
РЕОРГАНИЗАЦИЯТА НА УПРАВЛЕНИЕТО 

ПЪРВАТА КРАЧКА КЪМ РАЗРЕШАВАНЕТО
НА ПРОБЛЕМИТЕ

XII

ЗАСЕДАНИЕ НА 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СЮК На Дванадесетото 
на Съюза на 
в Белград на

заседание на Председателството 
югославските комунисти, което се състоя 

четвърти октомври, се 
по-нататьщната политическа

сха инициативата на другаря Тито да се образува Пред 
свдателство на Социалистическа федеративна репуб
лика Югославия. Те заключиха становищата, които 
изнесе президента Тито в своите последни изказвания,. 
уводната реч на Цдвард Кардел, разискванията на не
отдавнашното заседание на . Изпълнителното бюро и 
коледните разисквания трябва да бъдат изходна ос
нова в разискванията за ^по-нататъшното развитие на 
политическата система. Председателството реши по 
инициативите за реформата на Политическата система 
да раздвижи разисквания и на предстоящата Първа 
конференция (на СКХК.

На това заседание, също така, се взе решение 
Председателството на СКХК да заседава на 16 октом
ври и тогава да обсъди рроектозахлкхченията за акту- 
алното политическо положение и задач^тр на СЮК, 
Този документ ще (бъде представен и на участниците 
в Първата конференция на СКХК.

Разискванията за по-нататъшното развитие на по
литическата система откри с кратка уводна реч пред
седателят Тито, а след това (говори Едвард Кардел.

(НА 3 СТР.)

разпасва за
система. Със заседание

то ръководеше Будислав Шошкич.
Членовете не Председателството (одобриха и при-
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ЕрлтстВо
арската н/роамост в СФ» ЮГОСЛАВИЯ •>

заедна след друга 
вете, за лагерувани стоки, които ни 
кой не иска да купи ям.

Къде са тогава недоразумения- V ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на Общинската организация на ССРН на 
на Изпълнителния отбор осведоми членовете за про- 

на местните организации на ССРН и за ра-

та? БосилеградВсе докато източниците не станат 
действително открити, с изключение 
на онова, което представлява дело
ва тайна, печатът ще бъде в поло
жение да публикува противоречиви 
статии. И службите при Общинска
та скупщина ще бъдат залъгвани 
по същия начин. Нелогично е да се 
мисли, че дълговете на кожарата са 
от вчера. Значи, печатът ще отра
зява истината до оная степен, до 
която бъдат открити и достъпни на 
обществеността източниците иа ин
формации. Трябва нещо коренно да 
се промени в отношението на пред- 
приятиято към общественото мне
ние. Само в такъв случай печатът 
може да изпълни ролята си па съ- 
действуващ фактор в развитието.

заседанието 
ведените събрания'
зисквапията,' които са водени във връзка с материалите за пред- 

заседание на общинската конференция и за изтъкнати-ЗАСЕДАНИЕ НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛ
НИЯ ОТБОР НА

стоящото 
те проблеми.

Бе направен договор за провеждането на това заседание. То
началото на ноември. О-ще се състои към края на месеца или в 

•гагата се в този период да се организира присъствието иа мнозин-

членове на Конференцията.ството
Ч-..>

ССРН Члеповете па Изпълнителния отбор изтъкнаха и други въ

проси, които да се разгледат на заседанието на Конференцията.

Ад.



След смъртта на Насър
т*ПРЕЗИДЕНТЪТ 

ТИТО В 

БЕЛГИЯ

ЕЛ САДАТ ЕДИНСТВЕН 

КАНДИДАТ ЗА ПРЕЗИДЕНТ 

НА ОАР
На заседанието на ЦК на президентът изпълнява фуп- 

Президситът на Републиката А,райската коц1иали1стичсска у- кц/ията на президент в случай, 
Носил Броз Тито със съпруга ния единодушно е издигната че тай е /възпрепятствуван в 
си пристигна във вторник в кандидатурата ма Ел Садат за период от 60 дни. След това 
официално посещение па Крал президент на Републиката. Ре Насър назначи именно Лп.вар 
ство Белгия, където е крал ферендумът ще се проведе иа ел Садат па този пост. Зато- 
Бодуен и белгийските полити 15 октомври. па не е трудно да ес разбере
ци води разговори по най-важ Счита се, че изборът иа Са- оная част от доклада, който 

международни въпроси дат ще означава континуитст беше измерен: па заседанието
в политиката. Именно, Садат па ЦК на АСУ, е която отно- 
е един от найНстарите еътруд по и твърде /гласно 1сс полеми 
ашци па Гамал Абдел Насър. зира е мненията според кои- 
Този 51 -годишен политик още то със смъртта па Насър е съ

Тито — Никсъи в БелградОт разговорите

нит е
и за укрепвапето на сътруднн 
чесгвото между Белгия и Юго 
славия. С президента на Репу
бликата и Иованха Броз в гла проди 1952 година е бш член здаденг вакуум /в политическия

на тайния комитет на ре/волго връх на страната.
.„Такън вакуум — каза Шу-

Съвместно съобщение за 

посещението на президен
та на САЩ в Югославия

впия град на Белгия пристиг
наха Никола Миля пич, Нико
ла Милчев, Мирко Тепавац, ге

цишнихс юфицерм, който па
23 юли 1952 година смъкна ксир — не може да сьщсстму 
средновековната Фа'рукО'Ва мо па оавек н один случай: ако 

нерал Петар Бабич и други нархия и ато-късно ликвидира народът би ос отказал от при
британските бази и политиче
ското /влияние .в /Египет. Нс- нцилта и съдържанието па борпродружаващи го лида.

На аерогарата в Брюксел 
гостите от Югославия с прези
дента Тито начело посрещна 
лично крал Бодуен, белгийска 
та кралица, представители на 
двореца. Парламента, прави
телството, политическия.

В Белград е публикувано съвместно съобщение за по- 
сещслисто иа президента на САЩ Ричард Никсън в Югас- 
лагаия. Съобщението гласи:

„По покапа на президента на Социалистическа феде
ративна република 10(1Х>славия Йооил Броз Тито, лрезиден- 

Съодинените американски щати Ричард М. Никсън,

бата на починалия щюзидоптщо повече, той е един от о- 
ния двама членове па някога 
шния офицерски роволюцио- 
неи комитет .— другият е Ху 
сени Ш аерон — които всс до 
последния Насъров ден оста- 

об' наха близки сътрудници па ви 
жи- соки държавни или политиче дставляват опасност за наро

ени постове.
Вп/рочем за безсъмнения ко 

нтинуитет овидетелствува фак

Насър. На Д1>упо място в док 
лада се казва: „Още докато 
президентът Насър 'беше жив 
съществуваха известен брой 
вътрешни фактори, които пре

тът нл
съпровождай! от госпожа Н'иксън и сътрудниците си, напра 

официално посещение на СФР Югославия от 30 септем- 
2 октомври 1970 година. По време на пребиваването 

Никсън покрай Белград посети Загреб и
ви

ществения и културния 
вот на Белгия-

Освен Брюксел гостите от 
Югославия посетиха Анверо и

ври до 
си президентът 
Кумровец.

да и за цялата арабска 
ция. Неизбежно с да се пред
положи, че тези фактори са 
още по-опасни и още по-сил
ни слод смъртта па Насър. Те 
биха могли да се опитат —

на-
Срощата между двамата президенти, която премина ® 

топла обстановка, даде възможност за искреяи и открити 
разговори по най -важните актуалии международни пробле
ми и за югославско-американските отношения. Темите вклю 
чиха Близкия изток, Югоизточна Азия, отношенията Изток 
— Запад, европейската сигурност, развиващите се страни и 
взаимните отношения. Всяка страна открито изнесе своите.

тът, че поста заместник—п.рс- 
Монс, т.е. Фландрия и Вало- зидонт на Републиката въве- 
ния. В Анверс гостите от Ю- де, предлагайки нови консти

туционни разпоредби, лично 
Насър преди една година. То 
тава Насър поиска да се /вне
се и конституционна разпорс 
дба според която заместник— осъществят собствени цели и

гославия се запознаха с модер 
ния начин на обработка на 
диаманти, а в Моне с предста
вители на Университета.

и ®ече ое опитват — да изпод 
зуват смъртта и а Насър за да становища.

Двете страни се съгласиха, че преговаряне, а не кон
фронтация е, необходимо за миролюбиво и правдиво реша 
вале на международните проблеми.

Също бе подчертано, че равноправното сътрудничест
во между независими и суверенни държави представлява е- 
динствена основа, върху която могат да се основават отно-

за да създадат политическа не 
стабилност“.

По-нататък е доклада се ка 
зва, че никой пито за момент 
не забравя, че врагът с на Су- 
сцкия канал и че той все още 
е в надмощие във военно от:

Това е твърде ва
жен фактор на единство

■

К0Н30РЦИЙ С БЪЛГАРС
КИТЕ БАНКИ

шенията и напредъка в /днешния сняг.
Президентите Тито и Никсън със задоволство конста

тираха развитието на добри и приятелски отношения меж
ду техните две страни. Те особено подчертаха, че отношени 
ята .между СФРЮ и САЩ напълно се основават върху при
нципите на независимостта и взаимното зачитане, които са 
и основен принцип на Хартата на ОН. Двамата президенти из 
разиха убеждение, че отношенията върху такава основа, са 
не само в интерес на народите от техните две страни, но че 
представляват забележителен фактор за стабилността в Ев
ропа и /в света.

Двамата президенти решиха да продължат с работа
та върху разширяването на взаимните отношения. Разисква
ха за конкретни форми на сътрудничество, особено в обла
стта на стопанството, науката и технологията.

Двете страни се съгласиха, че е от полза и желателно 
да продължат практиката на широка размяна на мнения и 
контакти във .взаимните отношения-

/Президентът Никсън покани президента Пито и Йо- 
ванка Броз да посетят Съединените американски 
време, което ще бъде уточнено с вазимен

;
ношеяие.

на
В миналата сряда в Бел

град бе подписана спогодба 
за основаване на конзорций 
между югославските и българ 
ски банки. От югославските 
банки в конзорция влязоха 
Югославската инвестиционна 
банка, която ведно е избра
на и за геетор-банка, след то 
ва Белгадската обединена ба
нка, Инвестиционната банка в 
Сараево, Инвестиционната ба
нка в Титоград, Югославска
та банка за външна търговия, 
Комерческо - инвестиционната 
банка в Скопие, Стопанската 
банка в Белград, Стопанската

банка в Загреб и Стопанска
та банка в Скопие. От името птетско общество.

иначе твърде хетерогенното е-

Вдинодуллното избиране на 
Садат, стария сътрудник на 
Насър, който до последния 
ден се ползваше е доверието 
на починалия лидер, е израз 
именно на такива размишле- 

Целта на формирането на ния, ко/ито в Кайро приемат
воички по-важни политици, до 
ри и без оглед на разликите 
в политическите възгледи, ко
ито във всеки случай съще
ствуват.

на българските банки догово
ра подписаха Българската б.?н 
ка за развитие на промишле
ността и Българската банка
за външна търговия.

конзорция е, преди всичко, да 
се засили кооперативното съ- 
трудничество между предпри
ятията в двете страни.

щати по
договор

вота на деапота. Учениците се 
представили пред каирската 
публика, а зрителите 
сили, че Насър изиграл своя
та роля прекрасно.

'През 1935 година избухна
ли жестоки брожения в Еги
пет: нетърпеливият народ 
еквал англичаните да преста
нат е комедията. Насър бил 
един от организаторите на уче 
ническите демонстрации. Ан
глийските войници открили, 
огън, двама ученици загина
ли. Гамал бил тежко 
челото. Олед това бил

вори и допири през 1942 годи 
на се явяват първите зачатъ
ци на организацията на „Сво
бодните офицери“, която де
сет години след това ще лик
видира престола.

Абдел Насър и Анвар Садат 
ое намерили през 1943 година 
заедно в Судан, където всеки 
египетски офицер трябвало да 
прекара година-две. Тук ое ро
дила идеята за заговор и съз 
дадено първото ядро на тай
ната организация, която ще 
бъде напълно оформена през 
1949 година. През 1946 година 
в Лондон започнали прегово
рите между Бевин и Сидки 
паша за английско-египетския 
договор; ,в Кайро избухнали 
демонстрации; от жълтите ка 
зармги на брега на Нил брита
нската крадска войска откри
ла огън срещу масата и били 
погребани нови мъртви. Това 
било предупреждение — „тря 
бва да ое работи по-бързо“.

Офицерската организация 
била формирана по .строго кон 
спиративни принципи и само 
това могло да я защити от 
Фаруковите агенти, - които се 
намирали навсякъде. Имало

Гамал Абдел Насър
ое съгла

БРАТСТВО

Човек на борбата, 

човек на мира
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ изи
Излиза всеки петък 

Урежда редакционна колегия 
Директор,

главен и отговорен редактор 
АСЕН ЛАЗАРОВ Абдел Насър е .роден през тте години — английско при- 

1918 година в Александрия. съствие, ликвидиране на кон- чем от мччтттгл™ 
Александрия, „втората сгоди- стияуцията, бунтовнически ло цще от^ч^ади^о^иГ1^" 
ца , хубав и мръсен град, ня- зунги на националистическата решение ^г^той пак°бил 
когашна градина на Птоло- партия Вафд, самодържавие нат ““ Вър"
МОЙ и незначително градче на на владетели от чужда кръв. 
тур/ока провинция, жива пано- По времето когато се офорад 
рама -от плажи, бизн/ес и шии яша мирогледа му, Гамал най- 
онаж — за египтяните винаги напред обожавал Наполеон, ,вЪв военното 
е имала особено значение. Ней враг на коронясаните глави, тънил поез Л0С~
ната елеганция е израствала а след това Волтер, отя/вления /години по-късно излезнятг ^ 
от памука, черната борса и бе Когато театралното дружество „юго като Тг™г„гтанг^ео“"- 2 гггьгггг.се:

_ в=?. ■?—Е -

ранен в 
изклю-

Издааа „Братство" — Ниш 
От. Пауновкч 72, телефон 

25-444 и 25-480. 
Годишен абонамент 15 

лугодишев 7,5 н. динара 
Тек. сметка 625-3-78 Служба 

друпггвено книговодство 
Нар. банка Ниш

Печапшца „Вук Караджич" 
Ст. Пауновхча 72 — Ниш

ТВОРЕЦ НА ЗАГОВОРАа по-

тези разго

БРАТСТВО % 9. ОКТОМВРИ 1970,



П™НАП0ДКРЕПА ЗА ОБРАЗУВАНЕТО 

НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СФРЮ
С ИЗВЕСТНО закъснение и 

в Босилеградско започнаха се 
риезни разговори и работа 
върху плана на перспективно
то развитие на комуната.

