 
слепи с огорчение говорят']?*» 

я уволнят, жанчани. 
решение заради то

СИПП0ОТ1О училище. 
Опитали се да 

Е. В. Връчили й В. В»
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От общинската конференция ва СКС

РЕШИТЕЛЕН ОТПОР НА НЕСАМОУПРАВИТЕЛНИТЕ СТРЕМЕЖИ
V*

енергична -борба - про- -Правилника _ за . въ-трешния 
тив -нюкителигйв на същите. ред и- Статута .на Общинска;

-В разискванията, в които та- скупщина, имайки', предвид 
участвуваха 17 членове на Об елините да. се игнорира мнУ- 
щ ниска-та - конференция, че нието на обществено - полипи 
изразено- единодушно доверие .чеоките организации.. Дко яй 
към иапъжгяаелния орган ка СоциФтистичеокия ръюз, ка; 
Общинската конференция и за тей, е доверено правото да 
подкрепени всичпси започнати провежда изборите . за.,..., пред- 
рт несх> акции; Димитър Ма- стагаителни тела ‘в скугицинц; 
нов , призова, конференцията и те, кой тогава може да Му .05- 
всички комунисти; да се обър нерва правото да ое 'занйма- 
нат с лице към проблемите ва с кадровата политика в рб 
на стопанството —; келиквид- шината.
ността-,, укрепването на мате- Любомир Голубсвич под- 
риашната "база, акумулатизна- черта, че явленията на групо- 
та му'способност и енергично вщина Съюзът на комунисти; 
да се протиз-отгосташят на но- те не е ефикасно отстраня; 
ехтелите, на лоши взаимни от вал. С лошите междусобни от 
ношения в предприятията, ко н-сшения в предприятията ра 
ито доведоха до фалит на ня- зчитат и враговете, без оглед 
колко от тях. Той се застъпи какъв, цвят имат. Той изтък- 
съшр така за отговорност на на също така, че дифереяци? 
всеки комунист, който дейст- цията в ОК се раззмва стихи- 
вува против тази платформа. ’йно, неорганизирано, че пар
илия Петров подчерта, че за тийните организации все по- 

политическо-' -вече се затварят във форуми, 
то положение създадено в об- без връзка с членството и С 
праната носят вина общестзе- работата на комунистите из^ 
но-политичеоките оргая.иза- вън своите организации —в 

ции в предприятията, които СОРН. ' пимтчката. на работно 
Общинският комитет и Об- са ое пасивизирали. Той изтъ то място ига. За диференциа- 

щинската конференция еди- кна също така, че в полити- цията в СК говори и Методи 
шодушно порицаха алом-ената- ката на заемането на работна Георгиев който се застъпи за 

Ключовите места в стлан- те явлзни-я и методи като не- ръка не се зачитат препоръ- 'отговорност на носителите на 
ството заема-т хора без кза-^ съвместими с платформата на ките на обществ-ено - полити-. политическа диверсия в общи

. СЮ)Х, като- антитгартгХяна и ческите организации; което ната.' 
недопустими в нашата систе- също създава проблеми. Той 

Общинския ма и изтъкнаха необходимо- се застъпи и за изменения в

егга от

• V1':!
и-ксжмг/Ечеакю

Новите павильони на гумарата.
5®

са между ръководни хора, ко
ито са членове на СЮК.Нелихвидността на стопан

ството — основен проблем

- Опирайки ое, върху икономи
,ческото положение в община . лификт.ции . 
та Райко Зарков каза, че ре
зултатите на стопанското раз
витие от 1966 година говорят, 
че ое- е стигнало до видни ка- 

_ честюеши и-структу.рални - про-- стопански организации 
мени. Обаче покрай положи- последните години е 
тешште ■ р^зултяпги е шмало и ‘ кадрова структура в тези сто- 
доста отрицателни явления, в лански организации и лошите 
резултат на които някои сто- взаимни отношения. Гой се 
пакоки организации работеха застъпи Общинската конфере 
със загуби като „7 юли“, „Фа нция да вземе отношение по 
брад“ и найоеж тгоимер ко- въцроса за кадровата полити- 
жара .Братство“ Именно за- ка в общината и да се сложи 
това текущият срещноорочен точка на тенденцията отдел..тл 
план е изпълнен само с 84%. хора на всяка цена да бъдат 
От друга страна, ликвидността директори и ръководители, 
на стопанството като цяло Съюзът на комунистите тряб 
по отношение на същия пе- ва да се застъпи чрез измече 
рисд миналата година не е ние-на нормативните актове в 
подобрена Запасите на гото- нашите степан,оки орган.иза- 
виЛгооизледония са се уведи- ции да се съзцадат възможно 
чили-с 60% а запасите от су- сти на ключовите места в сто 
равини и материал .са увеличе * палтетвого да-дойдат квал-ифи- 

“ 43®/о. Икономичността съ
— с 16%. а ре

Д. ЙотовСекретарят на 
комитет подчерта, че, основна 
причина за фалита на някои

през

Г •

'глошата НОВИ ИСТИНИ ЗА КОЖАРА
»БРАТСТВО«

приятието десетина милиона динара загу
ба. Произведеното трето качество и днес 
стои в магазина без надежда, че някога 
ще се продаде. Принудени сме, заяви се
кретарят, да анулираме този договор.

След сменяването на бившия дирек
тор — предприятието напуснал и техниче
ския директор, .който, открил частна рабо-

Секретарят на партийната организа
ция в кожара .Братство" Кирил Младенов 
изнесе пред Общинската конференция на 
СК някои нови данни и пови истини за ко
жара „Братство", които досега не бяха из
вестни на обществеността, шгго на най-от
говорните форуми в комуната.

Поразителните дапни, че бквшето ръ
ководство на- предприятието със скромни 
оборотни средства- от само 102 милиона 
стари Динара се е задължило за купуване 
па суровини от Гърция с 708 милиона ста
ри динара, изненадаха присъствуващите и 
едва сега етапа ясно пред какви проблеми 
е изправено това предприятие.

Пред всички се натрапваше мисълта: 
не памирамс ли се пред нов фалит, само- 
н'«колко- месеца след фалита па „Фабрад , 
който по същите причини бе ликвидиран?

Секретарят на партийната организа
ции заяви, че поло-жението в това. пред- 

отдавпа не е добро и че корените

тилиица.
Бившият технически директор, про

дължи Младепов, сега събира работници
те от кожара „Братство" в своята рабо
тилница като им държи сказки по кой 
начин най-лесно могат да-намаляват, каче
ството на произведенията. Това е своето 
рода саботаж, който 
Статутът на предприятието, такъв какъв- 
то е сега. не позволява да се предприемат 
мерки против нарушителте на дисципли
ната.

ципани кадри.
Секретарят на комитета о-

06-
ши с
що е намалена 
нтабглшността 22%. 
някои обективни 
ксетго влияят за л-ошото съ
стояние на стопанството,, 
и субективни слабости, които 
в ли, яат и върху политическо
то положение в общината.

Макар, че самоуправление
то у нае все повече става до
минантно обществено отноше

развитие е раз- щита на 
•различни среди. Бю- тьорите наразлични м цу. к<жю и комунисти, се о-

напълно да ипнориоат

Покрай бетонова становището на
, щиноюия комитет по въпроса 

за избирането на председател 
Общинския съд в ■ Димит

ровград. Той подчерта, че 
безпринципната борба за 
витии са били включени и от- 
борници — комунисти. Ноеи- 

всич.ко това са ония.

трудности
остава ненаказан.

има на в
по-

На възраженията, че ое дават проти
воречиви данни -относно производството, 
Кирил Младенов отговори, че до сменя
ването на бившия директор се произвеж
дало 300 метра от основния артикул, а се
га се произвежда 10 пъти повече.

Общинската конференция на СК. къ- 
дето горното бе казано, остана с внечат- 
леннето, че тези тревожни данни не са 
били неизвестни и преди и че практиката 
на оперцрапе с нетошш данни, както 
временно бе случай и с „Фабрад , продът

тели на 
които игакат да си оситу-пят за 

личните интереси. Ак 
тази боо-ба, между

понятие
трябва, да се търсят в своеволията на ръ- 
ково-дните кадри. Ръководителите иа поед 
поичтисто пе са практшеували да търсят 
мнението на колектива, на самоуправител- 
пите органи, но споево.1П1о вземали реше
ния, които доведоха предприятието пред 
пчага, на фалита. По време на сключване 

впос иа суровини от Тър
си послужили с из

мие, неговото 
личшю в
рокоатически . тенденции и 
днес са налични в някои сре
ди. Запад тгзцчшзвзне на са- 
моуггпазнтелните права на т ''7 
лошите ое, заоад бюрократи- 
чеспсото поведеиие на отделни

лт^^ономичесого^ полити

лише „-Могла Пияле ’н<;- т ч<зак1И!я Шоз и оставалите об-
рад и в „-Братство . Б ществоно - политически орга-тите самоупгоавителии отноше лцдл то 
ггия довеждат до лоши отноше пизации, • -ром , 
мия мож/ф хората и до явло- никъде не е записано в наша 
иаця на пруповщина: Трябва та Конституция, че н-е е за- 
да ое констатира, че в повече- дължитешю и че не трябва 
то случаи, лошите отношения Да чУе.

