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ПЪРВАТА конференция на Съюза на югославски
те комунисти ще си постави твърде амбициозна задача: 
тя трябва да оцени политическото положение и върху 
основите на тази оценка да определи основните насоки 
бъдещото действие на ръководството и организациите 
на нашия Съюз. Трябва, за тази цел, да се измерят 
цялостно политическите и стопански процеси, които след 
Деветия конгрес сме осъществили, а кои не сме осъщес- 
ствили, и което е иай-важиото, да се направи договор, с 
който да се повиши акцгниигата способност на Съюза на 
комунистите и по този начин облекчи преодоляването 
на трудностите, с които се срещаме. Задачата, следова
телно, е не само амбициозна, но и огромна. Животът ни 
става все по-сложен, недоразуменията и дилемите, кои
то се раждат от относително бързото техническо и ико
номическо развитие, които „надминават", в много от
ношения, някои наши застарили институции, канали па 
политическата система, още не отстъпват достатъчно 
място на самоуправителните инициативи, а често се за- 
душват в стълкновенията на такива интереси, които с 
афирмацията на самоуправлението нямат много общо. 
Но ако Конференцията направи опит да отговори на

народност.

Д.

(ОСТАНАЛИТЕ МАТЕРИАЛИ 
СТВАМЕ НА СТР. 4)
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всички проблеми, макар и на всички най-належащи, 
които ни измъчват, тя — имайки предвид всички раз
лики в оценката иа настоящите икономически процеси 
и функционирането на обществено-икономическата сне 
тема изобщо — би трябЕало да остане в най-добър слу
чай, в сферата на общите начала, които, между другото, 
не са пи спорни. Би било, затуй, добре, ако амбициоз
ната задача на Конференцията се опита да реши доня
къде тесния фронт.№№ГСТТ20 (НА 2 СТР.)

• вестник НА 6Ъ|/'аРСНА^М^АРОйНО^^^Ф»МО^|СЛА8ИЯ^‘ У
Акценти

МУДНОСТ
В Димитровград отдавна се при

казва за „нова фабрика". Има се 
пред вид работилницата на бив
шия технически директор на ко- 
жара „Братство", където той „пре- 
работзал кожи на едро, ангажирал 
чужда работна ръка" и ДРУго.

Истината изглежда е по-мека. 
но до скоро не бяха направени ща 
телни инспекционни проверки, за 
да се установи тя и да се осведо
ми гражданството. Мудността в 
проверяването, значи, още един 
път е проличала.

Това бавно реагиране па слухо
вете не е от сега.

Когато имаше акция срещу не
законното забогатяване, в чарши- 
ята се приказваше за незаконно 
забогатели. Даже в този кош бяха 
сложени и хора, които са си спе
челили някоя пара с честен труд. 
Приказките обаче не бяха спрени с 
акция, установяване на истинско
то положение, пито действително 
незаконно припечелилите бяха по 
дведени под отговорност или поне 
заклеймени.

Тази година след фестивала се 
приказваше за „изпити фестивал
ни пари". Проверка и каквото и да 
е съобщение не последва.

И в много случаи все така сс 
реагираше на слуховете — с мъл
чание и бездействие.

Това бавно реагиране и неосве- 
домяване на хората зи истинското 
положение нанася много полити
ческа вреда. На първо място наст
ройва враждебно хората към „на
рушителя“ и към „властта, която 
си затваряла очите". А „власт за 
не много упътения и злия това са 
обществено-политическите работ
ници и други изтъкнати хора, ко
ито най-често не носят вила, че 
еди-кой си с нарушил закона или 
Други норми, за което се приказва

лсси направиПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО със съпругата
Белгия като гост па крал Бо- ДИМИТРОВГРАД ОБИЧА 

КОНЦЕРТИТЕ
— Театърът на второ, а 

киното на трето място.
Стр- 9

тридневното посещение па 
дуен и кралица 
тото по 
гер и крепостта Брендонк.

Фабиола. Президентът Тито посети -гре-
големина пристанище, Анверс, и бившия концла-

Тито посети Люксембург.След Белгия президентът
На снимката: Президентът Тито и съпругата

Фабиола па
му

Йованка Броз и крал Бодуен и кралица . 
аерогарата в Брюксел. (Ташог).

в чаршията.
Значи, цената на бавното реаги

ране е много скъпа. И тъкмо за
това стигаме до въпроса, защо не 
се промепят нещата?

Възможност има, защото инрпек 
циан ни служби съществуват и.мо- 
гат да установят истината, а осве
домяването за нея би могло бързо 
да стане чрез организациите по 
предприятията или в града, за да 
се избегнат ненужните настроения 
И политическата вреда-

РИБИЧИЧ ЗАМИНА 

ЗА НЮЙОРК щото събрание на ОН, което 
започна вчера.