Един такъв разговор, на 1 
октомври, между директорите 
на стопанските организации, 
просветните, културни и здрав 
ни заведения, от една, и пред 
седателя на Общинската скуп 
щипа, секретаря на ОК на 
СКС, председателя на ОК на 
ССРН и синдиката от друга 
страна, показа, че всички се 
намират във фазата на изра
ботка на основните тезисите 
по средносрочното развитие на 
комуната.

— Реч на председателя на СЮК Й. Б. Тито —
ОТ 1 СТР. . считталт, че към тежа ке тр«б- 

Иокам само с няколко думи ва да пристъпим прибързано 
да обяздая как се роди идея- но с пълна сериозност. Но” 
та да ое предложи реорганм- все пак, тези поща трябва час 
заЦЦя на нашите обществени жъокоро да разясним. След 
и държавни органи. До тази заседанието на Предредателс- 
идея дойдохме аз и някои твото, този въпрос би се об- 
другари от най-иисшето ръко- съждал и на Първата конфе- 
водство след дълги размишле- роилия на СЮ(К, която ще се 
ния за това какво би трябва
ло да направим за да ое из
бегнат занапред разни недо
разумения и нашата общност 
нормално да се развива. Дой
дохме, именно, на мисълта за 
създаване на един авторите
тен, найъиош държавен орган 
във вид на Председателство.
Разбира се, в този орган би 
трябвало да бъдат застъпени 
всички републики с тг ай-видни 
те и най-авторитетни другари.
Е това биха ое избегнали спе-

дел изтъкна, че през послед
ните години, и днес, се среща
ме с родица политически про
блеми, които

тате трябва да даде отговор.
Вторият комплекс, продъл

жи Кардел, е политическата 
систе1ма, в тесния смисъл на 
думата. Демократизацията у 

ст атака гн1ош(и то размер иго си нас став-га факт. 
и които лета търсят съответни

са не толкоз но 
ви по 'съдържание, ©тколкото

Обаче, бих 
казал, че нашият демократи
чески живот ое развиваше, в 
известен смисъл, едностранчи-

отговори. Той подчерта, че те
зи проблемисъстои в края на този месец.

По всички тези въпроси об
стойно ще разисква Иопълни-

ое отнасят до
три области. Първата област Са'м'° в определени сфер па ишмь. ри Кардел изтъкна, че наши
са обществено-икономическите тс хора днес се чувствуват сво

бодни да критикуват, говорят 
и пишат, но от друта страна, 
не се чую(лв1у1ват способни по 
този

КАК ДА СЕ 

ТРЪГНЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТВОТО НА СЮК начин пряко или поне 
достатъчно да влияят и върху 
приемането на решения. От 
това той извлича заключение, 
че в нашето общество липсват 
или са недостатъчно ефикас
ни, и недостатъчно интситу- 
цион ализир ами всички ония 
организми и центрове, които 
всъщност
към творчеоки заключения, 

синтез, към оформлени
ето и предлагането на конкрет 
ни инициативи, и по този на
чин тези центрове организа
ционно да влияят върху обще 
сттеното съзнание и върху де 
мократинеаката акция на ма
сите.

Кардел след това говори за 
отношенията във федерация
та и за положението на репу
бликите, като трета област. 
Той счита, че е съществено 
да не се ограничим само на 
това да разясняваме тези лро 
блеми, но и да признаем, че 
те са дълбоки, сериозни, и че 
трябва да ги разрешаваме в 
съгласие с настоящите нужди 
на нашето общество. След об 
стоон анализ на становищата, 
Кардел, накрая, каза:

„Касае се, всъщност за то
ва, че ние за новите проблеми 
трябва да изнамираме нови

След обсъждането на актуалните проблеми на нашата 
политическа система на своето XII заседание. Председател
ството па СЮК:

приема изходната основа и основната насока за по
нататъшната работа върху реформата на нашата политиче
ска система, които са изнесени в речта на другаря Тито и в 
доклада на другаря Кардел, както и в станвищата на разши
реното заседание на Изпълнителното бюро от 25 септември 
тази година;

Най-ясни концепции в раз
говорите изнесе просветата. 
Тя, в перспективния план, из
хожда от настоящето състоя
ние и от възможностите зана 
пред да разполага с по-голе- 
ми финансови средслтва. Име 
нно, от тези средства зависи, 
дали, и колко ще се подобрят 
учебните помещения, оборуде 
ността им, кадровия състав и 
тн. От това пък зависи дали 
училищата ще обхванат сто
процентово подлежащите за 
обучение деца и дали средни
те училиа ще обхванат 85 на 
сто от завършилите основно 
образование.

кулите от различни страни за 
това какво ще стане когато 
аз, един ден, не бъда вече на 
този пост.

Второ, с това бишшето ръко 
водство на СЮ|К, Председател 
ството и Изпълнителното бю
ро — биха ое освободили от 
различни работи, с които днес, 
до голяма степен са преоку
пирани, а които са в компе
тенция на държавните и сто
пански органи. По този на
чин, ръководството на СЮК 
ще може повече да се посвети 
на Съюза на комунистите и 
тяхното оспоообяване като си 
лен насочващ фактор в разре
шаването на разни положения 
на кризи, противоречия и стъ 
люто вения.

трябва да водят

към
единодушно подкрепя идеята, която даде другаря 

Тито за необходимостта от учредяване на Председателство 
на СФРЮ, във връзка 
характер на новия орган на Федерацията, които по-обширно 
са образложени в доклада па другаря Кардел.

заключва се, че подходът и основната ориептиров- 
ка в по-нататъшната работа върху развитието на политиче
ската система да се изнесат и обсъдят на Първата конфе
ренция на СЮК в рамките на обсъждането на политичес
кото положение и задачите на комунистите;

— подчертва необходимостта функциите на Предсе
дателството на СФРЮ да се разработват паралелно с пре
цизното утвърждаване на отношенията между републиките 
и Федерацията, относно компетенциите и 'Структурата на ор
ганите на федерацията, както и с разработката на концеп
циите и решенията, отнасящи се До по-нататъшното разви
тие на обществено-икономическата и обществена система, 
отношенията между скупщините и политическо-изпълнител
ните и управителни органи, както и самоуправителните тела,- 
резултатите на работата върху тези въпроси трябва да по
лучат свой израз в съответните промени в Конституцията 
след широко публично разискване,-

— изтъква необходимостта в рабработката на тези 
въпроси, освен органите на Председателството, по-широко 
да се ангажират съответни органи на СК по републиканските 
скушцини и в тази работа да се осъществи интензивно съ
трудничество със Съюзната и републиканските скушцини, 
конституционната комисия и обществено-политическите ор
ганизации.

с неговия основен копцепт, място и

От ръководителите в земе
делските кооперации не мо
жаха да се чуят особено ин
тересни концепции на разви
тие на земеделието. Коопера
циите, в средносрочния план, 
май, ще си останат такива, ка 
кв иго са си.

Ясно е, че тази реорганиза
ция не може да се извърши 
без съответни конституционни 
промени, при което биха се 
прецизирали правата на репу
бликите, тяхното отношение 
към федерацията и обратно.
Именно, ролята на федераци
ята и отношенията между фе
дерацията и републиките тря 
бва да ое уяснят и прецизи
рат с Конституцията.

-Не желая сега да говоря за 
структурата и компетенциите
на Председателството на телното бюро, и мога да ка- 
СФРЮ. Това трябва из осно- жа_ че е изразено единно ста
ви да се обсъди и за всичко новище. Тази идея подробно 
добре да се обмисли. Необхо- разработи другаря Кардел със 
димо е, между другото, да ви- сътрудниците аи — с което сте 
дим какви компетенции ще запознати — и това е основа- 
има Съюзния изпълнителен Та за разисквания", 
съвет и другите органи. ТРИ НЕОБХОДИМИ

Този въпрос дигна в света ПРОМВНИ 
много прах, а и у нас имамно В разискванията, след речта 
го неразбирателство. Затова на другаря Тито, Едвард Кар-

Транспортното предприятие 
като чели знае какво трябва 
да прави, но знае, също така, 
и с какви трудности трябва да 
сс бори.
Сърбия се развива с такъ| 
темп, който е недостижим за 
боснлеградското предприятие. 
Големите модерни такива пре 
дприятия в следващите годи
ни, вероятно, ще сложат пред 
големи изпитания босилеград 
ския автотранспорт. Перспек
тивният план, във всеки слу
чай, ще трябва да търси из
ход от това положение.

Търговците, също така, ня
мат някои особени концепции 
на развитие и модернизация. 
Ясно е, само, че настоящата 
търговска мрежа, не може да 
остане такава и занапред.

решения. Това, по мое мне
ние, значи, преди всичко, че 
трябва да направим три необ 
ходими промени.

Първата е — реформа на 
отношенията между републи- 

и производствени отношения- китс. Ако сме съгласим с те- 
„Нашето общество е станало 
по-сложно и структурата на

Автотранспортът в

зисите, които в са изнесени в
моя доклад като индикация 

направлението, в което
'производствените сили съще
ствено ое е променила. Затова 11 а 
сега, каза Кардел, в нашето трябва да работим, тогава ста 
общество ос явяват твърде а- 
гкутни политически проблеми в

ва дума за значително дълбо
ки реформи на отношенията 
между републики те. След то
ва значи, нова крачка към са 
м оупр явите лн ата 
па нашето об!щссшо, към са-; 
моуправитолно изграждане и 
на нашата политическа аисте

целокупната оистема с различ 
•но манифестирани тенденции, 
на юоито Съюзът на юомунис

интеграция

дия „Египетската революция",
Насър така дава диагнозата 
на основното зло иа своята 
страна: „'Цял век и половина ма, т.е„ към по-здрава инте- 
арабакият свят водеше една грация на акуппцииоката оисте 
отрицателна политика. Той зна 
еше какво трябва да отстра
ни, но не затаеше какво иска 
да изгради. Запада беше зав
ладял Сродния изток не само 
физически, но и мепташно...
Изтока загуби почти всички 
национални ценности, а не мо 
жеяпс да абсорбира ценности
те на Запада...“

Лекарство?
гВ най-ранната си младост 

Насър беше голям почитател 
на .Комад Ататюрк и на него- 

реформаторски гений.
Той проучваше делото на Ата 
тюрк и започна да шише кни
га за „.Бащата на нова Тур
ция“- Стоманената решител- то общество, т.с., осланяме сс 
ност и а „анадолхзкмя сив .вълк“ върху придобивките от ре-во- 
неговата упоритост в изгонва
нето на чужденците от Мала 
Азия, неговата смелост във во 
депото на Турция по пътя на 
прогреса, силно имптрссмопи- от1МЯ проблеми от утрешния 
рака Насър.

„Гамал дойде от казармата 
в десет часът вечерта (по-къ
сно узнахме, че тогава обихо 

заговормичесаси

девет групи с по трима — че
тирима офицери във всяка.
Членовете на групите позна-, 
вали своите ръководители; ръ 
ководителмте били свързани с групи). Поздрави сс спокойно 
Насър и не се познавали по- с жена си и децата — две мал 
между си. Само Насър позна- «и дъщери и двама езинове. 
вал всички заговорници и дър След това ни повика в своята 
жал в ръцете ои всички ниш- стая, покани ни с цигари и спо 
хи на заговора. който като че ли говори за

През 1948 година Насър за вечерна разходка ни каза, че 
вършил теторалща-бто учили сюоро ще въщим кзяс войсасата 
ще и заминал на палесгиис- излиза от бараките и чс това 
кия фронт. Там бил два пъти ще значи край на кралството, 
тежко ранен, при Фалуга бил Мълчехмс омаяни, струваше 
дълго обкръжен, гладувал, по- ни ое, че сънуваме. Тойсе за 
лучил името „тигър на фа- смя, забрани ни да говори- 
луга“ и видял, че условията за това с жена му и децата, 
за акция бързо съзряват. Не- взе пистолета и ое зботупах- 
Щастната вейна в пясъка, раз ме. В един часът сДед полу 
паленото оръжие, безсмисле- нощ ос чуха танкове, иледто 
»гото командване, нехайното ва 15 минути продължиха гър 
снабдяване — всичко това в межи. Сутринта радиото съоб 
грубата светлина на кръв и щи, че „'Революционният сь- 
огъ« представяло злодейеката вет е превзел властта . Р 
Немарливост на каирската го- та, ‘в девет маса, Гама л^ се за
ет юдотвуваща елита. върна спокоен, добре шстро

- • - Махалото продължаваше и изморен, целуна децата и
сложи пистолета в чекмедже-

Туризмът и гостилничарст- 
бото в следващите пет години, 
изглежда, ще си останат на се 
ганпгото равнище, защото със 
сегашните си финансови сред 
ства и условия за кредитира
не няма да могат да намерят 
решения за развитие.

лил всички

И.ма със сдружения труд. 
най-сете, в рамкиггс на това, 
естествено, трябва да се реша
ват и проблемите на по
коленията по нормален, демо
кратичен лът, както такива 
проблеми и единствено могат 
да ое решават, без каквито и

Ако се изхожда от това об
щинският петгодишен план на 
развитие да бъде обоснован 
върху плановете ка стопански 
тс организации, тогава не тря 
бва да се очаква много. Ако, 
обаче, общинският план из
хожда от потенциалните въз
можности на комуната, от то
ва, какви възможности дава 
политиката за развитие на не 
развитите краища в този ра- 
йоп и ако при това почините 
бъдагг и реални и енергични, 
особено пред големите стопан 
оки организации в страната, 
ще могат да се очакват м сто
пански резултати, които се ну 
жпи и желателни за босиле- 
градската комуна.

да е изкуствени конструкции. 
Разбира сс, с това същевре
менно обезпечаваме и демо
кратически средства на конти- 
нуитета в развитието и поли
тическата стабилност на наше

вия

люционното минало, а съще
временно, прашим определени
крачки към разрешаването на

Да ое движи.
Ето как братята на Насър 

Лета и Шауки, опишат съд
бовната Н01Ц на 22 юли 1952 
година в Кайро.