питват
становищата на обществеио- 
политичепкиге организации и 
фоюуми. Те ое з.а1стъ!П’лаха н 
искаха становището на Обчг” 

комитет във връзка с
пг. договора за 
пия ръководителите 
мама като заявили, че суровината от Гъч- 

доставя по- 3.400 динара- килограм, 
нашия пазар струва 3.500 динаоа. 

Сдед Щателна проверка новото ръковод- 
установчва, че такива суровини па до

метат да се намерят и за

свое-

жава.цип се 
а че ня,

За съжаление за истинското положе
ние в едно предприятие се узнава едва ко- 
гато се намери пред фалит.

Дори и в анализите на Службата на 
общественото книговодство фигурират съв 
сем охрабряващи данни.

Не е ли време да се пои-ска отговор- 
службите, които дават неверни

СТВ*^
м»'шги» пазар 
2.700 чинара килограм.

Бившето . ръ ководство 
било сключило .един .твърде неблагоприя
тен договор за поедцриптието, стгоред тфй- 
то ое ппгяоиоат само от I и И.
трето камаство. Този договор коства прец-

своевосмеяно

пост от 
дапни?...

Д-

' у.
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НАШИ СЕЛА > |

Я РЕ Ш Н И К
»*»"—» и -чек

за 12 часа. Миналата година
събитие в селото. Това о 

облечки труда на ярошча- от

осем солото са
млади борови гори.

Ярешиик е откъснато село.
До Босилеград се пътува че-

през Църиоок и ще

имаСЕЛО Ярешпик
които са разхвърля* 

югозападните долини, 
села-

махали,
стане.пи по

на Църиоок, 
та Бистър и Назъротца. От се
верната му страна продълго
вато со издигат пад селото 
планински възвишения, които 
го защитават от студените ве- 

От падините на Църиоок 
силни, студени и

между •три паоаДобро полугодие
троое.

делокагга *кск»кф!т защото Хри^Хри, които се спус- 
на Дшситросзнрадспга У .. сътрудничеството мм ос неяс по доловете па юг и под-

гаай^лено. силват ЯР^ЗЧ*Н“®ата река с иотшмв. язНда— г= 'придаде извосш г полугодието е по-толям с 38 /о та ила1ИШ1а, лъяю от Църиоок

•Н^^Х^ГЗДптмалка. Също откелкюто дължи тя (около рлапси поминък на населе- 
четвъртпна 76 мгишмона ст. динара). Оклад таиет0 е животновъдството,
.тревожни са данните за р на продукция показва Ярешиик заема 1205 хехта-
тция оклад на готова продук- отшис< ио това са стоАи, ра площ, една трета е пош го-
ция и на суровини, които вле з пв-мпчаяо с ри, ниви 320, ливади 120 и паМг П5Пи пет други за- тшот0 касиране е свързано с . 270 ха овмцн„ и зелен

със О.бе СИ рд друга отрещелен1И сезони. Заключе- чукода, градгаги 20 ха. Селото 
във финансова Ю1ет0 е> чс предвиденият пма 283 жители, които живе- 

плад на брутоарадукта щс бъ ят в 53 домакинства (сведения
де изпълнен до края на го- °1омичсското положение

Яреанпик не е на завидна 
ви оота. Седем домакинства жи 
веят все еще в къщи със сла
мен кров. Стокошъдегвото да
ва слаби доходи. Тук се отгло 
ждат 950 овце, 160 говеда, над 
35 коне, 70 свине и около 300 
кокошки. На пазаря през про 

агаета, есенно

кат
труди ения 
дейност на предприятията.

Малко обяснение е нужно 
да ое вади, че тревогата не би
ва да е 'много.„голяма, защо
то до края на годината има 
условия за смекчаване на по
ложението в димитровградско 

Но такова обя

дината.
Естествено, тези 

не бива да ое приемат като 
единствено мерило на уапехи 
те 'й, защото тук са зачисле

нарезултати

то. стопанство.
-снение в документа, е заело обс>рТ< печалбите от изкупва- 
малко място и незаинтересо
ваният или неупътеният в сло

ни стойността на търговския

пето и друго, което не може 
да се приеме за основа на ус
пешната работа. Разбираемо е 
че тук имаме предвид нейна 
та земеделска продукция и 
развитието на сътрудничество

лета се изкарват 
време овцо и телци. А от пре
ди седем години ярешюгчани 
продават траверси от букова 
гора.

Земеделието е примитивно. 
Нивите трудно се обработват. 
Ливадите са по-качествени. Ед 

напоява.

жността на стопанските про
цеси избирател- ще- си каже 
— „Аха, обрахме крушите“.

Годината тече и в края й 
ще ое види какво ще стане.

За земеделските прзиззоди 
тели обаче по ще е интересно

то с производителите. на част ст тях се 
Пасбищата са в лошо състоя
ние. Обраснали са с папрат и 
ерозията ги намалява. Овощни 
тз градини се поддържат. Тук 
пма около 250 ябълки и над 
1 000 джанки от които ое про
извежда само ракия.

Горите обхващат най-много 
площ. В последно време все 
повече се обръща внимание 
на горите и по този начин се 
отстраняват навиците при на
селението от мин з лото. В оке-л 
ността па ярепгаик са съще
ствували известните борови го 
ри в местността „Борие". Запа
зени са оам-о 300 дръвчета на 
площ от 1000 м , които имат 
стойност на 50 милиона ст. ди 
нара. Тези борови, дръвчета са 
под защитг, и се пазят като 
природла рядкост. Те са оста
тъци от единствените борови 
гори в Краището, които са у- 
нищо-жеяи през 11—16 столе
тие след катастрофалните по
жари. След освобождението в

М. Н. Н.

Югославско-белгийски 

аматьори сътрудничат
Югославските радио-любители съобщават, че знапред 

тясно ще сътрудничат с астрономите, които ще им помог
нат да ое оомелят за най-смели и най-модерни похвати в ра
дио-връзките. Радио-любителите са на мнение да използват 
метеорите в установяването на връзки със СЕОите чуждестра 
шш колеги.

ЦърноокДомашните радио-любители, с помощта на ^метеори
те, за първи път установиха връзка със своите другари от 
Белгия през’ нощта на 2 орещу 3 януари 1964 година. Този 
необикновен похват осъществиха членовете на академичния 
радио-клуб „Михайло Путгин“ в Белпрад, които по-дълго 
време се подготвяха за тази акция. Уведомени за точното 
време на минаване на метеора през атмосферата, те много 
по-рано конструирали специален радиоприемник, за да мо
гат уапешно да реализират акцията с белгийските радио
любители.

В момента кога/го метеорите са минавали през атмос
ферата, югославските и белгийски радио-любители с мате- 
матичка точност осъществили своята замисъл: праволинейно 
наюочечните УК вълни ое отблъсвали от йонизирания слой. 
въздух, получен от триенето на опътниците на метеорите и 
така дали възможност за размяна на Мюрзови поръки, ко
ито са записани и на маннитофонна лента. Оттогава насам 
— югославските и белгийски радиолюбители твърде тясно 
сътрудничат, а плодовете от това сътрудничество, както ка
зват те — са повече от задоволяващи.

. и — . ' • . -

От събранията ва ССРН в Босилеградско
\

натб 
те на 
лой® ь

фа, пощенското предприятие 
и др.Селата измъчват 

много проблеми
НЕРЕШЕНИТЕ ВЪПРОСИ - 

. ПРИЧИНА ЗА ПАСИВИЗА- 
ЦИЯ

На проведените събрания сс т# 06 •. 
изтъква, че поради такива при без 
чини -ое .стига до пасивизапия да\\ 

е взела решение още минала- в обществено-политическия
предимно в онези села, къде- та година. Претекстът, че нл- живот в селата. Събранията
то няма скалисти терени. -В ма средства не е оправдание, на избирателите стават1 фор- загго®,-
другите винаги е опирало защото е имало начин да се мално не само зарад бездей-
скалистите, терени. А те не' набави. Оттук и острите въз- ствуването на мнозинството н0Ср< .;
мехгат да ое пробиват без ражения на хората. отборници, но и незаинтере-

С обикновен Такива реагиралия има и сованостга на хората. • Когато 
във връзка с работата на здра години наред изтъкват едни 

дом зарад формалното и същи въпроси, а те си ос- 
район ните тават неразрешени, започва да 

ое губи доверие -— бе изтък

ва- «.Ч
Ч0СТВ >.

приел,

; 1\

■;

(От 4 стр.)
са V

самеханизация, 
компресор това ще е лако 
и бързо, а трасирането много 
по-успешно е булдозер.