Югославската делегация 
щс има твърде обемна про
грама И ИЗВЪН 
тържественото заседание. Тя 
щс има срещи и разговори с 
редица ръководители на дър 
жаии и правителства.

Председателят па Съюзния 
Изпълнителен съвет Митя Ри 
бичич замина завчера в Ню- 
йорк. Митя Рибичич възглав 
Ява югославската делегация 
в тържествената част на ш- 
билейпото заседание на Об-

рамкитс на

М. И. Н.



Тито в Белгия и Люсембург

ЕВРОПЕЙСКОТО
СЪТРУДНИЧЕСТВО

ТРИДНЕВНОТО посещение на президента Тито на 
Люксембург, яа две малки за-Белгия а след това и яа 

падноевропейски страни може да се наблюдава от повече 
гледни точки. Тези посещения за нас са, преди всичко, 
израз на съществуващите приятелски отношения и крач
ка към разширяване и подобрение на сътрудничеството 
и връзките между Югославия и Белгия и Люксемоург. В 
тези рамки те сигурно представяват още една проява на 
дружбата и другите трайни -качества в нашите отноше. 
ния, възпоменапия за съвместната роля и бороата в съдбов 

исторически моменти, престижа яа Югославия и лич 
престиж на президента Тито. Но тези посещения ще 

бъдат и трудови договори, размяна на мнения по въпроси 
ог общ интерес и съгласуване на становищата за начина 
и пътищата към по-тясно и по-добро сътрудничество.

нитс
пия

Между Югославия и Белгия, както и Люксембург, 
не съществуват проблеми които да пречат на отношени
ята и сътрудничеството, но затова съществуват много не
използвани възможности това сътрудничество да се раз- 

стаие още по-разновидно. В духа наНо тесен фронт вие още повече, да 
времето, касае се, преди всичко, за все по-плодовита раз
мяна на идеи, материално .производство и знания. Разли
чното положение на нашите партньори в общия европей
ски пазар и Югославия извън институционалните рамки 
на това европейско обединяване, както и различната сте
пен на икономическо развитие при взаимна ориентировка 
на отваряне към света, могат да се считат като предим
ство, а не като пречка за подобрение на съществуващите 
отношения и всестранно подобряване на взаимно-ноле-

(ОТ 1 СТР.) Всичко това, обаче, не зна 
чи, че приемането на спеш
ни мерки в икономическата 
политика, които налагат и 
инфлацията и дру-гите небла 
гоприятни тенденции в сто
панския живот, може да от 
лага провеждането на проек 
тираните промени в полити
ческата система. Съюзният 
изпълнителен съвет и други 
те органи на федерацията в 
значителна степен са парали 
зиранги -с изчакването на „ве 
лиши решения“. Може би и 
този път би трябвало да под 
чертаем, че докато се прие
мат новигге закони, трябва 
да бъдат в сила старите и за 
това Съюзният изпълните
лен съвет и съюзната адми
нистрация трябва да полу-

ации на производителите, ко 
Разискванията, които пое- ето е. и трябва да остане стра 

ледваха след инициативата тепическа цел в развитието 
на другаря Тито да се учреди в развитието на нашите об- 
Нрадседателство на СФРЮ щественм отношения. Би би 
в Изпълнителното бюро, Пре ло добре ако обсъждането 
седателството «а СКЖ и на обхване целия комплекс на 
заседанието на самото Пред- разпределението на оредства 
седателство, свидетелствуват, та и силата в обществото, 
че нещата се дшпкат тъкмо Но, в този момент, зарад обе 
в това направление. Оказа мността и сложността на ма- 
се, естествено, че всяко по- терията, е трудно да се на- 
сериозно обсъждане на тази прави и зарад различията в 
идея, трябва все пак, да оти схващанията по проблемите 
де по-далеч- от непооредстве на обществено-икономическа 
ните цели на реогранизация та система, които вече посо 
на федерацията и да обхва- чихме. Естествено е, че раз- 
не пане главните опорни те- лики има и във връзка с по
ми и невралгични места, но нататъшното развитие и фун 
тези теми, получиха известно кциониране «а политическата

зното сътрудничество.
На тези посещения особено значение и размери да

ва момента, в който стават. Настоящото положение в ев
ропейския континент характеризират положителни про
цеси, политика на намаляване на напрежението и прего
варяне, постепенно надделяване на разделеието и барие
рите, възникнали в резултат от студената война, обръща
не на европейските страни към настъпващите промени 
между европейските отношения и сътрудничеството под
тиквано и насочване на тези промени в унисон с интере
сите на всички европейски страни, без оглед на големи
ната им или политическите определения. Малките евро
пейски страни имат основание, давайки собствен принос 
към тези процеси, да афирмират своите схващания за на
чалата на равноправието, суверенитета, ненамесата във 
вътрешни работи на други страни, както основа за в се 
по-голямо доверие, сътрудничество и сигурност на всички 
европейски страни и основи на междуевропейските отно
шения.