то.. ден, за които твори другарп 
Тито, завърши Едвард Кардел.Кемал м Шемс: В овоята от

давна написана програмна сту
А. Л.(СЛВДВА)

[• X

БРАТСТВО * 9. ОКТОМВРИ 1970,
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безделиетоЦената наЦЕНАТА НА ХЛЯБА СПОРЕД РЕШЕНИЕТО

те в селото става ясно защо досега не 
са разрешени или 
лекчени.

В МОМЕНТА босилеградските 
могат да се похвалят със за- поне частично об-

села не
ловите цсим хляба 

обществената хлебопекарии- 
нзпълнитслен 

зами

обществено-политическаЗасега в Босилеград по доволяавща 
дейност. Обаче, когато става въпрос 
за тази дейност в с. Долна Люба та 

положението е още по-лошо. Бе

Именно основната причина е в 
евидентната бездейност на ръковод
ствата на организациите. Тя започва 
веднага след всеки избори. А цялото 
опущение е в това, че пр изборите не 

сметка кой ще бъде избран. 
В случая избират лица, 
през цяла година отсъствуват от се- 

се намират на работа във въ
трешността. Като такива те не мо
гат да отговорят на задачите в обще-

се продава само в 
ца. Тук 'решеиисто на Съюзния

цената па хляба сесъвет за повишаване
тамзцяло. Цената на черния хляб с покачена 
1,40 на 1,70, полубелия от 1,70 на 1,90 и белия 
от 2.00 на 2.20 динара.

тук
здействуват почти всички обществено

Местната
от

-политически организации, 
партийна организация от последните 
избори до днес не е устроила иито ед 

събрание. Подобно е положението с 
местната общност, събранието на

се държи
които почти

Двамата частни хлебопекари в момента не
имат иохляба по новите цени, заицртопродават

още запаси брашно по старата цена.
лото ииз-

ССРН.бирателите, организацията на 
И присъствието иа младежката орга
низация в селото почти не се чувству-

поокъпявансДа напомним, че трещи това 
Общинската скупщина е дала съгласие цената 

типове хляб да се повиши е десет па-

ствено - политическите организации. 
Това им е добре известно, както и на 

предлагат. Обаче за-
ва.на всички онези, които ги 

рад постоянното ривалство при избо
рите се забравят и качествата и въз
можностите на хората, които избира-

Последиците от това безделие са 
бройни и големи. Така местните проб

нерешени. Да 
че селото се нуждае от об- 

която да бъде по

ри.
магазините с брашно бяхаИнтересно е, че 

изпразнени още преди поскъпяването, ио вече
леми си остават изцяло 
изтъкнем, 
ществена сграда, в 
местена здравната амбулатория, мест 
пата канцелария и др. Явява се като 
необходимост довеждане на вода в

ме.
се прибавят нови количества. През последно време се обмисля 

въпроса как да се решат тези пробле
ми. Така например на последното за
седание на местната организация на 
ССРН тези присъствуващи обмисля
ха и предложиха в тоя есенен период 
да повдигнат въпроса за сменяването 
на бездейните ръководители в общест 
вено-политическите организации в се
лото.

ДОСТРОЙВА СЕ УЧИЛИЩЕТО В ГОРНА 
ЛИСИНА центъра на селото и в учичлищната 

сграда. Няма мостове и пътища, кои 
то да свързват центъра със селските 
махали.

Неотдавна, започнаха работите по оформя
не на помещенията в новопостроената сграда на 
основното училище в Горна Лисина. За няколко 
дни .ще бъдат приготвени за провеждане на обу
чение осем учебни стаи и физкултурният са
лон.

Това са жизнени въпроси и не 
са от по-нова дата. Обаче ако се има 
предвид безделието на най-отговорни В. В.

Фондът за детска защита нарастваТака ще се реши въпроса за помещенията, 
който вече няколко години затруднява учили
щето.

В момента фондът за детс
ка защита при общината в Бо 
сшюпрад (разполага с 180.000 
динара. На последното си за
седание съветът на тоя фонд 
направи 'корекции в разпреде- 
лемиет ока сродствата за тази 
година. Опоред договора и но

вият установен финансов план 
значителни материални още п о 
луч ат всички училища в кому 
■пата.
Досега от тези средства —на 
основните училища в Босиле
град, Горна и Долна Любата 
бяха отпуснати по 3.000, а нл 
гимназията и горно ли, син око
то училище тю 2.000 динара. 
Тези оредстза са ггредвазначе 
ни за купуване на учебници и 
други видове помощ на бедни 
ученици.

Съветът на тоя фонд е ре- 
шил да отпусне и нова помощ. 
На всички основни училища 
комуната ще бъдат дадени по 
10.000 динара, които да се из
ползват за формирането на 
ученически столове.

Поради това нещо ще се от 
срочи предишно плануваното 
на детска градина в Босиле
град, която според проекта, 
щяла да струва 200.000 дина
ра. Вместо това, предвижда се 
в началото на идващата годи
на при основното училище в 
Босилеград да се основе отде
ление за деца от лредучшвпц 
на възраст.

Средствата е осигурила общинската образо
вателна общност. с

В. в.

път е било решено да се 
постави на дневен ред, не

трети от заетите в комуна
та. Ето защо и най-изгод-

В разискванията по ме- Това предложение вече е от 
правено до основното учили
ще. За целта ще се уредят ня 
колмо помещения в старата 
училищна сграда.

■По този начин ще се орга
низира възпитанието и обра
зованието на най-малките в 
града.

стните организации на 
ССРН за местното облага е могло да се приеме, защо но е парично самооблагане. 

Босилеградската кому то малцина са били „за".
Така пропадат възможно-

не в
на бе изткнато, че за раз
лика от селата, където ко-

Въвеждането на самооб- в
стите, които предлага са- лагане практикуват иконо- 
мооблагането. А именно 
лтук те са много по-големи 
в сравнение, с което и да

муналните въпроси се ре
шават изключително с ме
стно самооблагане, в Боси 
леград те се решават с об
щинския динар. Селата, 
значи, са в неравноправно 
положение в сравнение с 
центъра на общината. Ето 
защо забележките на сел
ското население са остри, 
но и разбираеми.

Селяните не са против 
финансирането на акции, 
където местното самообла 
тане не може да бъде ефи
касно. Но фактът, че досе

мически много по-развити 
градове от Босилеград и в. в.
благодарение на него реша

Това Рибарциват много въпроси, 
е крайно необходимо и тук,

КАКВО СТАВА защото наболелите кому-

Ще се откопава гроба на Паисийпални въпроси, каквито са 
изграЖаднето на канализа 
ция, подсигуряване с доста 
тъчно вода и др. не могат 
да се решат по друг начин. 
Ако се чака само общин
ския динар, ще трябва мио 
го време и ще е много тру
дно. Селата

проблеми на града по-ле- участвуват във формира
но биха се разрешавали Да 
забележим, че тук са две 
било село в, комуната. И-
мам предвид самооблагане ват в РазпРеДелянето 
не в работна ръка, а пари- А г_“

Тогава комуналните щу нищо.

със
Тези дни в Босилеград идва 

група специалисти от Завода 
зг, защита на културните па
метници в Ниш. В тяхния 
став бяха и двама сътрудници 
от Полша.

САМШАБЛА- дпоставки, се намира действи 
телно гроба на Хилендарски.

скоро време проучавате- 
лите от нишкия Завод ще нА 
правят сравнение с оригинал
ната разписка на Хилендар
ски, която той оставил през 
1761 година в патриаршията 
в Сремски Карловци, на която 
се намира отпечатък и негов 
почерк.

По установяването на инден 
тичността на пронамерения 
печат ще се пристъпи към °т 
копването на гроба на Паи
сий.

ВГАНЕТО съ-

Целта на това посещение бе 
да се проучи намерения от 

равноправно Манол печат, за който съще
ствува убеждение, чега тук с него нищо не е ре 

шено, дава повод на селя
ните да реагират.

А ето, з Босилеград с го
дини наред няма местно са 
мооблагане. Ако някой

е ориги 
налея и че е принадлежи на 
създателя на българската 
сменост на Паисий Хилендар
ски. На съответен

пето на тоя динар, значи пи-
равноправно и да участву-

му. начин взе
ти са отпечатъци от находка
та, а също така 
и снимено мястото в с. Рибар 
Ци, в което според всички

разгледано ете няма да го дадат сре-
чно.

В. в.пре
Страница 4
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Димитровградска
хроника
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Електрификация на Димитровградско
БЕРИТБАТА НА ЦАРЕВИЦА И ШИПКИ

Първо — със собствени сили Ранните слани, които паднаха преди една 
седмица във Висок, ускориха кукурузобера. Ре
колтата не е особено добра, но Висок няма го
леми плонги с царевица, за да се почувствува 
значително утежнен.

Редом с царевицата хората масово берат 
шипки, чиято изкупна цена е съвсем изгодна — 
1,60 динара за килограм. В това отношение нан- 
голцма активност прояви основното училище в 
Каменица. Учениците за няколко дни набраха 
близо 1600 килограма шипки и ги продадоха на 
кооперация ..Сточар". С парите от шипките ще 
се организира училищна екскурзия.

Ел ектрифицир ан е то

със собствени сиоги може да други Грепуб™Та'Р ° на Първ0
се реши този въпрос. Петър- на през развитостта’ 
лаш и Радеина са най-свежият репхон - Тя е по-добре от дос

та разбита комуни.
Законът обаче

място собствените 
средства — тези на население 
то и на общинската скупщина, 
кс-ято ако се разреши въпро
сът за финансирането на про
светното дело, културата и пъ 
тинцата, ще има възможност 
да ангажира повече оредства 

строенето на пъти- за електрификацията.

а гледа- 
н а своя

пример за това, а този пример 
упорито следват селата в Нев- 
ля«скм район. дава възмож 

кост за ползване на средства 
на <зт Фонда за други нужди на 

най-благоприятни условия за живота 
бързо електрифициране об- ща, здравеопазването, 
щинската скупщина и общес- рата и образованието 
тв ено-полигпичеокште

м. н. н.
Естествено, в търсенето

култу- 
Тук

органи- комуната ще може да ползва 
зации не веднаж са се замие- необходими средства, 
лялги за помощ от други ор
гани и институции. Споменава 
ха ое възможностите

ЕДИН БЮФЕТ) Е ЗАКРИТРеални условия за такива 
решения има. Първо, проек
тът за електрифицирането на 

_ комуната предвижда близо
Ропуоликанокият представи един милиард стари динара 

на Димитровградско, Геор разходи, а толкова едва ли ще 
_ , да ^ ги Алексов, който е лриеьст- са необходими, ако се обяви

ва кредити с изплащане на про ,в СРС, ни съобщи, че е било
дължително време, и друго, но дадено от него предложение бирането на сродства 
само като допълнение на ооб електрифицирането да се вне 
стаените средства и сили, с се като инфраструктурен о- най-сетне 
които разполага общината и бект, но предложението не е 
населението от неелектрифи- прието.
1 тираните села.

Бюфетът на ФК „Асен Балкански’ в 
Димитровград е закрит от няколко 
Инспекторите при общинската 
— санитарният, по строителството и по тру 
да Са го закрили, зарад хигиенношехниче- 
ски пропуски, които е трябвало да се пре
махнат още преди седмица-две, тъй като 
им е бил даден срок от един месец.

Бюфетът на „А. Балкански в град
ската градина поне през летния сезон е о- 
сигурявал известни средства на дружество 
то и не бива да бъде закрит изцяло. Но 
това не значи, че инспекторите са винов
ни, а управата е трябвало да се погрижи 
за отстраняване на направените пропуски.

дни. 
скупщина

тел

на
селението вече е активно в съ

и няма
да изпадне в песимизъм, а 

има сигурно начин 
и възможност за ползване на 

които в определен 
срок да се изплатят от насе
лението.

Втгрочее никой вече не ми
сли, че токът е лукс А това 
е сигурен залог, че той щс 

Това, че електрифициране- потече из цялата комуна зв 
то няма да може да се осъ- някоя и друга година, 
ществи с частична помощ от 
фонда за неразвитите, не би-

Ръководейки ое от кредити, 
принципите на миналогодиш
ните решения мнозинство пре 
дставители са гласували про
ектът на закона да остане не 
променен в тази част.

Тези дни в скупщината на 
СРС бе приет Закон за слабо
развитите краища на СР Сър
бия. Той открита условия за 
по-бързо развитие на изоста
ващите райони. Но с този за
кон същевременно ое отписва 
една от планираните възмож
ности за бързо електрифици
ране, на която ое разчиташе 

- значително. Именно електри
фицирането не е прието като 
инфраструктурен обект, а то
ва значи, че от (фонда не мо
гат да се вземат средства. Ди
митровградската комуна, кога 
то този закон бе да/ден на об
съждане като проект, бе дала 
две предложения за неговото 
допълнение.

— Същността на тези пред
ложения е следната:

— Димитровградската кому 
на да бъде считана за слабо
развита комуна, и в проекто
закона към текста: „Освен у- 
чаегието на обществено-поли
тическите съвместности във 
финансирането на реконструк 
циите, модернизирането и из
граждането на пътищата“ да 
се прибави „и електрифицира 
пето на селищата, изгражда
нето на водопроводи и кана-, 
лизации“.

Ясно е, че общината с тези 
предложения целеше да улес
ни населението и себе си, ка
то същевременно помогне и - 
на други комуни, които се из 
-мъчват от същите проблеми.

Скупщината на СРС обаче 
не е приела предложенията. 
Това, че не е приела електри
фикацията за инфраструкту
рен обект, а комуната за сла
боразвита има свое обяснение. 
Миналата годила, през декем 
ври, в републиканската скуп
щина бяха приети решения, 
където юе .изтъква, че електри 
Фикацията не бива да се счи
та за инфраструктура и тряб
ва да се решава с други изто
чници на средства. Значи ре
публиканската скупщина е из
хождала от вече приети нрип

М. Н. Н.м. н. н.

Стопанство

„ФАБРАД“ НЯМА ДА ДЪЛЖИ
то. Тези дни се върши -приемане на иму
ществото от страна на хора от Ком Зина-

„Фабрад“ практически не съществува 
отдавна. Скоро той ще престане да съще
ствува и правно, защото по искане на об
щинската скупщина в Димитровград съ
дът ще 1го обяви за фалирал.