0вния
За набавка на тази механи- поддържане 

зация Общинската скупщина здравни амбулатории, телегра
отя%на



Съвременна миграции
Бройки на Югославия

Теле- от 3®*“» съдове, криви тухли 
а горорятгза .додалото на .сели-,

щето. ■ Котато правили, чеджва- 
та били открити каидала, све- 

*<мяХИЯ’ щияци И нлколко гроба. Пре- 
* ф ди 15 години в месността „Ян- ,

™Згг=«“ЬН «вд-НгН ~— —
ггл** ^ където днес се намират сел- ми южвдте » ^^2"°* °елища в Щ™гоко.

ските градини. В миналото на пределите ня Но™™™ В 3 лк>ба'гчани и дукатчани преселението сезанимавало мно- ^бедени в з^ртаческГта ВрЗНЯ И <Жашштс
го с стоюовъдство и тук осо- мощ на горите оотавалзГна ^ 
бено много били отглеждани тая земя.
козе. Гората била богата с ди Сега от тия времена са ми-
ви свине, вълци, заици и ли- нали повече от 200—250 годи- Яяпцо място Сурдулица, макар те служещи в Босилеград тгрез
оици. Яретяик се споменава ка ни и в Боаилеградскю ое наб- да има доста хора в Ниш и в последните 10 години от Боси
то село което имало най-мно лквдава обратният процес —

„ го пчели.; . ^ селата постепенно обезлюдя
ло време на турцитс, спо- ват, а хората отиват в други 

’ ред старите хора, население-: мвста. по-литомни и по-разаи-
ти. Н а)л-много от тези

КЪДЕ ОТИВАТ БОСИЛЕГРАДЧАНИ? Все повече 

автомобилиI

0ЦА
вено там завършват и образо-*

Миналата година броят на 
автомобилите се е увеличил с 
около 120.000, от които пред
приятията са набавили само 
около юоо коли. В края на 
1969 г. в страната е имало око 
ло 560.000 пътнически автомо 
били; от юехигго в обществен 
оеклор само 42.000 В сравне
ние с 1968 година броят на ав 
тсмобилите ое е увеличил с27 
ка сто.

Ето какво е положението по 
републиките: •

В ОР Сърбия през 1969 г. 
са били регистрирани 208\ хи
ляди лежи коли, т.е. 38:.000 по
вече от подминалата година. 
СР Хърватско е имало 147.000. 
или 37.000. моли повече. СР.: 
Славения е имала 122.000 ко
ли или 27.000 повече, а в Чер
на гора, Босна и Херцеговина 
и Македония са били регистри » 
рани общо 18.000 нови коли.

В опраната е имало, около 
13,3 хиляди автобуси, от кои
то най-много в СР Сърбия 
(5,5 хиляди), СР Хърватско 2,8 
хиляди), СР Словения (1,6 хи
ляди) и лр. А броят на ками
оните е възлизал на повече 
от 95.000, от които близо 
30.000 са били частни.

Тази година броят на леки
те коли в частно притежание 
също е увеличен значително 
и сигурно ще надмине брой- : 
ката на увеличението от мина 
лата година.

ща. Казват, че само в Бутел 
има около 11 семейства от се ■

ло Ярешник и около 50 от 
Ръжанчани и хората на Ли-, ДРУпите бооилеградехи оела.

'Според данни на общински■■

'-1
сините намират за най-подло

*
Белград. леградско са се изселили око 

ло 600 семейства с близо 3000 :Разбира ое, не само това са 
месната, където отиват хора
та от Босилеградско. Те се за
селват в Кралево, в Княжевац 
и в редица други градове ла 
страната.

Все пак най-много отиват 
в СР Македония. Босилеград- 
чани казват, че едва ли има 
място в тази република, къ
дето да няма хора от Босиле
градско. Но повечето от изсе-

души, а това не е малка ци
фра.съвре-

мес ги преселници поел 1т об
рат- ия пътна предтеча ге си

тб било господар на своята 
земя. Тук турците рядко ид- 

Сел ялите имали своя 
- хайдушка Дружина, която ги 
зшц^цавада от турците. Хай- 
дуците идвали ла Герговден и 
си отивали ва Гмитровден. 
Тяхното място, за пребивава
не било Мъртвица, затова и 
една месност носи название 
„Хайдушки преслал".

По време на народноосвоб о 
дателната борба село ярешник 
дало подкрепа на партизани
те, а особено по време боеве
те на Дърноок на 6 май 1944 
година.

За името на селото има л- 
гурно предание. Името н? се
лото произлиза от думата 
„яре". Според предание някой 
си Янко имал много пърчове, 
направил км егрек и когато 
дошла зимата от голямкл сняг 
пърчовете останали без храна 
и тук загинали. Мястото пър
во нарекли Янкова коснида а 
селото Ярешник. Втората вер 
зия за името на селото гово
ри, че селото било напуснато 
и по постройките хората от 
съседните села си пазили ко
зе. (Това място на местен из
говор се казва ярешник-място 
където се пазят яршца). От
там и името на селото яреш
ник.

Ярешник има свое хубаво 
бъдеще. Най-напред нужно е 
да се извърши мелиорация на 
ливадите и пасбищата, да се 
направят по-големи картофи
ща и да се подобри породие- 
тия състав на' добитъка., Това 
може да увеличи доходите на 
населението.

Този миграционен процес, 
който изобщо е характерен за 
Цялата страна, и тгук е свър
зан с търсенето на по-добри 
условия за работа и живот. 
Пасивността на босилеградсхи 
те селища и липсата на усло
вия за промишлено развитие 
е главната причина за напус
кането на тези краища. Още 
повече, защото самата комуна 
и не е в състояние да погъл
не всичките специалисти от 
този край, които завършват в 
Белград или Скопйе.

(Но мигрирането не е само 
от селата в Босилеградско към' 
предели извън комуната. Мно 
го семейства напускат далеч
ните села идват в Райчилбв- 
ци, Радиловци и в самия Бо
силеград, където се установя 
ват на работа или търсят пре
питанието си в обработването 
па земята. Има много случаи 
майстори строители да ое за- 
оеляват в Босилеград, където 
оставят оемейството си, а ра
ботят извън комуната и си ид 
ват еоенно време.

вали.
— к м СР Македония.

Етс. какво показват н; 5лю-
деадая а през последните ня
колко хвдини.

■Броен ”чани, труиичаки, 
ворчани и плочани масово на 
пускат селата 
към С
Ниш л Белград. В тези сели-

из-
8

И .ават
а малцина към лниците са млади, образоваше 

хора, които намират работа в 
ща люто домове са останали македоиакмте предприятия и

к

КОЙ Е ПЪРВЕНЕЦ ПО 

РАЗВОДИТЕ?

►

.

'Според данни на Оргамиза- ноамериканоките страни с при 
1щята на обединените народи близителна бройка бракораз- 
Съветският съюз е на челно води на 1000 жители. Тези 
място по разводите. В тази цифри в Португалия и други- 
страна на всеки 1000 жители те страни с малко бракораз- 
се падат 2,73 бракоразвода, води са всъщност недействи- 
Положението в другите стра- телни, защото става въпрос за 
ни е както следва: католически страни, където

В Америка на 1000 жители бракоразводите не са възмож 
се падат 2,16 бракоразвода, в 
Унтария — 2,06 и лр. Най-мал 
ко разводи има в Португалия 
— 0,08 на ЮОО жители, а след 
ват Ирландия с 0,18 и лати- ки.

ни. Но и там браковете ое раз 
падат и бившите съпрузи стъ 
пват в нови извънбрачни връз

м. н. н.

торийе да буду. И кига сви виде дека не може 
вечима да буде директор и кига он сам види, па 
нища не помага. Че се държи синдракат ко жа
ба за кал за директорскуту столицу додека не 
умре. А теквия, чиними се, има коджа.

- Чу се дека йедън ка предприятието пошло 
у пропаст отворил си човекат частну работил- 
ницу и произведи сее гцо йе производил и у пред 
приятието. Отворил, отворил, па барема д%\ си 
мируйе, ама он кажу събира привечер работни
ците от предприятието и ньим държи предава- 
нье кико да батисую кожуту у предприятието та 
съсве да га затру. Преди некою годину се орате- 
ше по градат дека и у ,,Фабрад”, бог да га прос
ти, върляли у кадете некиква чуда, та браници- 
те за автомобилите били батисани. И тъгай, кол 
ко знам, никой не одговара. Само се орати и с 
това се завърши. Са — па тека. Че се поорати 
по градат некой дън, че се орати и на събрания, 
ама, па никому нища. А и директорийсте що зЬ- 
трише „7-юли”, „Фабрад”, ,,Видлич” и дън 
денъска су си човеци, работе си полъка, а бив
шите работници и дън денъска се смудзаю по 
чаршиюту и чекаю да найду негде работу. Мло-. 
го ме интересуйе — са кво че буде. Са сви тра- 
же да се одговара, па а да видимо кой че буде 
първият да га турим на рабушат.