та.
На въпрос, дали някои от кредитори

те на „Фабрад“ ще бъдат злепоставени в 
изплащането на техните суми от страна 
на „Фабрад“ директорът — опекун Мла
ден Димов заяви, че има възможност за 
погасяване на всички дългове. С изклю
чение на дълга към банките на други ли
ца се дължи около 130 милиона стари ди 
нара. Около 100 милиона се изчислява ли 
квидзционнмят актив на предприятието, а 
тридесет милиона ще ое намерят също от 
средствата на „Фабрад“.

Обшр взето тревогата, какво щс станс 
с предприятието, дали машините няма да 
отидат другаде или да ос продават на пар 
че, е минала. Предприятието изцяло оста 
в а на мястото си и има условия да започ
не работа. Ръководството на комбинат „Дп 
митрогаград“ 
гурио щс съумее да го направи рентаби
лно. Още повече, защото добре познава 
миналото на „Фабрад" и неговите кадрови 
проблеми, които с ред други също бяха 
причина за фабрадовня провал.

Историята на фалита му е известна 
на -всеки читател. Предприятието няколко
години живя от -кредити, защото нс съумя

нитода си осигури нито .производство, 
пласмент и след няколкогодишни загуби
стигна до ислгоча.

Главните кредитори на предприятието
поискаха продажба на имота му на търг, 

погасят дълговете и продажбатаза да се 
стана в септември месец.

„Димитров-завод. Сега каучуковият
и аград“ е собственик па имуществото
се„Фабрад“. На втория търг, състоял

септември т.г., комбинатът спрез месец 
купил имуществото за 400 милиона стари
■динара. което има -голям опит, си-

Какво ще стане с машините и п.роизво
дотвените павильоии на „Фабрад почната 
-гък? Компетентни от общинската окупщи- 

които сигурно -са водили разговори с 
комбината, заявиха, че

на,
ръководството на 
машините
комбинатът щс организира п.роизводство-

ня-ма да стоят. Това значи, чс
м. н. н.

Сгрееща ■
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По-добри,
югославски!

Влрочсе, както Рс
строители-работили, 

ши .събранието
да бъде бетонирам.на салда 

| то трудно ос намира желязо. 
Гдем. то сс намери — работа
та ще продължи.

па
те каза.

решението
С действително

ГЗ мно- 
има

ми се, меСтрува
на събраниетоВСИЧКИ ИСКАТ ДЛ СЕ 

ПРИКЛЮЧАТ* за селоот село и поучно. 
оолюки акции

разколебават хо- 
послс работите 

гюкайници,

справедливо 
го такиваДеветдесет домакинства за

работите. Досега са 
юо.ооо стари динара 

но се-

........ -......... хора, които
Л когато

почнаха/////////У

дали по 
и са

рата.работили сродно стават
прошка и участие 

Бива ои го решен ие го 
но и ма

потръпнат, КАКТО РЯДКО, едно решещ* 
тслство, т.с., на Съюзния изпълнител* 
на толкоз разпасвания. — Така н 
шепне цената на пшеницата с 15 
е съвсем естествено. Защото това рец. - 
яено, се отнася до всички югославящ,*“^

и ак-

стада с^ 
’1аРи

искат
цията.ЛУКАВИЦА само разкаяние, 
термална жертва да сс нало
жи на такива, които селските 
акции: искат

тге

ВОДОПРОВОДЪТ ЩЕ Е ГОТОВ 

ДО ПРОЛЕТТА
да разбиват.

Земеделците, впрочем, това 
и очаквала. И то за- Царев 

корда

Отопахит»
105 динара за кшюграм за че щгсти/ 
мека и от 1,15 динара за твър царевица^* 
да пшеница, ще може да се пшеницата' 
навакса разликата за покише- машна Куь, 
иите разходи, т.е. за разнос- Според 
ките около разширеното въз- на Съюзни» 
производство, а преди везичко, «а, беритба» 
'изкуствени торове. Тази мяр- изнесе 74 „ 
ха ще им помогне много до- сто би бйдо 
бре, защото мнозина от тях - вече от рей 
претърпяха сериозни загуои гато бяха 

природните бодст- тона.

И ОБЩИНАТА Е ЩЕДРА

вече

«ЧИрешение 
ради туй, защото стигат, че с 
иов-атд цсид (нл пшеницата отОбщинската скупщина

устанвеиа практика Да 
села. На 

се подаря 
на искащите Да 

помага с 
каквото с

за-Когато акцията
бяха яа обск 

та. Някои ос опъваха, някоя 
им е добра и

см има 
гюмопIе на дейните
електрифициралите
па телевизор, 
си построят пощо,

дсм дни. 
помпа не всички:__ Остава резервоарът и мрежата през селото.

Двадесет бойкотиращи искат да се приключат. Об

щината — помага.
Iзаявяваха, че 

кладенчовата вода. чс нямало 
да участвуват, 1 Рьрвитс девет
десет души ле сс отчайваха, 
мо работеха. Сега и тези, кои
то бойкотираха акцията, искщ 
да сс приключат. Двадесети
на души пече молят.

Не много отдавна, през но- — Цялата работа, според 
ември миналата година, лукав проекта, ще пи струва гад 40 
чани започнаха сериозни раз- за секретарят 11а режийния 
говори за водоснабдяването, милиона стари динара, ни ка- 
защото от стари времена още комитет, лукавчанинът Дими- 
кладенците и малки извори по тър Тодоров. Но има условия 
махалите им били главни из- да сс понамали проектиран а - 
топлици. Но населението, ко- та цена, защото сме сложили 
сто смогна да електрифицира пластмасови тръби, 
селото между първите в Дими Той ни обясни докъде са 
тровградоко не можеше вече стигнали работите, какво ста
да се снабдява както предците вг. в селото и с какви трудно- 
му. И отдавнашният замисъл сти се борят в момента.
— да се намери здрава питей Строенето на водопровода 
на вода се превърна в актуа- ще стане в два етапа. Първо 
лен въпрос. са изкопните работи, да сс по

ложат тръбите и да се напра- 
Едно-две събралия и акци- БИ резервоара. После — оста- 

ята започна. Това стана през Ба да се положат тръби през 
март. Засъбираха се пари, под селото и да се пусне водата, 
готви се нуждата документа- това ще е и краят на работи- 
ция, направиха се премерва- те и но вата трудова п обе да и а 
ния и една сутрин деветдесет лу,кавчани. 
най-дейни селяни направиха 
първата копка за водопрово
да. Половин година, и то от 
най-напрегнатия селски сезон, 
е изминала, а рауотите кажи- 
речи половината са завърше-

пари, с проекти 
необходимо. На лукавчапи съ

И С^ЙТГИщо ис отказа помощ, 
специалисти направиха премер 

тя осигури лроекто- иаванията, следствие
вия.Секретарят па режийния ко 

митст ли обясни какво щс ста
и пла-сметната документация 

на, помогна с дъски и друго 
може, за да намали

В отделих
Вносът е необходимне. ния се оцецкаквото 

разходите на селяните.
гноза е неон

Новата гарантирана цена на тична, рода 
пшеницата не се отнася са.мо влиянието щ 
до оная пшеница, която ще се на пшениц* 
продава на изкупвателните пре селскостопаа 
дприятия, но затова пък се тър считат, 
отнася до целокупната тазго- царшщата с 
дишна реколта. Значи, ггроиз- стигнат 8 н 
водителите, които вече са пре трябвало ш 
дали пшеницата, долълкител- ло рекорд 
но ще получат и разликата в поне средзд

зи преценки 
се намерят 1

Съюзният завод статистика Л1а част от 
публикува тези дни и окюнча- нали в прош 
телните резултати за жътвата лица, да та 

1970 година. Както говорят та. 
сведенията, на 1,831 000 хекта 
ра площ са произведени 
3,790 000 тона пшеница, което 
е с 22 на сто по-.малко в срав
нение с 1969 година. Във всич 
ки региони е забележело на
маление на производство в 
сравнение с изтеклата година,
•с изключение на СР Македо
ния, където, реколтата беше 
с 5 на сто щнвиоока. Извест-

— Хора сме — рече той. Ще 
ги приемем вероятно. Но има 
една трудност. Събранието на 
строителите още в началото 
реши всички, които сс прик
лючат по-късно, да платят у- 
дела си в двоен размер — ка
то това важи и за паричната 

за трудодните. Ще 
им се види множко, това е си
гурно, Но но с справедливо 
да си вземат вода, без да са

А това сътрудничество ще 
за резултат по-скорошно 

довеждане на вода в Л у ка
йма
то
вица, защото, както ни каза 
секретарят Димитър, най-къс 

Първи май трябва да 
хубавата вода във

по па 
зашурти 
всеки двор.

вноска и
цената й.

Сега тръбите са положени, 
изкопан е резервоарът и оста м. н. н.
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Не се хас
КОТО ПрОИЗЗ 
'ВСИЧКО, в п
в страната а
ВЪЗМОЖНОСТ!
нлте на цам 
достигат и ! 
грам, което 
мм добиви, 3 
дава дори и: 
тон.

ни.

МОДЕРЕН ВОДОПРОВОД

Центърът на селото, нари
чан Долна Лукавица, и ново
то селище до ж. п линия, ко
ето съединява селото с Дими
тровград, ще имат 
водопровод още в първите 
дни на пролетта. В местността 
„Манастир“ отдавна е капти
ран един силен извор. Оттам 
през пластмасови тръби вода
та ще слиза повече от два ки
лометра като из този път пър 
во ще пълни един резервоар 
в местноста „Рудине“, чиято 
вместимост ще надминава 60 
тена. А после тя ще се разлее 
в стотици тръби, за да стиг
не във всеки двор .и дом на 
лукавчами.

модерен
ИЗГЛЕД на е и причината за това по

ложение: в Македония време
то беше много благоприятно Пр01!звод1гге.'

на растенията, давят, преди 
освен това, жителите на тази ;г романси 
република тази година прило дубдща 1111 
жмха и най-съвременни агро
технически мерки. Сътцевреме 
нно, дойде до намаление на 
производството в главните жит 
ници — във Войводата и Сля 
лошия Причината е 
■мите наиоднения.

Има язгхОТ
за вегетацияС.

ГОРНА тона, коя
ди не са и®
на

ЛЮБАТА
Индустряа
_ според

голе-
|добивите 

ло НЯ-',а
. ГОДИШН0*0 I

страната с пшеница (за храна Щщюнз тов 
и за -семе), с необходимо го- ‘цават 
домино около 4,8 милиона то- _захарнов 
на от това произведение. Но сем достягь' 
трябва да ое каже, че Югосла " ■*”

За да се подсигурят всички в

от *
П11111111111111111111111111Ш111!11111111111111111111П111111111111111111111111!1111111111И1111111111111111111111111;111111111111!<11111111!11111111111111П1111111111111В111И1111111!11111111111111111М1Ш111Ш11111ШШ111И1Ш11Ш1111111111|||||||ПШ1Ш11)

маттурят ДА 
КЪМ

дли за 30 минути. Един от тях, 
който сега бил на 77 години, 
заявил, че днес може да изя
де само десетина броя.ОТТУК Iи половина, достигнал 24 ки

лограма. Вече 6-годишно де
те, преди да тръпне на учили
ще, Александър имал 
90 килограма.

ОТ ГРИП са боледували 
рата още -в древността. През 
времето на Хипократ грипът 
е взимал страшни размери. Го 

епидемии (пандемии) из 
бухват рядко. През 1918 
■грипа, наречен тогава „испан 
ска болест“, са умрели 15 ми
лиона души.

вия разполага с такива резер
ви, че разликата сигурно ще тАг0слая|,я 
може да се навакса. Но когато

Т031

не(зстава дума 'за пшеницата, ви- ][3вОДство 3 
папи е погдобре да има оолид задовоДЛ 
ни запааи, за да се обезпечи потреби' 
■сигурно и солидно снабдяване.
Зарад това ое и стана на ста-

тегло

КАКТО В НОВОКАМЕННАТА 
ЕПОХАОТТАМ хо-

със
новище известни количества ^ е ,цез«а 
пшеница да се внесат от чуж- ма мяб" 
бина.

В един район на границата 
между 'Боливия и Бразилия 
френокият журналист Ив Ги 
Берж открил неизвестно до се 
га племе, чийто начин (на жи
вот бил на равнището на но- 
вокаманката епоха. Хората от 
това племе живеели голи, не 
знаели да тъкат, не познава
ли металите и ловели риба е 
найчпримитивни средства.

леми
М«о*еС!!

Що юе касае до първата за- 
дача, увеличението на цените, т0 тук & 
положението значително се по а не до 
добри. Оценява се, че през г0Дцна. к‘ 

'СЛАДКАТА вода пред став- есента ще бъдат засети към * за#3* 
лява само 0,5 процента от ця- 2 милиона хектара. А това би бъ1дат ^ 
лото количество вода на запя било съвсем достатъчно при гр03де. ™ 
та7 97,2 иироц-еша е .'Мо.рока во- цаши-ште до&ишм да юе осъ- ,рекорД^° ^ 
дна маса, превърната в глетче- щеот1В1И необходимото прояз- 1Л0нап*г* а 
ри и полярен лед. содство. Реализацията на вто- днзв^.^д

'рата задача е сложна. Защо- има Р 
то намаляването на потребле
нието изисква по-виоок стан- ззццот0 ^ 
Да:рд нл прехраната изцяло, а '^Бато сь^- 
това ще рече скок на погреб- ^ро. 
леиието на меоо и други висо 
кокачествени хранителни сто- ннл-1

тира

г. от

ШАМПИОН НА 
ДОБРИЯ АПЕТИТ

яде 50 кнедли за половин час. 
Надеждата на австрийците да 
постигнат успех била в сле- 

Между западногерманци и цналния вид колбаси, подобни 
австрийци' е било организира- ставител (изяждал до 30 чиф- 
но съотезание на ядене за за-' та от тези колбаси за по-мал-
©оюване званието шампион на 
„добрия апетит“.