Стоян ЕВТИМОВ

Ко си сакаю тека 

прайе...
I

1 в Рамки- акггивни г об-от които не са 
ществено-лолитическите орга
низации и не оказват помощ 
на младежите е културно-за
бавния живот и другит е • важ-

ь,к търси
»,Гява-

Слушам тува некня кво се сее праи по гра
дът па се чудим и се дзверим, кико досъга никой 

какамавкуту. На йедно събрание
кг

I ^ЩНОС-
/Тачали

не отишъл у 
се изнесе дека некои си директор упропастил 
йедно предприятие и ка га припели, он узел чо
векат първо годишан одмор па после тешко бо- 
луванье. А същият тия човек, това се орати, да 
се подъпне може да извърне целу япию.^Са че 
га видиш у паркат, са у кавену, час играйе кар- 
те и болуйе.

От кикво ли болуйе? Оди туя същуту бол- 
ку болую млого душ. Това су ония^мезимци

да буду директорийе, или нища!

ни акции.
На тези събрания е имало 

и самокритика. Когато се ка
сае за слабата работа на ми
ровите съвети, ние сами сме 

казЕат хората.

Ни погреши йедън шефска- Неща ми текну: кига
“0»0СТ

1гй *У'-. *<ипд нето на програмата за работа,
засе

ка месну канцеларию, он йе първ човек у свако 
село, само га окну у общинуту и за дън-два чу- 
йемо дека йе сменьен. Дойде друг и сее се за
върши без гюрунтию. Мислим ко прос човек, не

виновни
Тези разикваямя ще са °т ' 

голяма полза за допълнява-сред-
кои може ли тека и у градат.ч и За която ще приема на

даиието си през октомври е 
бя*а 0би1кноката конференция на

17» про. ССРН-т ^
Може, ама несу од йедну майку./■

су научили или 
Кока ги йе майкя родила с армаган само дирек- Манча с.р.

В. В.
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Родителите и домашните 

упражнения на учениците
! . >\ К •-

‘I .
•IVI

1.

? •:.<.) ,1 ■За да запазите 

младостта си
бота в училището ити. В 7,в връзка с това, 
извссния английски писател Джон’ Голоовор 
'ти казва:: „Когато трябва па Джон да' се - 
помогне да научи латински, нузКно е;, мо 
же би, малко знание по латински, но най- 
важно е, да се познава Джон.

При изследване на този въпрос тръг
нахме от предположението че родителите 
дават помощ на своите деца при подготов 
ка на домашните упражнения, но нас ни 
интересува колко и каква е тази помощ 
и в какво се състои.

Направихме анкета с родителите от 1 
до IV клас в две основни училища' в цен
търа и на периферията на Белград. На 
родителите поставихме следните въпроси» 
„Помагате ли на детето при решаване па 
домашните упражнения? „От 111 анкети
рани в центъра на града 98/83,20% отго
вориха с „да“, 12 (10,80% с „не“, а 1 (0,90%я) 
пе дадоха отговор. А от 125 анкетирани на 
периферията па града 104 (8.3,20%) каза
ха, че помагат, а 21' (16,80%); че не пома
гат. Значи от 236 анкетирани в двете учи
лища 202 (85,60%) отговориха, че пома
гат па децата при подготовка на домаш- 
пите упражнения, 33 (14,00%) че не пома
гат, а 1 (0,40%) не даде отговор. '

Втория въпрос» „В какво се състои 
помошта?“ От сведенията на 236 аякрти- 
рани в двете училища се вижда, че роди
телите прилагат комбинирани средства за 
даване на помощ. Първо място принад
лежи „в контрол чрез учителя“ 140 (59.34%) 
след това „в контрол чрез децата“ 127 
(53,81%) „при подказване“ 106 (53,39%) ,.в 
лодстрек“ 83 (34,32%) „в похвала“ 71 
(30,09%) „при създаване на условия“ 51 
(21,61%), „при изработка на задачите" 50 
(21,19%) „за наказание" 28 (11,86%), пои 
възнаграждение“ 28 (11,86%), докато 27 
(11,44%) не дадоха отговор.

От данните на анкетата се вижда, че 
болшинство от родителите помагат на’- сво 
ите~ деца при изработка на > дол^ашнрте , 
упражнения, което не е голтм проблем. 
Обаче проблем е, че 50 ротите ли (по на
ше мнение това е голямо число) решават 
домашните упражнения на децата. ~

На края, от 9 начина за помощ на де
пата, родители средно 2,86% помагат на 
децата.

Домашпите уп 
ражнения са ’ 
съставна чабт 
на работата в 
училището Те 
подпомагат па 
ученика да за
дълбочи и раз 
шири
знания по уче 
но па часовете.

Поставя се въпрос: колко и каква 
трябва да бъде ролята на родителите при 
подготовката на домашните задачи на сво
ите деца? Ия«ои родители считат, че учи
лището е дълншо да научи децата да си ре
шават задачите, защото са платени за 
това. Други считат, че преподавателите 
нямат възможност, по обективни причини 
(зарад големите отделения) винаги да при 
стъпват индивидуално на всеки ученик и 
да го подготвят за самостоятелна работа 
и затова о дължност на всеки родител да 
помага на децата си. Разбира се, родители 
с такива схващания имат право. Тъй като 
болшинство от родителите познават мате
рията, която децата учат в основното учи
лище, а предимно в долните класове, те 
могат да дадат нужната помощ на децата.

Много родители зарад презаетост или 
по други причини, нямат търпение и за
това сами решават домашните упражне
ния на децата. Колко е това вредно за де
цата не е нужно да се изтъква. Но все пак, 
ще кажем, че такава постъпка прави ро
дителския дом „друго училище", а при 
ученика се създават привички да чака 
друг да му завърши работата, да бъде 
непоследователен, незаинтересован. С дру
ги думи, той става мързеливец. Обаче по
мощта на родителите трябва да се състои 
в това да се даде възможност на детето 
само да направи домашното си упражне
ние, т.е. да му се покаже само начина как 
да стигне до целта. Трябва, значи, детето 
да се учи съвестно, логически а не меха
нически (учене наизуст) да овладява зна
нията и решава домашните си упражне
ния. Значи, на ученика трябва да се помог
не само тогава, ако действително то не 
може само да реши задачата си. Затова е 
нужно детето да се познава: неговата спо 
собяост, склоност, привички, неговата ра-
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1 своите

Гъвкавостта на тялото трябва да се поддържа все 
кидневно. Ако забележите, че вашата походка става 
тежка, жестовете ви — сковани, гърбът ви хлътва или 
се изкриви, тогава вземете мерки.

Много често от немарливост сами ускоряваме ста- ; 
- . ростта си. Предпочитаме да чакаме пет минути аса

нсьор'» вместо да изкачим стълбите за втория етаж, 
шктавяме крак на табуретката или сядаме, вместо 
да Се наведем и завържем обувките си. Малко по мал 
ко започваме да ограничаваме нашите движения и 
един хубав ден установяваме, че сме „ръждясали". 
Не може вече да се наведем или да станем изведнаж, 
без да се опрем на сюла. Затова не икономисвайте 
движенията, търсете различни случаи да поддържате 
гъвкави мускулите и ставите си. Ако отделите и време 
за гимнастика, резултатите ще бъдат много добри.

За да запазите гъвкавостта на глезените и коленете 
Един въпрос. Как ставате от леглото? Може би 

се обръщате като тюлен — движение, при което не 
работи както трябва нито един мускул. Защо не сед
нете в леглото с изправен гръб, а след това бързо да 
се изправите на пръстите на краката си.

Когато нареждате чекмеджетата, бършете прах, 
палите огън, лъскате обувки, клякайте с изправен 
гръб — като за опора, ви служат изопнатите крака.

За да заздравите мускулите на бедрата 
Липсата на гъвкавост на тялото идва и от иесви- 

ването на мускулите. Затова се навеждайте и изопна
ти крака, прав гръб и стегнати колена. От време на 
време чистете обувките си, обути на краката ви, и 
като ги съберете един до друг, връзвайте връзките 
им. Същите движения правете и когато чистите вана
та. Така ще избегнете неподвижността, 
ва в областта на кръста.

За да запазите гъвкавостта на краката 
. Избягвайте асансьора, качвайте се и слизайте по 

стълбите през стъпало, без да се държите за перила
та, като се стараете да стъпят е не на цели ходила, а 
на пръсти. • 1

За да бъдат гъвкави гръбните мускули 
Повдигайте се на пръсти," възможно во-виооко. 

Така ще разтоварите умората от раменете и ръцете. 
Нареждайте кухенските съдове и бельото на най-ви
соките полици в шкафа (1,80 см за една средна висо
чина), закачайте и чистете картините, без да 
жите със стол или стълба.

За гъвкавостта на шията
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;която се явя-

С. ВАСИЛЕВV., 1/

си слу-

С див упор, озлобени 
* тия остроъгълни, виетнамски очи. 
А плискат и бликват светлинен смях 
и радост безшумна тихо

,

Обръщайте само главата си, а не цялото си тяло, 
когато трябва да се обърнете встрани и назад.