на кремвирши. Техният пред- 
В първия ко от час, което за германци- 

двубой, състоял ое в Мюнхен, те било. недостижимо. Най-тру 
в „(диоциплииата“ кнедли (ва- дната дисциплина била „опрал 
рени тестени топки) победил 
34-гсдишн1И|я германец Валтер фаворит бил баварецът Шмит 
Лесиг. За по-малко от 40 ми
нути той '.изгълтал 36 и поло- обявяване 
вина кнедли. Това обаче и би 
ло само квалификационно със известно, че четирима югосла 
тезамие. Лесиг обещал, когато ъя«и през 1918 г. в Д.розден- 
е 1в най-добра форма, да из- дорф. Австрия, изяли 200 кне

19-ГОДИШЕН ТЕЖИ 160 КГ

В село 'Сикола, близо до Не- 
тотин. Ю|ро1Сщавия. живее мла 
■дожът Алексаидър Джорджс- 
вич. Той е на 19 'години, ви- 
оок е 1,55 (м и тежи 160 кило
грама. Опоред родителите му, 
като бебе на 6 месеца. Алек
сандър тежал 12 килограма, а 
когато навършил една година

*>СВЕТОВНОТО 
на захар достигна

яне“ еъс (сланината, в която производство ■ръК?*3
рекордно 

количество — 79,4 милиона то 
на. Увеличено е

тежък 105 килограма След 
на резултатите от 

първото 'състезание станало Iпроизводство 
Франция, Иопаиия 

България, ГДР, Унгария и Ру^ 
мъния.

то във

ки.



СУРДУЛИЦА«овия 

9емеделци НЕЗАД0В0ЛЯВАЩА АКТИВНОСТ
Преди- н я колко дн'и се със-

ската конференция на СКС пР°™вни,ци на линията на СК

11>е” м «" Ф»ру™
са за едио, а на други 
го решение ,на отделни 
си?!

черта Б. Михайлощич 
сти, които — Членовете на ОК на СКС 

мълчат, други са и на политическия актив да 
потърсят причините за съще 
струващата паотшизация и в то 
зи смисъл да нагаравя/г пред- други, 

за дру- ложения за

комунл- СР занапред.във ®ино-дестилатаг. Сега поло 
лсително се знае, че до 31 ок
томври към 5 000 тона • вино 
ще бъде превърнато в дести
лат, от което само в Сърбия, 
където иначе положението бе 
ше най-трудно 
галона.

— първичните организации 
па СК да внесат корекции 
програмите си за работа и

в

активността на М. Вел.Уводни речи 
изнесоха 
ХАЙЛОВИЧ, 
комиюи я та 
политическите 
ок на СКС 
задачи от областта

на заседанието 
БРАН иСЛАВ

въпрс-
към 3 000 ми- 

продседател на

СТУДЕНА ИДИ ГОРЕЩ! ХРАНАСтоядин Стоилкович 
та, че и множество активисти

д» Рс" по подчеридеологическо- 
въпроои 

на тема

Всички изгледи са, че тази 
година овощията ще дадат до 
бри приноои и целокупното 
положение в земеделието и 

г овощарството не може да се
}гг Д°"

I
при 

„Някои от редовете на ръководствата 
на СК1 лове

не за Лекарите 
вредна гореща храна, 
тъй като по пътя см 
до стомаха тя се охла 
жда значително по- 
бавно, отколкото се 
нагрява студената.

гореща хра
на може да предизви 
ка тежък температу
рен шок на стената 
на стомаха. Ако по

койно на относително 
голямата разлика в 
температурите око
ло нула градуса. Да- 

г сладолед, и- 
зяден наведнъж, са
мо >в редки случаи 
предизвика понижа
ване на температура
та на стомаха до 15°, 
което трае «е повече 
от 2 минути. Обикно 
вено температурата 
на стомаха не пада 
под 20—30°. Разлика 
та между температу
рата на питейната во 
да и сладоледа почти 
не се усеща от стома 
ха, макар, че тя е око
ло 24°!

И тъй, ако вие или 
вашите деца пожела
ете през зимата сла
долед, не се въздър
жайте. На домашна
та трапеза, където не 
е по-студено, откол
кото през лятото на 
брега на морето, сту
деният десерт става 
все по-популярен и 
през зимните месе
ци!

повече са работили във считат, че ена идеоло 
ги чооко -пол итичеоката дейно ст 
в ОК“ - 
НИЧ-ДИйЕ, 
на СКС на

форумите. а не са проявили 
активност в

оценява като незадоволител
но, както изглеждаше към сре 
дата на годината.

по ^за!б ел ежите лн аи СТОЯДИН СТОИЛКО
местните организации на СК. 
Също така, подчерта той, от 
45 организации, само 8 са

секретар на ОКоза№ же 125тема: „Провежда- 
съгласно мате

-31ЯСТИ
е» Да Отглеждат се повече свипе не на задачите при

риалите и заключенията на IV оли нови членове на партията 
заседание на Общиноката 
ференция на СКС“.

кова, Докато имаше съмнения 
изхода от земеделското гтроиз 
водство, специалистите вече и 
по-рано вярваха, че в живот
новъдството положението ще 
се поправи в сравннне с ми
налата година и голяма част 
от от по-олабите резултати 
другите селскостопански отра 
сли ще се навакса с тези до
биви.

во» П0- 
03, К0- 
«днона

Многокон през изтеклите 9 месеца на 
настоящата година. От 1 102

Комисията за идеологическо членове — само 42% редовно 
-политическата дейност в СК плащат членския 
е констатира, подчерта МИ
ХАЙЛОВИ Ч, че работата вър 
ху идейното и идеолог.ичеоко-

фежде- внос. Има 
„дължещи“ и още от 1967 го
дина !

51 про- 
ропк- 
80 ПОД 
йетеото 
лпе вя

век изяде супа, тем
пературата на която 
е примерно 
пътя

в

70°, по
политическото образование на 
комунистите е напълно замря 
ла. Комунистите не се 
суват за събитията в 
ните си организации, комуна
та, дори и в по-широката об
щност. Някои материали от 
по-в.пешите ръководства, кои
то се и разработват обикноге 
но си остават там, където се чения, между другите, и сле- 
разглеждат без предприемане 
мерки те да се проведат в де
ло във всекидневния живот.
И лошите отношения в тру- ве на СК подробно да се раз 
довите организации и кому- работят материалните от чет
ната са резултат на икономи
ческата изосталост на комуна 
та и ниското ниво на идеоло-

На заседанието се изтъкна, 
че комунистите не са достатъ 
чено активни и в другите об- 
ествено-политически организа
ции като Социалистическия 
съюз, на младежта и други.

си до стомаха 
тя ще се охлади ед
ва до 50°.

цен- През изтеклата година чувс 
намаля фонда наяте от 

[ да до 
а т.е., 
а око 
[лн се 
на та- 

не ще 
г голя 
гьзнж- 
в шие 
ревща-

твително 
едър добитък, което неблаго-

интерс-
първич- Не по-малко вре

ден е горещият чай, 
а ние често го пием, 
за да се сгреем!

Със студената хра 
на работата стои по и 
наче. Известно е, че 
през зимата или къс
на есен човек с вся
ко вдишване поема 
студен въздух без ка 
квато и да е вреда 
за здравето му. Сто
махът на човека реа
гира удивително спо-

' приятно се отрази върху фи- 
наноовите резултати на сто
панството. Но частично и през 
тази година, фондът на дреб
ния добитък е разширен, и за 
това трудностите не се почув
ствуваха в по-значителна сте
пен.

'На края бяха приети заклю

дните:
На първи юли тази година 

броят на свинете беше по-го 
лям с 16 на сто, отколкото в

по организации и клоно-I Е1С0-
лреди

[ цени същия ден миналата година. 
Освен това, цените на свинетеIX във

х. Це- сс повишиха, което подтикна 
5йяата производителите да ги отлегж 

дат в повече и занапред. Във 
фонда за стабилизиране на из 

сешю носа на добитък на до.маш- 
вед;ш ния пазар заявяват, че тази 

година ще бъдат изкупени 3,2 
милиона бройки свине по под 

кепе ходящи цени: шест динара за 
ипро килограм със съдържание па 
'галия месо от 30 на сто. Дори каз- 
й ре- ват, че на производителите тце 
«иио- 
2 пре-

въртото заседание на ОК на 
СКС като се предприемат съ
ответни мерки за реализация

шо-
голе- гическо-политичеокото съзна

ние на комунистите в нея, под на същите.

— Море тате я да ти кажем, обърну се сна- 
ата, од ючера йе поскупел лебат, зейтин нема 
нигде да се найде, а маз смо довършили, па смо 
дошли да узнемо малко брашанце, малко 
рйе, маз, лучек. Ти знайеш, тате, зима йе дълга, 
а йоги писмо ни зимницу турали. Оно нема да 
узнемо кой знайе колко — те колко стане у фи- 
чуту.

се плаща и по седем динара 
зарад повишаване цените на 
храната за добитъка. За сви
нете от по-добро качество, се 
постига цена и от около осем 
динара за килограм.

аия компи-

,)Цвек
20ало-

з.б
“съоб
гЗДки

Противоположно на така бла 
гоприятните ходове в свине
въдството, производството в 
говодарството ще бъде, вероя 
тао, незначително под мина- 

сьв ло годишното равнище. Оценя 
ва се, обаче, че физическият 

? от- обем на животновъдното про 
За изводство в 1970 година да бъ 

,^о, де към шест на сто в повече 
<пРо- в сравнение с 1969 година.

Според сведения за изкупу 
■ването на воички селскосто
пански произведения - в първи 
тс седем месеца тази година, 

продадени добитък и месо 
во на стойност от 6,3 милиарда 

Линара — или с 11 на сто по- 
Ч Г|р^ вече, отколкото през 1969 го- 
^зде- ,Г(из,а- По отрасли, положение- 

то с следното: в земеделието 
■М97о 1,ма намаление с 20 на сто, в 
Аюз овощарството —
(• Ще з 

**1а

— Арно, деца, арно. Ако сте дошли. Баща 
йе заотва, да помогне. Кво йе дал бог, че дадг- 

. Ама де, сине, са я тебе да те питам. Сечаш 
ли се ка ти наручува по Истатка нашега да дой
деш да помогнеш малко у косидбу. Па сечаш ли 
се сине ка наручува да дойдете със снауту 
помогнете у жетву. А ти си ми испратил абър

*
Осп- мо

да
гачо

тини- дека си уплатил сее за морето, та не можеш да 
дойдеш. Я гледа ква ти йе руката — 
бил бач, а мойете се напуцале асъл урепня. Ама 

йеднуш добре рече дека си се одучил од

Тамън се тъкмим да пойдем на пазар у град, 
по путат се зададе синат със снаиуту. Чинимо 
живо-здраво, па улезнемо у члжуту. Каза на ба- 
буту да пристаи янию од кокошку, че синат то
ва млого обича, па узо шишето да ни иде разго- 
ворат. Ама и ка пинумо синат се замъукуйе. Ко 
сака нещо да ми каже, ама никико да обуши. 
Елем сет исе я за кво йе. Ка беше поскупело ме

тена дойде изневеркье, усукува гв
кво йе дошъл.

кока си
;*енле. саЧ, ти си

селску работу. Знам и кига ме наговараше да 
да дойдем при тебе у град, та 

А са кво би праили. Да несмо 
с бабуту, откуде че потражиш йедно — друго. 
Нсло да оче йош да поскупейе, да се сетите да 
дойдете да помогнете. Я ако си оратим, па че ви 

Турете колко можете съга, а я

продадем сее, па
да се не мучим.

увеличение с 
на сто и в животновъдство- 

то — увеличение с 26 на сто!

сото, он па 
нещо и чък на краят си каза за

дадем кво има. 
у петак па че донесем неща у дисадзити — ко 
що рече снаата зимата йе дълга.

Вану я да га распитуйем одалек — кво има у
излази накрай с платиууту, 

снаата йош ли не работи.

Общо гледано, и покрай из 
по всстии неблагоприятни обстоя 

*■%> телства, земеделските произво 
Лители ле могат да бъдат нс- 
доволни от тази година. По- 
Добре минаха ония, които про 

Щ>е мените

град, може ли да 
одборчи ли за колата, Тека им наказа — колко да не забораве ки- 

се леб раджа.йеСинат само клима главу и се муси, кока га
кво йе до-

,*!КО

и никико да каже запапка ванула 
шъл.

Манча с.р.
- на пазара по-рано ло- 

'бветвуваха и се нагодиха към 
V 'г°лденци'итс му.

(ГГрессервис)



ДИМИТРОВГРАДза нашите ХЛЯБЪТ И БРАШНОТО ПО-СКЪПИшШКотте л‘Г

СКЪПО КОЯКОТО В ПИРОТпа>.*■ артикул н прехраната
Но Стопанският 

че имаше пред
шият 
нашия човек.
СЪНСТ, ВЪПрСКИ

Тази седмица сигурно много 
домакииш са 
към някои рвои ядове още 
един. [Депата на брашното и 
хляба се покачи и в димитрол 
градската комуна.

На 2 октомври Стопанският 
съвет при общинската сгсупхци 
на като обсъди досегашните 
цепи роши да предложи на 
общинската скупщина покач
ване на цепите на тези основ
ни потребителни 
Кп1кию ще реши Общинската 
скупщина не е известно1, 
потите цени пече се прилагат.

Ето каюти са увеличенията:
,1>РАШНО 

за килограм ,ос покачва на I,с;т 
динара. ГГолубялото — ог 1.7-1 
на 2,00, бялото — ще се про
дава по 2;50 динара, а полу
черното 
грам.

ХЛЯБЪТ — черният се по
канва от 1,35 на 1,80 динара 
за килограм .полубслият —от 
1,75 на 215, получерният ще 
се продава по 1,95, а белият 
по 2,50 динара килограм.

си прибавили Съветът реши за най-целе
съобразно да ос вземат цени
те, които приеме общинската 
скупщина в Пирот, като об
щина-съседка. Гледано реал
но, цените на хляба в Димит
ровград има основание да бъ
дат малко понголеми, защото 
превозът на брашно и на дру 
ги артикули тук малко пове
че оскъпява производството. 
Но искът на „Услуга“ бе да 
ос вземе равнището на Пи
рот, защото трябва да се дъ
ржи ометка за потребителите 
от Димитровградско, е оглед 
на платежните възможности и 
друго.

Какво е поскъпването мо
жем да .видим от един пример. 
Семейство, което харчи два 
килограма хляб дневно ще да
ва месечно 27 динара повече 
за хляб, отколкото досега. Су
мата не е голяма като се имат 
предвид увеличенията на лич 
нитс доходи. Но колко е дей
ствителното обременяване на 
домашния бюджет, това мо
же да си изчисли всяко се
мейство отделно, защото все
ки бюджет си има свои елеци 
фични ставки.

АКО ИСКАТЕ ДА 

ИЗГЛЕЖДАТЕ ПО-СЛАБА
нетакива доводи, 

се противопоставивид м м о го 
можеше да

обективното изискване 
покачат цените.

па
да ос

Ето защо:
страна цените па 

се покач-Из цялата 
хляба и брашното

Това не с каприз на про
изводителите па тези артику
ли но обективно изискване, 
4'ччащо от повишената ссбес- 

тази продукция-

ват.
артикули.

110 т-г.дгоет на
11г' 'рим1ер хлсбопроизводство- 

обремепено с увеличени 
покачване пените

то с
разходи от

брашното, водата и на дру 
елементи, които участвуват

в производството ца хляб. Съ-
съвет

Черно от 1,30
па
ги

изпълнителенюзяият
например определи пови га
рантирани цени на пшеница
та, които са по-големи с 15 
пари за килограм. Цените на 
брашното също се увеличиха 
средно с около 21 на сто. С 
оглед на това хлябът не мо
же да се продава по досегаш 
нитс цени, защото очевидно 
се трупат загуби на предпри
ятията-производители.

1,85 динара кило-

ЗАЩО ПОКАЧВАНЕ НА 
ЦЕНИТЕ?

Естествено, между тези пред 
приятия с и цехът па „Услу
га“ в Димитровград, който съ 
що бе поставил иск за увели
чение цената на хляба.

'Всяко поскъпване ядосва. 
Разбираемо ще ще ядосва и 
поскъпването на хляба, защо
то по традиция той с остов- м. н н.

СЪДБАТА НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА В 

СУРДУЛИЦА ВСЕ ОЩЕ НЕИЗВЕСТНА
За вечерната тъмна рокля, особено ако не е ря

зана в талията, изберете кройка във вертикални ли
нии. На вас подхожда рокля от две части, които при
криват корема, шемизета, рокля в два цвята и верти
кална кройка — по-тъмният тон е от външната стра 
на. Може да носите и рокли с хоризонтална кройка, 
но с ниска талия.

МАНТА, ПАЛТА, ШЛИФЕРИ. Не носете сложни 
ревер-яки, огромни джобове, колани, които пргацип- 
ват талията. Носете виртикално скроени манта-редин
гот с обикновени копчета, средно големи яки.

КОСТЮМИ — същите препоръки, както за ман
тата. Избягавайте много дългите сака и много къ
сите блузи, полите с незашити плисета.

ПАНТАЛОНИ. Избягавайте много тесните панта
лони, стегнати в талията. Предпочитайте пралия пан
талон, с ниска талия, с тесни маншети, широк долу 
20 см, достатъчно дълъг, за да прави гънка над обув
ките.

Тези дни се състоя заседа
ние на Съвета за просвета 
при ОС и ИО на Общинската 
образователна общност в Сур- 
дулица. Централното място за 
еха някои актуални проблеми 
в работата на училищата - в 
началото на уч-ечбната 1970 71 
•год. На заседанието присъст- 
вуваха и директорите на ос
новните и средните училища, 
които и запознаха прмсъству- 
ва-щите с проблемите по учи
лищата. Между другото, като 
•най-акуални се изнесоха след 
■нитс: Оурдулишкото основно 
училище ое нуждае от нова 
училищна ограда поради го
лемия брой на ученици и за 
да не работи в две смени.

— В с. Мачкатица училищ
ната сграда :н-е е строена за 
училище и не отговаря за це 
лта. 60°/|) обучението във вис
шите каозве В' ооновиото учи
лище се водят кадри, без съ
ответна професионална п-одг-о 
то.вка. 25 деца (предимно уче
нички), не посещават висшите 
класове на оомолетката и сра 
щу техните родители ое води 
следствие и т.н.

— В Елешница, както и в 
Сурдулица, учениците от ци
ганската етническа група не 
могат да следят обучението 
нормално, ако не им се съз- 
дадате у ловия преди I кл. да 
минават през подготвителните 
отделения-

вните училища в ОЗО. Основ
ните училища ое награждават 
по новия правилник на ОЗО 
и са приели увеличението на 
личните си доходи за 17% за 
цялата 1970 година, докато 
средните учичлища това не са 
сторили и просветните работ
ници в тях получават по-нис- 
ски лични доходи По такъв 
начин представителите на сре 
дните училища в скупщината 
на ОЗО присъсгвуват само да 
им тези от основните учили
ща държат тиради, а финан
совите сметки да се не намес
ват. За такова положение са 
виновни и обществено-полити 
че ските фактори в комуната. 
И така положението е съвсем 
сериозно и съдбата на средни 
те училища все по-неизвестна, 
колхото повече наближава 
края на 1970 година.

На края съвета взе заклю
чение да ое даде предложение 
на ОС да ое отвори по едно 
подготвително отделение при 
основните училища в Сурдуля 
ца и Е латиница за децата от 
циганската етническа група, 
професионално да стаза обу
чението на всички предмети, 
колкото е това възможно по 
вече За целта да се разписват 
конкурси, да се предприемат 
мерки за изграждане, доизгра 
ждане, поправки и адаптации 
ка училищните сгради.

Съветът също взе решение 
от Републиканската образова
телна общност да се потърсят 
допълнителни средства за сре 
дните училища, а ако тя не 
даде^ да това направи ОС от 
бюджета си като основател 
та се предлага да се увеличи 
на средните училища За цел- 
процента на участието от 3.7 
на 4,7% в допринеса от лич
ните доходи в бюджета.

траяли са, или пък недовър
шени. В момента са необхо
дими около 500.000 ст. динара, 
за интервенция в поправката 
на училищната сграда в маха 
ла. Грубина. 7—8 ученика от 
г. Паля, която е отдалечена 
12 км, от оомолетката 
Клисура посещават 
класове, а също такова число 
ученици не-посещават. Не 
лошо, по мнението на дирек
тора на училището в Клисура 
М. Георгиев да ое обмисли за 
набавката на автомобил — ко 
мби. който да превозва уче;тп 
змте от Кострсшевци и Стрс- 
зимировци до Клисура. В с. 
Колуница миналата година по 
гади намаления брой учени
ци, училището бе закрито. О- 
баче/ в това село 3 деца от 
I—IV кл. но посещават учили 
ще. Когато Общината би пла 
тила издръжката им, те биха 
ква.отирували в Клисура — це 
нтър, за да могат да се учат. 
Непрофесионално са застъпе
ни музикалното възпитание, 
ОТО, в някои класове матема 
тика и физика както и някои 
предмети в подведомственото 
училище в К-о-стерошевци. Ми 
грацията и в този реои е го
ляма.

в е. 
висшите

е

ПОЛИ. Може да носите плисираш!, разкроени 
поли и клопхираяи, но от ханша надолу, полапорт- 
фейл, пола-панталон.

БЛУЗИ ОТ ТРИКО. Не носете блузи с реглан ръ
кави, висока яка, която се обръща, и широк ластик, 
пуловери с ластик в талията, отбягвайте много ре
лефните плетки. Носете пуловери с прикачени ръка
ви. Предпочитайте широките, свободните пуловери, 
роклите-поло, по тялото, с вертикална кройка.

ДЕТАЙЛИ. Не носете тесни маншети на ръкави
те, пагони, широки пристегнати колани, високи яки. 
Носете ръкави в кройка мъжка риза, 
горе, остри деколтета, които удължават врата, малки 
колани, ниско- в талията, пришити във вертикалните 
шевове — от шев до шев, или тясно коланче па хан
ша.

не много тесни

Най-голяма, все пак, засега
'е миграцията в Божица. Тук, 
по думите на директора през 
-месец септември са се изписа 
ли ю ученика, не взимайки 
предвид, смия Ю—15 ученика 
които поради отдалеченост по

Физическо възпитание, до
макинство и художествено въЗАПОМНЕТЕ• • •
зпитание ое преподават от не- 

ако пс1дго-тве1Н1И кадри, обаче съве
■посещават училище.

Най-актуален проблем оба
че опер-ад изказването на дире 
кторите на техническото 
л скостоп амокотю 
Сурдулица представлява

— Месо мо-жете да запази
те прясно в продължение на 
ден два ако го увиете в плат
но,. което предварително 
натопили в силен оцет. Също 
така можете да го запазите, 
ако го оатриете с лимонов сок 
и го октавите на проветриво 
и прохладно място.

се запазят няколко дни, 
се увият в коприва и се за
тънат във влажно платно.

та на трудовата общност 
позволява да се обяви 
курс за тези работни моста.

— В Клиюурокия район са
лто училищните сгради в Кли
сура-център (новата училищ
на сграда), с. Кострошевци и 
с. Паля, са в добро състояние, 
а останалите но отговарят. До

не
конете и со 

училище в 
фи

нансирането на средните учи
лища за които недостигат 
ше 50 милиона стари динара 
за 1970 г-одину, след фи-нансо 
вето о-самосталяван-с

*

— ЯЙЦАТА ще се запазят 
пресни, ако ги намажете с бе 
лтък. След като изсъкнат тря 
бва да ги завиете всяко отдел 
пое хартии и да ги поставите 
кп проветриво място.

о-
*

— МЕСО И РИБА могат да
на осно М. Величко*
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г$ ш ПЯпТв * просвета ★ изкуство
НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕМИ

Обременени ли са 

учениците с училищни 

задължения?
Училището, като специфич

но учреждение на обществе
ната среда в която се прена
сят и възприемат 
трудови опити, има задача да 
подготвя хармонично развити 
личности, които със знанията 
тг навиците ои, ще спомагат 
за изграждането на по-добро 
бъдеще. Обаче такива ^ично 
сти могат да бъдат формира
ни само ако процесът на обу
чението е приспособен към ка 
лендарната и умствена възраст 
на ученика и ако се провежда 
планово и системно.

на обществото изцяло).
Обикновено сме 

за неуспеха на ученика да об
винявахме един друг: учили
щето родителите, родителите 
училището мтн.

Днешният човек от 
ден е все повече ангажиран с 
обществени работи. Неговата 
мисъл вече не е изключител
но отправена към семейство
то. Той е и производител и 
управител. Естествено, в таки
ва у-словия, той няма възмож 
ност да посвети достатъчно 
внимание на семейството, а о- 
собено на възпитанието и об
разованието на децата. Логич
но е, че родителят никога нс 
може да престане да бъде 
един от основните възпитател 
ни фактори, но той с право 
изисква да бъде освободен по 
не донякъде от тези задълже 
■пия. Предучилищните, учили
щни и извънучилищни възпи 
тателни заведения трябва да 
му помогнат в това направле
ние. Обаче и тези учрежденя 
се ореат с много обективни 
трудности. Например, учили
щето досега не беше в състоя 
ние много да влияе върху из-, 
ме,нението на учебните плано
ве и програми. Или училище
то и родителите не можеха да 
Елтгяат върху издателските

настроени

различни

МИЛАН КОНЬО.ВИЧ: КРИВА Я, 1959
ден на

предприятия почти всяка го- адина да не печатат нови учеб
ници за същи класове и -ш.

Понеже често се говори, че
децата показват слаб успех в 
училището зарад това, че пре 
подавателите пи обременяват 
с училищни задължения, лро- рата в Сурдулица на втори ок 
водехме една анкета в две у- томюри 
чилиеца в Белград. На роди-

>В залата ага Дома на култу- На 14 октомври в Оурдули- 
ца ще гостуват Лепа Лукич. 
Драган Живкович-Тозовац, А- 
на Милосавлевич и Алексан
дър Матич с оркестъра 
Даннло Благоевич. Този 
гостуващия са добре 
защото интересът за тях е го
лям.

Народният
зитет в Сурдулица устрои „Ве 

телите (на ученици от I до IV чер на Бурдуш“ — хумористи 
клас), поставихме следния въ-. 
прос: „Считате ли, че Вашето 
дете е обременено с училищ
ни задължения?“.
236 родители в двете учили
ща 7 отговориха, че децата можно повече, за събуждане- 
..винаги“ са обременени, 72 то на културно-забавния жи- 
„често“, а 148, че „никако“не вот в комуната, 
са обременени, докато 9 души

универ-
Струва ни се, че нашите у- 

чилища се придържат към те 
зм начала, но въпреки това 
учениците показват оравнител 
но слаб успех, 
училищна образователно-въз
питателна 
предимства и недостатъци. За 
сега идеална система не съще 
ствува.

на
чна програма. Това е една от 
многото акции, които Народ-

вид 
дошли.

мият униворзитет предприе в 
От общо последните две години с цел 

да допринесе, колкото е въз-

Обаче всяка

система има свои М. Величков

не дадоха никакъв отговор. В програмата участвуваха
‘йладователно, от резултати- известните изпълнители на па

те се вижда, че нашата хипо- родни песни и хумор: Йован 
теза, че децата наистина са Янакиевич-Яначко 
обременени, не се потвърди.
Болшинството родители счи
тат, че техните ученици 
вече от спомената възраст) не 
са обременени с училищни за 
дължения.