За раздвижване на раменете
Закопчавайте роклите си на гърба без помощ. В 

банята изтривайте гърба си без помощта на друг. Ко- 
гато лежите на плажа и трябва да станете, давайте 
подтик на коремните мускули, без да си помагате с 
ръЦете. .Когато сте седнали и трябва да ставате, да
вайте тласък на седалището и краката, без участието 
па ръцете (започнете с кръстосване на краката и от
далечаване на коленете).

.За гърба
когато перете или гладите, навеждайте тялото си 

от ханша, а не от талията, а гърба

стреляте в тях.

Стефан Николов V ' *
В ТЯХ КЛОКОЧИ.' !

С Кървави устни жадно пиете от тях
безумна обич и засадълно. вдъхновете. 
Но стават те неумолимо—обвиняващ гря* 
показ на задъхано човешко разложение.

С напалм горите блестящите им зеници, 
с ножове търсите бездънните! им дъна.

А шибат от тях безмилостно 
кошмарно—кървавата за

\

.>*
« 1

ВИЕТНАМСКИи раменете дръж
те в нрава линия. Заздравява се връзката с таза, а 
мускулите на гърба укрепват.

Когато сте на разходка в полето, не заобикаляй
те по-гол ям камък или малък поток. Всеки шок на 
дължина поддържа гъвкавостта на краката и прида
ва лбкота на походката.

Разхождайте се

огнени езици 
вас тъма.в

Събирате ги в шепи като бисерни зърна 
за доказателство на безумна жестокост, 
но те се превръщат в преследваща съдба 

• заседват в живота ви 'катоочипо няколко минути в къщи на 
пръсти, като слагате върху главата си книга или друг 
предмет. Мийте зъбите

зла кост.!>
' Г|1 Напразно ги тъпчете с танкове верижни 

упорито на всяка крачка ви следят, 
макар че си давате вид яа безгрижни 
наяве като насън

си с изпънати крака и на 
пръсти със стегнати мускули в прасците и бедрата. 
Когато се' къпете и триете тялото си със сапун, на
веждайте се на всяка страна с изпънат гръб, после с 
двете ръце правете фрикции на тялото си с кесия. Да 
же и на работа, без да напускате работното място, 
може да приложите

кошмарно ви гнетят.
:

Отчаяно нощем ще бягате отедин превъзходен начин, за да 
отморите раменете си. Изпънете 
надолу. Приближете

тях,
от тия остроъгълни виетнамски очи. 
Те са станали

ръцете си назад и 
ги със сила към тялото, докато Iвече .незаличим грях, 

съдба, която и внуците ви ще мъчи!издържате.
Обмисляйте всяко свое движение. Така ще пре

върнете машинално заучените и вредни движения в 
разумни и полезни за вашето здраве и младост.

I” V" V—А

(Из .Торящи меридиани")
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просвета ★ изкуство
В босилеградските училища

БРОИ ГОЛЯМ 

УЧЕНИЦИ ОТСЪСТВУВАТI

Изляна цял мвоец от залоч 
валето на новата учебна годи 
на в бо аилелр ад-схите учили
ща а вее още -отсъствуват го 
лям брой ученици. Така е не 
само в подведомствените, но 
и въз нисшите клаооше на ос
новахте училища. В това от
ношение най-тооюми ■п.зудаюс- 
ти ,%уют в горнолгобатохото и 
долтелюбатското оомовно учи 
лище. Главно поради оеллхо- 
стсоасшяивз работи много де
ца започват да отиват на учи 
кище с голямо закъснение. 
Това после създава сериозни 
трупнооти и за тях, и за пре
подавателите им, които са при 
нудски да правят корекции в 
Обучението.
] Но не е само тази трудност, 
конто в таживдднигге няколко 
годапм (измъчва бооилеградс- 
ките училища. Касае, ое, също 
така, за голям брой ученици, 
които алед завършени четири 
класа но продължават във вие 
шило класове на основните у- 
чилища, макар че по закона 
са дължгжи да посещават учи
лище. Това явление е засега, 
нШ-сиаоооо в основните учили 
щя в Л-юбатите. Обаче тя е 
присъща и в другите учили
ща.

училищата, Опоред закона, те 
не са дължим да отиват в те
зи училища, но за това по 
друг начин трябва да се до
ближат до училищата. И 
ме заради отдалеч еиостта от 
опасените училища 
на непооесцаващите расте.

РЕШЕНИЕТО Е В ОТКРИВА
НЕТО НА ИНТЕРНАТИ

тсюе срещу онези родители, 
които не позволяват децата 
им да стивагг на училище. 
Тези актове оа обосновани и 
ще могат да се решат, защо- 
чко те ое отнасят до обзаве- 
та са създадени услО'Вия и за 
пътуващите ученици.

тък

броят

'Готвят се да открият интер
нати училища в Бистър и Гор 
на Любата. В Бистър се прие 
поообяват помещенията в бив 
шата военна сграда за кзар- 
тируване на учсатаните и фор
мирането на ученически стол. 
Интернатът в Горна Любата 
ще бъде поместен в старата 
училищна сграда.

Би трябвало общинската об 
разозателна общност с извест
на материална помощ да по
могне при формирането на 
интернатите, защото училища 
та разполагат с ограничени ма 
термални средства. Ще е от 
голяма полза ако в тоза на
правление и общината пред
приеме мерки, тъй като ин
тернатите ще бъдат по-мкоко 
минни за финансиране, откол- 
кото да се-организира превоз 
за учениците, което в поое- 
чето села е и невъзможно.

По такъв начин ще се реши 
не само въпроса с отсъству- 
ващите, но ведно ще оз създа 
дът по-добри условия за ра
бота и живот и на другите уче 
ници, които са заинтересова
ни за откриването на интер
нати.

Съществуват обективни 
мсокюости този въпрос да оз 
разреши. Решението е в откри 
нането на интернати при осно в 
ните училища.

• Засега, в това отношение, 
кай-много са постигнали в дол 
нолюбатаюото оачоетно учили
ще. От миналата година те са 
започнали с формирането ка 
интернат и ученичоски стол. 
Защото тук ое вте още има 
сериозни трудности. Пре.тч в-еги 
чко, те се отнасят до обзаве- 
дестостта на помещенията за 
квартируване и на ученичес
кия стол. За разлика от по- 
рано сега ученическия стол не 
ще може да получава помощ 
от Чергоания кръст, което ще 
повиши разходите за издър
паха на учениците. Но без ог
лед на тези моменти, и тази 
година, в интерната ще бъдат 
ПОМ13СТНИ към 60 ученици от 
Гложие, Духат и Църиощлца.

С оглед на това, очаква ое, 
броят на отсъстзузагщчте в то 
ва училище ученици да сс на
мали ■многократно, 
рът ни осведоми, че още вед
нага ще бъдат съставени ак-

въз

■

.Досегашните опити да ое 
:спре тази леша тенденция — 
|останаши без резултат. Тук и 
фъдиягга за нарушения е без- 
[помощен. Той не е в състоя- 
;ние да реши онези актове, в 
! който стана въпрос за отсъст 
вугвагщи деца, пътузащи по 
шест и повече километра от

ЗОРА ПЕТРОВИЧ: ХУДОЖНИК И МОДЕЛИ, 1960

Директо-

в. в.

2124
БАЛКАНСКИ ПИСАТЕЛИБАЛКАНСКИ ПИСАТЕЛИ

Когато стана време да отидем в „Ла-с Каданас“, маестро Кин
сестрите или дъщерите на събраните, без да бъдат професионал
ни танцьорки, показват изкуството ои ка публиката.

тана попита:
— Виждали ли сте Канделита?
— Да — отговорих, — в театър „Фснталба“. Лицето й при

лича много на Дамата от Елче.
— Я гледай!. .. — удиви се испанецът. — Нима сте запом

нили дори &:согл оса Дамата от Елче?
— Гледал съм го много пъти в Прадо.
Маестро Килтала ое замисли.
— По улиците на Толедо можете да срещнете хора, които 

ся'каш са слезли от „Погребението на граф Оргас“ — каза той.
— Случайна прилика — отвърнах разсеяло, — предполагам, 

че това е едлиствеиото качество на Канделита.
— Да, ©данстваиото — потвърди маестро К питана. — Сега 

тя танцува с -много техника, но без никакъв пламък.
— А нима някога е танцувала добре?
Художникът замълча, сякаш в паметта му нахлу рой от 

спомени, после трепна и каза разпалено:
— Някога танцът й Бе магия ... чудна поема за живота. лю 

б овта и ом ьртта!
Маостро Киатана направи знак на -келнера.
— Време с да -вървим — малко нетърпеливо произнесе тс'л. 

— Тя щс дойде в „Лае Каден ас“ към единадесет часа.
Тръгнахме по Сан Фсрнзндо., за да стигнем напречната ули

ца, конто водеше към центъра на града. Из въздуха се носеше 
благоухание на ломили, и миризма на бензин. Тротоарите гъмже- 
ха от навалица, а по масите пред кафенетата седяха контета с 
черни костюми, колосани яки и оценително лъапати -обувки. Как 
търпяха тсоа облекло в непоносимата жега, не ми бе яоно. Всред 
врявата от навалицата чух внезапно гласа на маестро Кинтана и 
останах изненадай от това, че той продълажшаше да мисли за

1
Една вечер, преди двадесет години, аз вървях по улица Сан 

Фернакдо и гледах тълпата потиснат. Усещах сс изооргядт, само
тен и тъжен — олсоа мрачно състояние на артистите, косато бор
бата с бедността те кара да губиш вяра в творческата ри олла. 
Току щр оз бях зшъпнал от Мадрид след една годила, прекара
на в литналия и напразни опити да по стилна нещо о-т мощния 
замах• и колорита на Гоя. Вървях към края на града, касетите 

п-о-бедии. Инкрустираните с диаманти петлета отстъ- 
— проста целулоидни гре&еани, ба-аменм роклици с

копринени маг-пиови. Но

’

:
!

ставаха все 
пваха място на
волани заместваха пъстрите шалове и 
наго~ятсъде царуваше еднакво оживление, еднаква радост, еднакъв псригГкъм ^живота. Имаше нещо френетично в бясното темпо на 
озгедилята, в ски,колите на китарите, въ® виковете на мъжете и 
смеха на жените. Сякаш дреена иберииска лудост бе сбмщмал 
всички. Най-сетне аз стипнах до последната катета илм“- 
простолюдие от Тпиала. Някаква отчаяна самотност, преписваща 
като бХа, ме накара да ое опра и да ое загледам в нея-

!■

дата
«Гда масатГоздстие'гр^- 

даа ст™ сТино. Един мургав шишко с овм^наумоо шЧ*™» 
непрекъснато на китара, а от т^ротоара, не^ебикидампр ио 
лижат, зяпаха дрипльовци, чието обикновено занятие даявоацл 
бе прооията. Всички пееха и пляскаха ср ц 

Върху масата танцуваше младо момиче.лята. Канделита.
— Не искам да се чудите на връзката ми е тази жена. Ние 

се -познаваме от дамга на бедността, когато аз нямах дори пари 
за ателие, а тя бе като майка си перачка от Триана...

■ Шумът на един трамвай погълна гласа му, после долових

Маестро Пипана млъкна- за миг и ое заглода^упеоетю в ци
гарения дим, сякаш още виждаше оценката, п - Р

— Това момиче бе Канделита, но тогава тя ое казваше само 
Мануела Торен Сигурно сте виждали необикновено *СР _ ис_ 
ски лица в ■Магприд. Там те имат пу-
нодяижна, диамантена твърдост, която в женската кра-
датаиа. Но тук, в Акдзлузия, олънцото 
сота стус златиста и нежна мургашипа, контата добила ц® ^ 
Ряла праскова, устните приличат на Разрязан Р- яервспа
Деликатна и нежна като портокалов цвят. Н „

псиатета и маапиля от същия цвят. Кра-

ОТНОВО!
_ Сега тя притежава в околностите на Рио Тшгто чифлик

и от време на време идва да си почине в него, минава'.--ски през 
Севиля. Тази сутрин я срещнах на Спсрлес... Това е всичко.

— Така, ли? — попитах условно.
— Съвсем всичкоI.... Меакду нас нс с имало дори любов 

подобно. И ако ви покаппих, това е тъкмо защото Канили нещо
долита и ао няма какво да си кажем...

Сърцето на Севиля е кварталът Сайта Крус — безизходенРокля с волани, -вноска
ПРОДЪЛЖАВА В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ

Страница 9
БРАТСТВО * 2 ОКТОМВРИ 1970

г
V



'Изложбата „Изкуството в
Югославия“ ще финансира 
федерацията (една втора рт 
средствата) докато втората 
част ще осигурят ■републики-

гази изложба. Черковните ин
ституции, в чиято собственост 
ос намират повсчсто творби 
от нашето културно 
вече са позволили тези екзем 
лляри да се транспортират в 
Париж, макар че предиарител 
но трябва да ое извършат съ
ществени рестагараторски и 
комеарватороки работи. Тър
сят се и някои експонати ст 
САЩ, Германската федерал
на република, Италия. Фран
ция и Ватикан, общо 24 стра- 

за изложбата в'Париж 
само 11 твообм,

ИЗЛОЖБА НА ЮГОСЛАВ 

СКОТО ИЗКУСТВО 

В ПАРИЖ

минало,

те.
Патрон на изложбата „Из

куството в Юсосладаия“ ще бъ 
де президентът на Република
та Йооип Броз Тито, а излож
бата вероятно ще стрие пре 
доада/тслят ага Съюзния из
пълнителен съвет Митя Риби- 
чич.

ни, но 
са получени 
създадени на югославска печ-Съ газката комисия за кул

турни връзки с чужбина про
веде иа 28 септември своето 
първо заоедамте в новия ои 
състав (още през юли 
освободи от длъжността поло 
кината членове па Този 
рум и иа техните моста избра 
пози членове), главна тема на 
това събрание беше организи
рането на голяма национална 
изложба „Изкуство в Югосла
вия“, която през пролетта ид
ната година ще бъде открита 
в Париж.

ва.

•Мнозинство от вчерашните 
участници в разговорите под
чертаха, че за една така го-СИС

фо- л/гма изложба трябва да се 
приложи и строг подбор и,
котето се може по-скоро, ще 
трябва да ос осигурят 
ства за консервиране яа тези 
произведения.

сред- гттттттттгп
По мисите на п]>едссдатсля 

иа комисията, Душал Вейпо- 
вич, изложбата „Изкуството в 
Югославия“ ще представлява 
единствен преглед на нашата 
култупа в чужбина, защото 
ще обхване творби п период 
от преди доост века, като се 
тпъпне от нашето средновеко 
вно творчество — до съвреме 
ината югославска скулптура и 
живопис.

Идеята за тази национална 
изложба е възникнала отце 
поеди три години, след разго 
ворите на някои наши култур 
ни дейци с тогавашния мюги 
стър на култуоата на Фран
ция, Андре Марло.

Стюбщавамс на нашите читатели и любители на про
читан книги, че в издание на „Братство" излязеха от печат 
следните пози книги, «шито автори са от българската народ
ност в Югославия:

ПЪТУВАШ, И ЧУВСТВА, стихо- 
2 дин.сбирка, от Стойне Янков 

УТРО, повест, от Прокопи 
Попов 2 дин.
КЪЛЧИЩА И НАЙЛОН,
разкази, от Марин Младенов 2 дин.

В посочените пре изведения се отразява по 
твърде интересен и увлекателен начин за жи
вота на хората в нашите коаища, по-точно за 
нас, за наши близки и познати. Соещата с тях 
на страниците на. предложените книги и просле 
дявгнето на преживелиците им ще ви направи 
гцествите, ако си поръчате горните книги, чия- 
ществите, гжо си поръчите торните книги, чия
то цена е твърде достъпна за всехиго.

Поръчките изпратете на адрес:

1!
шШ 1

Повече от две години се 
подготвя „Изкуството в Юго
славия“, а през следващите 
два месеца организационният 
комитет ще събере всички ек 
оионати, които в началото на 
пролетта ще се намерят в па 
рижката Велика палата, гран
диозната изложбена зала, ко
ято е уредена специално за

у

НОВИНСКА УСТАНОВА „БРАТСТВО" — НИШ 
УЛ. СТАНКА ПАУНОВИЧА БР. 72

ЛАЗАР ВУЯКЛИЯ: НЩЩСГЛ

БАЛКАНСКИ ПИСАТЕЛИ
БАЛКАНСКИ ПИСАТЕЛИлабиринт, от който можете да излезете само ако попаднете 

площада на Д еня Елеериа и по уличките Оусон или Пимиента стиг
нете до стените на Алхазар. Някъде в Салта Крус се намираше 
„Лае Каденас“. Заведението представляваше голяма стая с ниски 
дивани и възглавници за облягал е покрай стените. В един от 
ъглите свиреше оркестър от китаристи, а по средата бе постлана 
рогозка, върху която танцуваха оегедиля около полО'ВИн дузина 
севилски момичета в дълпи и ярки рокли с Еолани. Въпреки 
бареткия си стил танцът запазваше все още част от своята пър
вична и дълбока сила — хореографския оинтез на идеите за 
бовта и смъртта, съединени 
канте

и а
Настъпи мълчание, в което не знаех какво да отговоря. По 

чти съжалявах за п.иомото на Алмасека. Не обичам изповедите, д 
безполезният драматизъм на разкаянието ми напомня ужасните 
оветии на Рибера и Сурбяран. Признанието на художника беше 
трагично и в същото време — някак противно.