Все пак успехът на ученици 
те не зависи само от такана- 
речените обективни фактори 
(от условията за работа в учи
лището и у 
субективни (от отношението на 
ученика към работата, от не
говата самодисциплина и от 
съзнанието, че учейки помага 
не само на себе си, но и на 
родителите, на училището и

..Бур
душ", Стояан Маринкович, Бедома), но и от

(по- Османлич и Станиша Пау
новия е 'музикално съпровож
дане на оркестъра на Бане 
Джокович. Залата беше пре- 

С. Василев пълнена от посетители 11111,11 ПШ
2528

БАЛКАНСКИ ПИСАТЕЛИ
БАЛКАНСКИ ПИСАТЕЛИ ката й бяха обути в особен вид сандали без токове, с кръстосани 

жартиери над глезените, както у танцьорките през вре.чето на 
Гоя. Тялото й се извиваше в отсечения ритъм или плавното вър
тене на танца, а обувките й сякаш едва докосваха масата... Има
ше нещо неописуемо андалузко в оинкаточорната й коса, в злати
стия портокален оттенък на лицето й, ® юношеския чар на тя
лото й, из движенията на танца й. Товд бе чуден, старинен, безпо
добно 1июпаноки танц. В него нямаше нищо покварено, нищо шар- 
жирано, пгито следа от неприличните движения, които импресари
ото или директорът налагат на танцьорките <в мюзик-хола. Навя- 
рно така го бяха танцували древните иберийски жени от времето 
на император Траян или андалузките селянки пред замъка ка 
.визиготомия феодал, или девойките от народа пред буйния! .И 
лрихав сеньор Гоя • • ■ Гледах като хипнотизиран. С удивителна из
дръжливост тя танцува дълго, докато натъсетне бузите и станаха 
тъмноаленн като карамфила, забоден в косата й. После тя спря 
.изведнъж, залюля се от умората като пияна и се хвърли в пре
гръдката на сержанта от цивилната гвардия, който я свали на 
масата. Няколко оокунди всички останаха ® пълно мълчание, а 
след това се разнесе изрив от лудешки ‘възторг, от викове и.ръко
пляскане .. . И тогава аз видях как дрипльовците около мене... 
тая тълпа от бодни хора... сс вълнуваше от радост... как те 
умееха да ценят изкуството на нсттовсварения танц, създаден от 
народа през вековете 1... Тогава разбрах, че тия груби докери от 
кейовете на Еуадалкивир, тия продавачки на плодове бяха по- 
голоми естети От директорите на мюзик-холовете, които обезо
бразяваха народния танц е неприлични движения ... Почувству
вах умиление, обзе мс безкрайна почит към девойката, към тия 
хора, към моя народ, към Белаокес и Гоя • ■ . към всичко велико 
и трайно, което 'Испания >бс създала през вековете!... Обзе ме 
самоувереност... 'Усетих сила и желание за работа ... (Въображе
нието мм начерта композиция, в която щях да ‘Предам въздей
ствието на танца върху -човека. Съзерцавах (мислено картината си 

танцьорка, заобиколена от плебеите, от тълпата бодни хо- 
глодат е изопнати вратове, удивени, смаяни и втре-

цето и зноя на моята родна Севиля .. . (Париж ми беше показал 
безсмислицата на формалното изкуство. Върнах се оттам с болно 

озлобена съпруга, но с устрем за работа. Веднага се за-дете и
лових да рисувам „Фенерът“, като се хранех само веднъж на ден, 

■ за да мога да купувам на детето ои мляко и банани. Жена ми по- 
послодни сили пристъпите на мизерията. Бях тъй по

гълнат от работата си, че забраних да видя какво правят сеньора 
Торес и Мануела. Картината напредваше и аз очаквах от иея. мо
рално удовлетворение, слава, пари... Дадох я с пълна вяра в

Мадрид, но скандалът, който из

насяше с

един от постоянните салони на 
бухна при появата й, бе неописуем. Критиците ме обсипаха с 
хули нарекоха ме порнограф, бездарник, обида за народа, които 
е дал Веласкес, Мурильо и Сулоага. Вестниците искаха предвари 
телна цензуоа за картините, които сс излагат в частите салони 
Есеистите и’ молците от Академията, които -изписваха за разбата 
върху някое кръстче или олтар цели тимове, забиха топлинкиг 
на своя хумор в тялото ми. Суровият реализъм на картината ми 
беше оскърбил плесенясалите естети, нечистата съяесг на клика .

Испания. След два дни картината беше спека 
Получих от него писмо с нищожно 

справедливост у маестро Ройес.
найчбо

която управляваше 
бт самия собственик на салона

ЧуГЛГ™ “«ЛЕ Това в;**™ » 
дарният днешен художник на Испания. Академията и критиците
обие го "с»и^асха за.цого проимдашо от •/т******^

Обсадата на Гренада или „Коронясването 
то считаха за новатор.суваше картини като

на Алфонс ХШ“. Но по онова време всички ^„ттотняе-
Лкадемиците бяха обявили, че дава нова форма иа ^ьдь ^а . 
то у класиците. И тъй, аз отидох у маестро Рсиос, вммаип я^У 
дворец на улица Реколетос. 'Предупредих го п | жилетка,
щението си. Посрещна ме майордом във ФР Д малко”
а един лакей ме отведе в ателието. Художникът ое забави^малко. 
■гъй че аз имах възможност да. разгледам сладникавите м>у пей 
оажи от Сан Се бастияи и недовършения още лортрет 1и л 
дебела южноамериканска дама... От всичко всичко згатюм-
традиция, баналност, отдавна изчерпана техника й^юнисто на 
няше отегчителната реч на кралски акадсмиг^ г У изсмея
Серваитсс или Ти-рсо де Молина. Обзе мс желание■ № халат, 
и да си изляза веднага. Художникът сс показс .посивели
с дълго, мексиканско цигаре в устата. Тъми У 
■вежди се втренчиха сурово в лицето ми.

аз го гледах дръзко, почти нахално.

— тази
ра, които я
щети от танца... Това щеше да (бъде наистина нещо в стила

Но докато фантазирах такд и ю риск да (бъда полазен от 
въшки, >сс мъчех да ;си пробия път между бодните, за да вляза в 
касетата, девойката улови внезапно еоржапата от цивилната гвар
дия ггод ръка и се за,губи с него'в навалицата. Сержантът бс кра
сив младеж ю мургаво лице и тъмни мустачки. Лешниковата уни
форма накара дрипльовците да направят веднага път. 'Найоетнс 
аз успях да «лица ори хората в мазетата — бедни, вго чистички и 
очовиднос поределено занятие, което им позволяваше да живеят 
.почтено. Казах, че съм художник и попитах веднага за името на

на

Той очакваше от мсис

страхопочитание, а
В СЛЕДВАЩИЯ ПРОЙГ1РО ДЪЛ ЖЛ В А момичето.
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Там а беше и в тоя студен есенен ден. Тъмното бу
кетите още не беше изчезнало, котато автобусът 

потегли само с няколио пътници, я<> 
Любатите оставаха все по-малко свобод

на всяка дол шика се подаваше по някой 
овехтели сукнени дрехи и торба през гър-

Боспп кобила — тази горда и тайнствена планина, 
конто винаги е опасна, вече е получила първата си 
снежна премина, 
скорошната зима. Н«' тя е още проходима и по ней
ните нанагоршпца и остри завои все още вървят авто 
буситс на босилсградсксто транспортно. И единствено 
те. Съобщенията вече се пренасят в друго направле
ние: през Власипа, къдсто още бавно, но сигурно се 
стеле с асфалт.

ло на 
от БосилеградБлестят върховете и предвещават
пътьом към 
нй места.НАШ РЕПОРТАЖ планинец, с
ба. Любатчани сега завършват с реколтата и замина
ват на „печалба".

В горна Любата чакаха над четиридесет пътници.
псуват. Автобусът заискачва завоите 

неколцина. Другите останаха да
негодуват и да 
Успяха да се качат

На спирката в Мусул пак чакаха голя- 
пътиици. В Барйс също. Кондукторът и шо

па планината, 
ма група
фьорът не спряха попе да осведомят, че няма свобод 
ии места... И гре на „сломения ', под най-високия 

Весна кобила чакаше група лремързнали пъг 
Автобусът спря да слезе вашия кореспондент и

ДЮЛГЕРСКИ ПЪТЕШЕСТВЕНИ
МЪКИ

върх на
11ИЦИ.
пак продължи.

Не беше невъзможно веднага да разберем поло- 
на премръзналите пътници, останали пътьом.жението

Нямаше нужда да ги броим. Имаше да напълнят още 
два автобуса. Беше ли ясно, че е това известно на уп-

Но не беше ни ясно, защоравата на предприятието.
автобус, който да прибира пътниците.И така дневно тук минапат само четири автобу

са в двете направления. Не успее ли цпко-й пътник 
да се качи — тогава друго по остава освен пешком по 
прашния път па грамадната планина. Защото знае, 
чс тук няма да мине друго превозно средство.

но пускат друг 
за да пс отиват пеша. В интерес е и на едните, и на

В тези есенни дни тази картина се повтарядругите.
ежедневно. Планинците негодуват и казват, че ако си 
п Босилеград редом с другите предимства ще имаш 
винаги място в автобуса.

Тук на оголелия баир, откъдсто започва наиадо- 
лището към Крива Фея сега безпомощно се въртят 
ръжанчани и плочани, пътували два три часа по 
„тъмно" за да „довтасат" до шосето с надежда, че ще 
успеят да се превезат и там пр „градищата да потър
сят строителна работа. Все докато зимата не нахлуе с
цялата си жестокост. *

Край огъня, чийто пламък острият вятър раз
вява на веммки страни, планинците си подвиват вкоче- 
нясалите ръце. Те млъкват и преизпитват сами себе 
си какво да правят. Ето, трети ден не са успели да 
заминат. А времето за тях е скъпо.

Слънцето се подаваше над самотните буки, но ка
то че ли не лъчеше топлина. Отдолу се обаждаха чо
вешки гласове. Изостаналите пътници от Мусул, Бар- 
йе се поддаваха по прашливото шосе. Превиваха се 
под торбите с тежките строителни ала ти, с понякоя 
топла дреха и черга. Групата растеше край догаря
щия огън. После на куп потегли към Крива Фея, с 
надежда, че оттам ще намери някой камион до Бран
еха баня__

Останаха само две жени и старец с един болен 
крак. Те нямаха сили за това маратонно пътуване и 
се върнаха. А от тук пътищата водят към всички на
правления. Край тях към Ръжана и Плоча все още 
стоят неожънати жита и неприбрани сяопи.

В. ВелиновБОСИЛЕГРАД — ПАНОРАМА

■26'

БАЛКАНСКИ ПИСАТЕЛИ БАЛКАНСКИ ПИСАТЕЛИ— Теша е нашата Маиолмта — отговори един възрастен
мъж, — дъщеря на вдовицата сеньора Торес, която продава риба 
при .моста на Триана ... А баща й беше машинист, но загина при 
злополука.

пето на тираничния си баща и предишната вечер се беше сгодил 
за дъщерята на богатия сладкар. Утеших, доколкото .можах, двете 
жени и ои отидох.

Маестро Кинтана замълча и бавно отпи от виното си Ки
таристите бяха налапали саксофони и свиреха румба, а момиче
тата с воланите, превърнати от антракта в обикновени бар-дами, 
танцуваха с пооетителите. Между последните забелязах и един въз
растен господин с високо чело. Стори ми се, че бях виждал ня
колко пъти този човек из библиотеките на Мадрид да вади бележ 
ки от стари книги и ръкописи. Нямаше нищо неприятно в лице
то или държането му, но маестро Кинтана се загледа 1в него с ом
раза.

Поласкан от вниманието на един сеньорито, мъжът ми пред 
ложи чаша вино. Благодарих и седнах до него. Севилците от на
рода са дружелюбни и приказливи. След четвърт час аа знаех, че 
по отношение на рисуването не трябваше да си правя никакв-и 
илюзии: сеньора ТОрес нямаше да позволи на дъщеря си да посе 
щава като модел ателието на художник. Девойката имаше и ое 
радваше на безупречна репутация в Триана. .Най-многото, на ко
ето можех да ое надявам, беше да поговоря е нейния годеник, 
сержанта Педро Хил, й като поканя двамата в ателието аи, да 
поискам позволение за малка скица. Но във връзка с Педро Хил 
аз научих други факти, които помрачаваха живота на девойката. 
Бащата на сержанта бе пенсиониран поручник от цивилната гвар
дия и не позволяваше на сина си да ое ожени за бедната Мано- 
лита, която нямаше никаква зестра. .Вместо за нея той искаше 
да то ожени за дъщерята на сеньор Коюидо, който притежаваше 
сладкарница до хотел„Инглатера“, посещавана много от амери
кански туристи. Сеньор Косидо беше толкова забогатял от тези 
туристи, че можеше да омъжи дъщеря си дори за млад капитан 
от цивилната гвардия, ако момичето не вехнеше и линееше тайно 
от несподелена любов към хубавия сержант.

Моето запознаване

Този тип е ирландец — каза художникът. — От него има 
някаква блудкава книга върху испанските нрави... Не мога да 
понааям глупците, които обясняват е климата 
циални противоречия.

|Настгьтви пауза, в която маестро Кинтана 
на мисълта си, .прекъсната

нашите кървави со*

търсеше нишката
ОТ 'ЛНОВ.

Понякога ми ос струва, че ако бях следвал пътя, начер
тан от „Перачките“ и „Фенерът“, у мене щеше да ое разгори 
нещо от мрачния пламък на гняв и безпощадна ирония, който 
■Гоя и досега запалва у посетителите на Прадо среацу тиранията, 
невежеството и тъпотата на нашата управляваща класа .. Пред
ставих „Перачките“ на общата художествена изложба в' Мадрид, 
но картината има посредствен успех. Критиците не харесаха со
циалния мотив. Въпреки премълчаването откупи я един оканди- 
навец, който разбираше от изкуство-. Дадох малка част от парите 
на моите бедни приятели в Триана. Сеньора Торес бе на легло, ра
зядена от тежиса болест, а Мануела по цял ден переше и гладеше 
уельо. Тя беше вюе тъй прекрасна, но в очите й се долавяха пър
лите признаци на умора от сивия, нерадостен живот. Момиче ка
то нея можеше да се омъжи, когато поиска, за някой докер или 
фабричен работник, ала любимият човек оставя в покрусеното 
сърце незаличима следа, която трае цял живот Мануела не мо
жеше да замести е никого красивия, но безхарактерен Педро Хил.

парите, които взех от картината, прекарах две години в 
ариж. Не мога да кажа, че тия години допринесоха с нещо за 

1МИ' У1га!С!ИК пламъка на -Гоя, който носех със сейс 
и от Мадрид, в безплодни естетически спорове, в люшкане меж

ду скуката, която ми навяваше 
ложени модернисти, безделници и 
суваха амбулантно метресата 
чер критикуваха Пикаюо

е продавачката на риба, сеньора Торес 
и Мануела завърши с това, че аз отидох -много пъти у тях в Три
ана, носейки със себе си триножника и боите. Нахвърлих една 
картина, която озаглавих „Лае Лакандерас“. Тя представляваше 
Мануела и майка й, наведени с тъжни, загрижени лица над Гуа- 
длкивир не 'вървеше добре и Мануела трябваше да помага в из
хранването на малките си братлета, като переше бельо от хоте
лите. Аз ое запознах един следобед и със сержанта Педро Хил, 
който бе дошъл у тях. Той имаше меланхолични кафяви очи. О- 
плака ми ое, че службата му е станала тежка и неприятна пора
ди зачестилите работнически вълнения, но нямал възможност да 
ое отдаде на друга професия Стори ми ое, че отношенията меж
ду двамата нови гости бяха охладени. Педро Хил изглеждаше 
по-замислен, а посещенията му в Триана у бедната продавачка на 
риба ставаха по-редки. Една сутрин аз заварих у не« голяма оле
лия, сякаш се беше случило непоправимо нещастие. Сеньора То
рес плачеше и кълнеше, призовавайки гнева на всички .светим, но 
не върху Педро Хил, а върху стария еребролюбец, огоручнипса от 
цивилната гвардии. Няколко съседки я утешаваха. Мануела не 
плачеше, но със стиснати юмруци гледаше мрачно пред тебе 
Разбрах, че Педро Хил беше отстъпил най-сетне

все

■академмзмът, и дружбата с раз- 
лентяи, сюоито през деня Ри_ 

на някой дребен чиновник, а ве- 
или отиваха да спят в мансардата см с 

първата срещната уличница. Почнах да копнея отново за Испа- 
иия, Веласкее и Гоя, за негата на Пуадалкивир. за палмите, слъя-

си.
пред настоя ва -
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ОСНОВНОТО УЧИЛИ 
ЩЕ В С. СМИЛОВЦИ 
ОБЯВЯВА У

НАГРАДЕНКонкурс1
5
§ КОНКУРСI за временно 

не «а работно 
преподавател по

попълва- 
място —

2*
I руски

език до 1 януари 1971 
година.