—- Идвали ли сте през страстната 
пита той след дълго мълчание

— Не — отговорих разсеяно.
— Значи, не познавате фериата и Севиля през пролетта? 
в гласа на маестро Кинтана прозвуча съжаление в което нямаше снобизъм. ТЪй се наведе и налъЗши чашатГш с х^ 

Профилът му, чист и фин, наподобяваше чертите на центуризп 
■от римска- кохорта. Оркестърът ситнеше нервно бързата гогоди-
шЯилиТ'Р™ ДЪРПаКа Ст[руните та*а лудешки, сякаш б^а ^е- 
шили Да разкървавят пръстите си. а момичетата с воланите се 
въртяха като пумпали. Мъртвешкият звук на кастанетите въоте- ■“а ТГ"”™ * ™«к»то »,„о ми Гадаха 
на овят. Когато ое окопитих, чух гласа на маестро Кинтана-
омапзтз 6 011X6 прозРачн° и кобалтово-синьо, безомарата на лятото, която му придава пепелносив тон Из въздуха 
ос носи благоухайте на яомини и портокалови цтетове Гв ли- 
™ ’ ПаЛМИТе гукат гълъби- Денем градът ттеп^Гв осте™-
кГпо-“^ СЖаШ преАМ™ нямат сянка. РПр^ече^в^-
ко 1тохъва в синкав полумрак, разноцветните Фасади чя къттште“ ' С*** » ^Рь^а
през площада на Пшт-т ^Щ|И бзг,Ри- Тогава би трябвало да минете
Хе на тешила ^ Я Елюгра и аа как арабеоките по сте
ните на чешмата му започват да се движат Тогава бихт^ поччя

здК-™гж»тДЛ д Н ога не е така нечестива и езическа както
вешеато жеетокост^Г2' В ДНИТС' когато христос е изкупвал чо- 

тВ™ “п°о^вИкъ^“е 05 ЛеС ВМН°' ”Т 0Т

оедмица в Севиля? — по-ка-

лю-
в драматичната тема на андалузкото 

хондо. В него имаше нещо тъжно, магнетично и чувствено, 
с постоянното и мрачно напомняне за смъртта, която поглъща 
■всичко. Тракането на кастанетите ми се струваше като шум от 
изсипване на мъртвешки кости в празен ковчег Повечето от мо
мичетата бяха добре сложени, с продълговати и мургави, но не 
особено красиви лица. Носеха оранжеви рокли, а в тъмните км 
коси беше втикнат неизбежният яомин или червен карамфил. Из
разът на очите им бе дързък и малко вулгарен, 
жени, които зад параван на изкуството търгуват 

Маестро Кинтана поръча херес г- 
хавия дим на цигарите, всред който ое 
задушно. Миришеше на парфюм 
во-сладкият херес разливаше

като у всички 
с тялото си.

и се загледа отегчено в син 
въртяха момичетата. Бе 

и потни жегаски тела., а горчи- 
меланколотчна умора по мускулитени.

Откъде идва вашето ужасно 
тягостното чув;ство, с което ме 

— От мизерията и липсата
канте хондо? — попитах всред, 

изпълваше обстановката.

ДОУг... Канте хондо иде от бедността. Канте хондо е варварската 
испанеца, която го тика към отчаяни постъшш в лич

ния живот. Аз също преживях своето канте
™Г^?ЪТ“ преминах към кича, с който аржентинските 
ри украсяват дворците си.

Маестро Кинтана ме погледна горчиво и тогава
тотеадГтщ* Ла^адашкаш|ите картини.- циганка, убита от 
жна Америка, ЧРОДая картината за двеста хиляди пезети в Ю-

А защо преминахте към кича?
— Защото в Париж: умирах 

художникът,'

се омъжи за

хондо, когато от 
милмоне-

аз си спо-<

™ Г ^^»Т3дг^яНа»ае"Т^
по тротоагоз РГ ^ улицата' та!Ка че всеки, който минава
сегедиля под звуците на^шта^и^к ™л*тте танцуващи
хог>я ът ^ 6 к,итари. Казетите ое наемат от близки

РОД я> т нещо като малки, семейни казина, в които

— попитах мрачно.
_ __ от глаД — болезнено изсъска

защото костите на двегодишното ми дете ое бяха 
изкривили от рахит, от мухъла и влагат! горед

,МаСС1Р° РСГад “ -е
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В историята 
на космически
те полети за
върши още ед
но пътуване, ко 
етр се различа 
ва от предиш
ните. На 24 се 
птември, на 80 
километра 
град Джезказ-

ган в Казахстан 
желязната топ
ка.

Нов
се спусна 

крез парашут 
на Земята и до 
песе части от 
Месеца, които 
автоматично бя папат 
ха изровени на П0Л6Т
дълбочина от -------------- -
35 сантиметра.

НАГРАДЕНкосмически
от

КОНКУРС„ЛУНА 16“ СЕ 

ЗАВЪРНА
Нашият спелеолог

МИЛУТИН ВЕЛКО 
ВИЧ постави свето

вен рекорд по прес

той в пещера. Той на 
пусна пещера Самар 
недалече от Свърлиг 
на 30 септември т. г. 
Преди него френски

ят спелеолог Анри 
Гийо прекара под зем 
ята 110 дни.

8
МИЛУТИН ВЕЛКОВИЧ ПОСТАВИ РЕ 

КОРД ПО ПРЕБИВАВАНЕ В ПЕЩЕРА КА-
Дни.ТО ОСТАНА ТАМЗа 12 дни съветската авто

матична станция „Луна 16" е 
направила сложни операции и 
за пръв път без пряко анга
жиране на човек донесе на 
Земята ценни проби от Луната 
Чрез специален самолет тези 
части бяха пренесени в Мос
ква. Учените считат, че съста 
вът на тези частици От Месе
ца ще се различава от онези, 
донесени по време на преби
ваването на американските ко

ни обсерватории и да се про
веждат технически и биологи
чески експерименти. От Луна 
та ще могат да политат а.вто 
матически апарати на другите 
планети и оттам ще донасят 
сведения за обработка на Л3'- 
ната.

По време на преби
ваването в пещерата 
Милутин е водил свой 
дневник, който ще бъ 
де от полза на учени

(Име, фамилно име)

(град ,село) V
т-

„Луната 16" 
твърде сложна 
вид на пирамида, 
има две части: част която ос
тава иа Луната и горната част, 
която след събиране на части 

и завръ-

представлява 
машина във 

Станцията (Поща)те.

(Купончето залепете на пощенска кар
тичка и го изпратете на адрес: „Братство" 
— Ст. Паунович 72 Ниш.

Може би и вас ви очаква една от на
градите на редакцията).

Отговорете на въ
проса: КОЛКО ДНИ 
Е ПРЕКАРАЛ МИ-смонавти. По преценка на из

учен Борис Петров, Лу от Луната се отделя
ща на Земята.

весния
ната има условия да се прев- 
бърне в база за изследване на 
другите планети от Слънчева- кия художник си представля- 
та система. На Луната могат ва космически кораб на Лу-

ЛУТИН ВЕЛКО
ВИЧ В ПЕЩЕРА
ТА САМАР?

На снимката: Така съветс-

ната.да се организират автоматич-

пика. И от всички тези 14 масивни небесни те
ла знаем, че има живот само на Земята, а на, 
Марс (и Венера той е допустим.

Но според данни на астрономията, само в 
нашата Галактика има стотици милиони, ако нс 
и милиарди планети, иа които има условия за 
живот.

Този звезден остров, към който принадле- 
Слънчевата система, е обширен и много

броен. Той се състои от около 150 милиарда зве 
които всяка може да е център на пла-

Неизмеримите пространства на Космоса ви
та йни жинаги са привличали хората. Но техните 

човечеството още не е успяло да открие, въпре 
ки усилията и последните резултати.

Човекът винаги си е задавал и въпрос съ
живи същества в Космоса, 

говори статията на Д- 
„Космос", която за чи-

зди, от
нетни системи. Но по тяхната нажежена повър
хност не би могъл да оцелее живот, тъй като 

по-сложни химически съединения, а о- 
не могат да ос образуват 

температура. Остава значи, че един

ществуват ли други
По тези въпроси ни 

Пеев в притурка на сп. 
тателите предаваме в съкратен вид .

освен на Земята, може да се

пинакви 
собено белтъчните, 
при такава

(Разбира се, -освен определените физически 
и химически условия, за да ое поя®и животът е 
необходимо и значително време. Ако приемем, 
че земните темпове на този процес са типични, 
то появата на живота можем да очакваме само 
на сравнително стари планети, които съществу
ват поне четири до пет милиарда години около 
относително опокойна звезда, излъчваща в те
чение на милиарди години равномерно енер
гия. От образуването на твърдата кора и на во
дените басейни до появата на най-ятриммтивни 
форми на живота изминават поне милиард го
дини, а до появата на разумни същества още 
два три милиарда години. Тези темпове обаче 
са твърде земни и ние едва ли бива да ги раз
пространяваме върху цялата воелена.

Когато навлезем дълбока в космичното про
странство, пие ще орещиом живота на много 
места, може би и около съседните звезди. Изгле 
жда-, че за това няма да е необходимо да на- 
пуокаме пределите на Слънчевата система. Но 
това ще бъдат разни едноклетъчни, плесени или 
в най-добрия случай многоклетъчни примитив
ни организми. Но човекът копнее да срещне се
беподобни, събратя по разум, високо развити 
цивилизации, с които да общува и от които да

е породил животът? Как изглежда той. На кол 
ко места във вселената има мислещи същества. 
Какви приказни възможности обладават звездни 
те свърхцившшзации? Ще можем ли някога да 
установим контакт, да ое срещнем е тях.

Да се отговори на тези въпроси е извън
редно мъчно, залщо.то науката разполага с все 

бедни изходни данни. Ние познава-
белтъчната,

ХОРАТА
ТЪРСЯТ

СЪБРАТЯ
още твърде
ме само една форма на живот 
само един еволюционен път — земния, самос-
2^0 Г^ат^Гда дадем3категорииеи 
отговор на интересуващите ни въпроои.

Люлката на живота несъмнено е вселен ага. 
ТЯ е вечна и безкрайна и ое състои от неизчи
слим брой галактики, В границите на -необятна
та вселена ние, макар и нищо друго да не зн , 
сме дължии да допуояем, че там съ™'СС™1^а_ 
всевъзможни форми на живот и много, к 
то желаете, видове разумни същества и X 1 
лизации. Но разстоянията, които ни делят °
Iалактиките, са такива, че въпросът 
дс там има живот губи всякакво 
значение. Дори най-близката до нзс г п 
тази която се вижда в съзвездието Аийромеда, 
сс намира на около един. и половина милиона 
светлини години. Едно пътуване до т Д 
тамошните планети със скорост равна н 
ината би .продължило в двете посоки около гр 
милиона години. Ето защо има смисъл да^ тър
сим живота само в границите на нашата галак 
тика.

1.
небесни тела, иа които,може да се ра- 

планетите. Те са достатъчно ма-
ствемите

данни, колко ог звездите иа нашата Галактика 
ттитежават студени спътници — планети. Ня 
кои учши са склони да допушат, че потенето 
звезди имат планетни системи. Други определят 

брой на 20 до 30 милиарда. Разбира ос 
на всички планети може да се породи жи 

вот. Пример за това е Слънчечвата система. Тя 
има девет големи планети и още 5 големи опът-

се поучи.
Слънцето обаче е само една от сто и петде

сетте милиарда звезди на нашата Галактика и 
ако не е неговите околности, то около някоя 
друга животът сигурно е породил разумни съ
щества-. И най-цолемият празник на човека щс 
бъде, когато установи контакт със събратя по 
разум.ле

(СЛЕДВА)
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Майтаплъци — Забелязвам, Сидорои, че 
шю идвате последен на рабо
та и първи си отивате.

— Съвестно мй с, другарю 
директор, да закъснявам и су 
трия, и следобед.

Карикатурен екран
КОЙ КАКВОТО ПРАВИ а ■ а

ЕДНА незначителна случка п село Погано- 
во бе повод за много разговори по адрес на до
макинята Първанка.

Ето случката.
Първанка имала хубаво обработена гради

на, която ,,обработвали' селските кокошки. Пър 
ванка се мъчила да убеди съседките си да зат
варят кокошките, но това било напразно. Все
кидневно — кокошките унищожавали разсада.

Косато видяла това, собственичката на гра
дината започнала да мисли как да се освободи 
от напаст. Най-сетне решила да си послужи с 
измама. Забъркала в една голяма паница царе
вично брашно, насипала добра доза отрова с цел 
да даде на кокошките в градината. Но преди да 
тръгне, разсеяната домакина оставила паницата 
пред прага на къщата и влезнала нещо да си 
вземе.

Закъсняла карикатура 

от срещата
У*

М ПЕТРОВ

— Моето куче ми спаси жи 
вота.

— Тъй ли? Кога?
— Миналия месец. Бях до

ста болея, но т«' не пусна док 
торът да влезе в къщи.Когато се върнала всичките нейни кокошки 

с охота се блъскали около огромната паница с 
хубавата гоетба. А след малко кокошките пада-

*ли по двора като снопи.
Мъка обхванала Първанка.
А хората, когато разбрали за намеренията 

й. започнали да я закачат: ,.Кой каквото прави, 
на себе си го прави . . .”

Мъжът към жена си:
— Говориш все едни таки

ва глупости.
— Принудена съм — иначе 

не можеш да ме разбереш!
Владимир Иванов

Едвард Копчински (Полша)
— Здравей, той Онзи! Как е жената, децата, ботушите, 

найлона, шлиферите и дамските колачи ...У ШИВАЧА
Две години не бях ходил при га се смеех на тази фабрична 

моя шивач Дрожджик.. Наме- конфекция, но хубаво шият
вече тия дяволи. Изнасят до
ри за Италия, Франция, че чак 
и за Англия. . .

— Зная!

— Интересно! 
заинтригувано. - 
ли поръчката?

— Приех я и цяло щастие, 
че я приех! Почакай, .мисля 
си аз. така ще те облека, че 
и родната ти майка няма да 
те познае. Изслушах го тър- - 
подиво и му определих 
да дойде за първа проба, ка
то обясних, че 

'правя проекта.
— И направихте ли го?

- казах аз 
И приехтерих го съвсем променен. Бе

ше си оставил бакембарди, ко 
са като лъвска грива и беше 
облечен с нещо, което много 
напомняше облеклото на ма- 
хараджа. Като видя изненада 
та е очите ми, той се усмихна 
меланхолично и 
ми обяснява опокойно.

тата проба дойде с още два
ма колеги, които си поръча
ха подобни дрехи, 
ми тръпна чудесно.

ле дрехите на махараджа. Ка
то СВЪрШИ, ТОЙ МИ ОбяСНИ:

— Пред вас мога да бъда 
такъв, какъвто съм!

Работатапрекъснах го.
— Но какво общо има това с 
■промяната на вашата външ
ност?

— Но това все още не ми 
кога обяснява вашата външност! — Съчувствувам ви! — ка

зах и се смутих, 
гурно няма да ми ушиете дре 
хи. .

започна да
Сега си-

— И това ще разберете. При 
мене започнаха да идват це
ли ергелета младежи, но все
ки, като дойдеше за пръв път 
ме гледаше подозрително. Да 
ли аз — старомоден шивач — 
няма да му разваля дрехите. 
Омръзна ми тая педозрител- 

пък и работата

сам ще на-— Има, има, само послу-— Видът ми ви учуди, не 
отричайт-е, виждам това по из шайте търпеливо! Когато ра

ботата ми взе да намалява, 
започнах да се питам защо! 
Вие знаете, че малцина могат 
да шият като мене и никога 
не ми се е случил недоволен 
клиент. Веднъж, при мене дой 
де клиент. Не беше на повече

защото аз -искам старо 
модни. Извинявам се, но та-раза на лицето ви! кива искам!

— Не отричам! — признах.
— Аз ви зная като солиден 
чов-ек, а ако не се лъжа пет
десетте ги минахте?

— И още как, момчето не 
можеше да застане на едно 
място от възхищение. Напра 
вих му една много сполучлива 
комбинация от униформа

Дрожджик ме 
енвно за ръката.

Ще ай ушия, с най-голя- 
ма радост ще ви ушия. На по 
ловни цена. Без пари дори ще ■ 
ви ушия, а ако поискате да 
избягате, няма

После ме погледна умолител 
но в очите и добави топло:

— Позволете ми да направя 
нещо за свое собствено удо
волствие, за доброто крояч е- 
ско изкуство — поне тоя един 
ствен, приличен, нормален, ко 
стюм!...

хвана им пул-

пост,
жертви, и така се роди моето 

хотелски портиер от времето служебно облекло.
между войните с облеклото

искана
от осемнадесет години и още 
щом влезе, каза, че сигурно

— Минах ги, минах ги! — 
въздъхна лан Дрожджик. —
Преди три години ги минах, ^ Объркал адреса. Попитах го 
по какво да правя? Трябваше захц0 така смята. Той 
да избирам — или да спусна 
кепенците, или да се приспо
собя.

— Служебно? да .ви пусна.па кочияш. Порових се мал-не се
ко из стари илюстровани спи 
саиия, но и от себе си доба
вих нещо.

смути и ми каза, че аз -съм си 
гурно старомоден крояч и ня 
ма да мога да 
ръчката му. Попитах го какво 
би желал. Обрани ми, 
да си ушие

— Само служебно, 
след работа овалям 

той
защото 

всичко то-ИЗПЪЛМя по- Повдишах леко погледна часовнм- 
— Дори могаяката, уголемих металните ко 

пчета, добавих оребърно-злат свадя вече.. . 
ни пагони на раменете, а на 
гърдите -сложих гарнитура!..

ка ои.— Да се приопособите? да гоче иска 
модерни дрехи, 

смели по идея, екстравагант
ни дори, някакво смело свър
зване на стила на монархиче- 

„ ска Австрия с облеклото ната разсипа моя занаят. Няко- астронавтите!

— Точно така!.. — той ми 
. подаде стол и продължи: — 

Виждате ли, сега конфекция-
Отворик широко 

гледах как Дрожджик 
на да сваля лъвоката

очи и за- 
започ- 

си перу
ка, буйните бакембарди, лос-

— Хареса ли му това?
— Беше възхитен. На тре-

От полски: В. Б-*а
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