л

УСЛОВИЯ: завършено 
педагогическо у- 

чилище или абсолвент 
Мож

Виеше

! е и кандидат, който 
е завършил средно обра 
зование и познава руски 
език.

1
=§ До края на нашия конкурс ще бъдат обнарод

вани само още две купончета. Читателите, които са 
събирали купончетата след обявява-не и на последно
то купонче, могат да ги съберат всичките и да ги из
пратят до редакцията.

=§ ==
Е Е

1Молби= се приемат в 
срок от 5 дена след обя-

=I 1
3вяването на конкурса. 

Личен доход 900 
ра месечно.

2
3дина *

=

I Съвет 
та общност 
новно 
Смиловци

........................................................................1111........................................................

на трудова- 
на ос- 

училище в
I
Е=

§

§
Неотдавна починалия Аб- 

дел Насър, който дълги годи 
ни беше начело на ОАР и е-

3 КУПОНЧЕ № 9
ИДЕЯТА ЗА ЗАГОВОР НА ПРОГРЕ

СИВНИТЕ ОФИЦЕРИ, КОИТО ОРГАНИ-диц от организаторите за сва

ляне на стария режим. Насър 
е бил организатор на прогре

сивните офицери, участвували

В СПОМЕН НА ПОСТРАДАЛИТЕ 

НА БЕСНА КОБИЛА
ЗИРАЛ АБДЕЛ НАСЪР СЕ РОДИЛА В

го-през

дина.
В неделя, на четвърти октомври, бе поче

тена паметта на седемнадесетте пострадали в го 
лямата миналогодишна автомобилна катастро
фа на Весна кобила. По случай годишнината от 
злополуката роднините и познатите на загина
лите излязоха на гробовете им и положиха цве-

в заговора за свалянето му. 
Отговорете на въпроса:

(Купончето залепете на пощенска кар

тичка и го изпратете на адрес: „Братство" 

— Станко Лаупович ]\[о 72 Ниш).КЪДЕ СЕ Е РОДИЛА ИДЕ

ЯТА ЗА ЗАГОВОР НА ОФИ

ЦЕРИТЕ, КОИТО СА СЕ БО
РИЛИ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ

ТО НА СТРАНАТА?

УЧАСТВУВАЙТЕ В НАШИЯ НАГРА-тя.
На гроба на известния обществено-полити-

ДБН КОНКУРС. Може би и вие ще иматечески работник от Боеилеградско СЛАВЧО СО
ТИРОВ бяха излезли много хора — роднини, 
приятели и познати на покойника. От името на 
Изпълнителния отбор на Общинската организа 
ция на ССРН на паметника му положиха венец 
Цоне Тодоров и Стойне Иванов.

щастието да спечелите една от наградите

на „Братство".

У

А) Ограниченият капацитет на човешкия мо 
зък изисква от друга страна вое по-тясно снеци- 
ялизация, която заплашва също с изграждане 
— разпространението на непривлекателната фи
гура на специалиста, който „знае ваичко за ни
що".

които могат да се предвидят дори сега. Опоред 
професор И. Шкловоки те са пет:

1) Някое научно откритие, което може да
заплашващи

Разбира се, много интересно е да знам ко
лко и какви цивилизации са се появявали в Га
лактиката, къде и кога ще възникнат нови об
щества от разумни същества. Но освен чисто 
теоритичния интерес този въпрос има и практи 
ческа страна. През третото хилядолетие чове
чеството ще набере оили да полети към звез
дите, а значително ло-раио ще може да изпра
ща радиосипнали към далечните светове и да 
прослушва космоса за разумни гласове. Тогава 
ще бъде от решаващо значение да знаем къде 
и какви разумни същества обитават веселената. 
Затова особено важно е да знаем колко от въз
можните цивилизации в Галактиката съществу
ват едновременно с нашата.

Кадсто всяко нещо, което има начало, има 
и край, така и цивилизациите трябва да имат 
ограничен срок на съществуване. Тази сама по 
себе си правилна мисъл дава основание на ня
кои песимистично настроени западни учени да 
поддържат, че ерата на разумния живот не мо
же да съществува повече от милион години. Но 
защо именно милиоаг, да кажем, милиард! Като 
се има предвид, че в науката е прието появете 
на човека да се отнася преди около един ми
лион години, тези учени явно намекват, че чо
вечеството е пред своя край, пред своята ги
бел.

породи непредвидени последици, 
живота на Земята,

2) Оласио€;Тта от изграждане на човечество 
изменение на генетичните му белези 5. В недалечно бъдеще не само цялото ма

териално производство ще бъде напълно авто
матизирано (вследствие на което ще отпадне не- 
обходимоота от физически труд), но и ще бъ
дат създадени изкуствени разумни същества — 
кибернетични роботи. В много отношения 
ще изместят хората, в много раздели на обще
ственополезния труд те ще ги направят издиш
аш Това, разбира се, също крие опасности за 
бъдещето развитие на човечеството.

Всички тези действителни или мними опас
ности ое отнасят до нашето развитие и би било 
съвсем необосновано от тях да правим изводи 
за други, непознати цивилизации. Но дори и са

като заплаха за нашето развитие, би' могло 
да им ое противопостави, чс човечеството е на
гряването на опасността ще намери сили и сред 
стла да се справи с нея. Бурната му, изстрадана 
с толкова жертви и усилия история, откакто да
лечните ни предшественици са слезли от дър
ветата, е достатъчна гаранция, че хората уме
ят да побеждават и да вървят напред. Във вое- 
ки случай не бива да забравяме, че разумът е 
една изключително полезна придобивка, коя го 
дава възможност на мислещите същества да ;го- 
сподствувашат над всички други животни -й ра
стения, над силите на природата, осигурява им. 
практически неограничен орок на същоствува- 

Ето защо 1с много по-голямо основание мо
же да ое твърди, че когато една цивилизация 
илдраюне границите на авоята слънчева система 
и стане гал антична, тя вероятно ще може да 
просъществува стотици милиони, та дори и ми
лиарди години.

то поради
(например във връзка с рязко повишение на ра
диоактивните лъчения), носещи наследствена ин 
формация,

те

ХОРАТА
ТЪРСЯТ

СЪБРАТЯ
мо

2.са обя-Подобни песимистични схващания 
сними, Заплахата от термоядерилта смърт наи
стина навежда на мисълта, че ако разумът раз
крие страхотните сили на материята, преди да 
е създал съответстшуващ на научното развитие 
обществен строй, може да се самоунищожи, но 
Успешната борба на народите за ммр, ни дава 
основание да сме оптимисти, да ое надяваме, че 
човечеството ще намери сили да обуздае подпа
лвачите на война, да острани надвисналата уг
роза.

ладите публикации. Може да ос окаже че чшс 
кът е непригоден (паметта му няма доотатъчен 
обем капацитет) за информация, която е нс°”- 
ходим» да поеме и преработи. От това може да 

която да доведе било до изгра 
(и сега вое по-често се сре- 
нервна преумора), било да

не.

■възникне криза, 
ждането на хората 
щат неврози поради 
забави прогреса.

Оовен от опасността от самоунищожение в 
Резултат на термюядерната катастрофа човече
ството е застрашено и от някои други кризи,

(СЛЕДВА)
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белката и пторо, защото про
тичаха иито дръжки. Карикатурен екранЛОТАР КУШЕВ почивния дом се запознах 

ме с Брннквалт. Все пак човек 
не може непрекъснато да се 
къпе или да цграе тенис. За
това Брннквалт предложи:

— Тук наблизо се намира 
кулата на Франц—Фрудберт. 
Навярно от нея се открива 
чудесен изглед. Да отидем ли 
дотам?

— Има ли асансьор? — по
пита жена ми. — Какво може 
да се види отгоре? Същото, 
както отдолу. Само че отго
ре! — добави тя.

— да — отговори Брннквалт 
— нещо подобно.

Жена ми се върна да играе, 
а ние отидохме на кулата.

Пътят бе хубав. Гората се 
простираше до морето и ние 
бързахме, любопитни да ви
дим как изглежда това отгоре. 
На оградата висеше табелка: 
„Забранено е прескачането па 
оградата! От Ръководството 
на кулата."

До тази табелка друга по
сочваше: „Вход оттам!" А там 
на вратата бе написано: „Вход 
оттук". Влязохме вътре. Вър
ху малка будка бе написано: 
„Връчване на входни карти и 
ключа на кулата!" Ние ги по
лучихме от един възрастен чо 
век. По всяка вероятност той 
представляваше ръководството 
на кулата.

На. вратата на кулата ни о- 
чакваше друга писмена инфор

зорците 
пито резета.

На последния етаж стигнах 
до една гората. Тук няма

ше прозорци и бе полутъмно-. 
— Тона прилича на гората, 

Има ли неВЪЗПИТА- ме

но пс съм сигурен, 
що написано? — попитах аз.

Брилквалт освети с джобно 
то си фенерче пожълтял кар- 

Прочстохме: „Врата към 
терасата. Ис я остлшштс от
порена! Помислете, че тази 
гората принадлежи иа всички! 
От Ръководството на кулата .

Иа парапета на терасата гол
ееше голяма табелка със слс 
дния текст: „Ако сс надпеем- 
те тук, излагате на опасност 
ссбс си и парапета, който при 
надлежи на всички! Хвърля
нето иа предмети и хора е .за
бранено! И в къщи ли плюе
те но терасата? От ръкогоодст 
вото на кулата".

Погледнах назад и открих 
още една табелка, окачена на 
водосточната тръба от върха 
на кулата: „Пазете се от пада

БАЩАТА тон.

КУЛА...
мация: „След напускане наку 
лата върнете ключа там, къ- 
дсто го получихте!"

Започнахме да се изкачваме 
по стълбите: На пърлил етаж 
имаше една врата: „Влизане
то забранено!" Качихме се по- 
нататък, докато таванът па 
стълбището етапа по-писък, 
но не чак дотам Да «яма мя
сто за още едпа табелка: „Из 
важдането на главата е па соб 
ствен риск! От Ръководството 
на кулата."

На третия етаж имаше ня
колко прозореца. „Дръжте про 
зорците затворени!" — уведо
мяваше една табелка. Те така 
си останаха затворени, първо, 
защото така заповядваше та-

Без думи
(„Лью рир“ — Париж

щи предмети!"
Слязохме колкото се може 

по-бързо по втгтатата стълба.
Когато се завърнахме в по

чивния дом, жена ми запита: 
— Хубав ли бе изгледът?
— Кой изглед? запитах

ме пие. — Какъв е резултатът?
— Много ясно какъв — на

равно!Проведе: О. Крикоряи
(„Неделя“ — Москва)

IСветът е пълен с несправе
дливости — банкер може да 
напише фалшива поема и ни
що няма да му се случи, а не 
ка някой поет се опита да на
пише фалшив чек!

Е— Ще си направиш ли мак 
си пола?

— Разбира се, щом се по- 
затопли времето.

8 V

*
■йА
5* й* 8К;

Диалог на млада брачна де 
вцйка по време на сватбеното 
пътешествие: Развод

(„Лудаш Мати“ — Будапеща)
Един шотландец, разглеждайки сватбената) снимка на 

свой прител:

— Не ми харесва само едно: защо сте застанали тол
кова раздалеч&но?

— За да можем, ако някой ден разтръгнем брака, да 
я разрежем и всеки да си получи осбствената снимка.

— Е, женичке, какво ще ка
жеш за брака?

ПЕЩЕРИТЕ В МИНАЛОТО— О, това наистина е нещо 
чудесно. Просто фантастично.

И след кратко мълчание:

— Но дали ще бъде така 
чак до развода?!

В давни времена много пе
щери на югославска терито
рия са служили като най-под
ходящи скривалища от разли 
чии завоеватели, дори са слу
жили като храмове. За това 
свидетелствуват и до днес за
пазените останки. Такива пе
щери има най-много в Маке
дония, чието население преди 
няколко столетия намирало у 
тях убежище, най-често бя
гайки пред ооманлийските за
воеватели.

Такива пещери са: Марко- 
вата черква и Черквиче неда
леч от Титов Велес в живопис
ната клисура на Пещ. На ре
ка Бистрица край Лазарополе, 
привлекателно 
планинско място, над богати

паешца, се издигат отворите 
на малките пеоцери на Алили
ца, Калини дупки и Чаварник, 
в които и днес се намират ос 
танхи на черкви, предимно и- 
кони, изработени по стените 
на пещерите.

В околността на Охридското 
и Преславското езеро има мно 
го малки и големи пещери, 
които някога служели за хра
мове. В много от тях е наме
рено оръжие и оръдия отпра 
историческия човек и останки 
на пещерната мечка. Затова 
тези пещери са интересни не 
само за туристите и спелеоло- 
зите, но и за палеонтолозите, 
които в тях намират богато, 
още недостатъчно разучено 
сърковтце.

* * ч

Шотландец влиза в един магазин и сочейски 
риза, пита:

— Колко струва?
— Четири лири. \
— Много е скъпа ...
— ТУ, много е!
— Две лири!

— Но откъде толкова пари у мене? 
Собственикът не издържа и извиква:
— Тогава аз ви я подарявам!
Без да загуби присъствие на духа, шотландецът
— Увийте ми две!

една

*
— Да, да — въздиша възра 

стна госпожа. днешната 
младеж е далеч по-разпусна- 
та, отколкото беше по наше
време.

— Така е. — потвърждава 
събеседничката, — не 
да става и сравнение! Ех, да 
можеха сега да съм млада.

може
казва:

туристическо

Щастие е Сг<=-/ ИМАУТе туи ЩАОГЦ51ПА/с диви свине 
нощескл ?.
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