предимство.
Дискусия се води за функ те разисквания по предложе 

ционирането на тази система кието за учредяване на Пред 
изцяло, за мястото, ингерен- седателоство «а СФРЮ' ло
циите и начина на действу- казаха начално съгласие по 
ване на органите на федера-, основните насоки, 
цията в настоящите условия,
т.е., за обема и видовете на се търси предложените про- 
компетег-щиите на федерация мени в политическата систе

ма да се осъществят час по- 
скоро
но и без ненужно разтакане 
— за да може, с по-големи

система, но тъкмо досегашни

чат политическа подкрепа и 
подтик за приемане или раз 
движване на известни реше
ния, които не търпят отлага 
не. Ако не би се постъпило 
така, сегашният опит за вня 
сяне на известна последова-

на-

Що се касае до Югославия, това становище е със
тавна част на нейната по-широка политическа междуна- 
роднополитическа платформа и дейност, която и неотдав
на, на конференцията в Лусака, в пълна степен доведе до 
израз. Вярваме, че конкретизацията на началата, за които 
се бори политиката на необвързването и тяхното прило
жение в европейските обстоятелства, дава основание за ус 
тановяването на много допирни точки и общи интереси, 
когато става дума за мястото и ролята на всички 
пейски държави като равноправни 
на междуевропейското сближение.

Уверени сме.

Затова е и естествено да

та за отношенията между ре 
публиките и федерацията и без привързаност

телност и системност в 
стоянието по-бързо да се раз 
решават нашите значително 
натрупани политически проб 
леми, би могъл да има про
тивоположни, неблагоприя
тни ефекти.

взаимните отношения между 
републиките. Това е, преди изгледи на успех, да се при- евро-

партнъори в процесавсичко, усилие държавата на стъпи към разрешаването на 
равнището на републиките и фундаменталните 
федерацията, да се оспособи на самоуправлението във все 
да извършва своите работи ло-сложнпгге 
с ефикасност,
не беше присъща. Това е, по 
наше мнение, съществено ус 
ловие да се ускори и прена
сянето на оиия .работи, за ко 
ито не е необходимо по-на
татък да останат в ръцете 
на самоуправителните асоци

проблеми че съществуват всички необходими 
условия посещението на президента Тито на Белгия п 
Люксембург, покрай значението, 
нашата страна, ще намери съответно 
размери, давайки полезен принос 
ропейски процеси.

икономически
което има отделно за 

място и в по-широки 
към положителните ев-

която досега отношения и в отношенията 
на сдружения труд- (Според в. „Комунист")

$ -----------------------------------
Гем>л Абдсл Насър §

„съвместна работа и сложно сътрудничество 
Ш1, индустриалци и работници, богати и бедни“'

те°Р??рге «а „класов мир“ и „класово сътру- 
социализма“ ТЪ(рс^шш ”’1,РеТи път между капитализма и

между всич- 
се нареж-ВРАТСТВО

ВЕСТНИК ЦА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ

Излиза всеки петък
Урежда редакционна колегия

Директор,
главен и отговорен редактор 

АСЕН ЛАЗАРОВ

ЧОВЕК НА 

ЧОВЕК НА
БОРБАТА, Но наскоро Насър втедял, 

циално мнение стои 
Придвижи ането

че такава система от со- 
върху жив пясък от неопределеност. 

—вляво стана необходима стена на отбрана 
р ,^л--на миналото. В едно програмно изявление

тао&Г^« общност и към „установяване на парламек- 
°т рабода(Ийи И селяни, които ще бъдат мо- 

воагог^р В 0ДНа политичеока партия“, а на листата на 
^враговете на революцията“ покрай феодализма се пойв-
та « ализма. Същевременно, избирайки политика-
^в ^ВЪРЗаНОСТТа' той «аввгаа клопките на безиомощ 
сълйа е^прал1ИЗ'ьм и малодушното доверяване на своята 
тежина1 И пр'и6а(аи Ка Египет дори и по-голяма

ГЗГГ.гГ ОТ'“*ГОТО **"“
ИЗПИТАНИЯ И ОПИТИ: 

ствуваше с драми, които 
предизвикваше, с

МИРА
Издава „Братство" — Ниш 
Ог. Паунович 72, телефон 

25-444 и 25-480. 
Годишен абонамент 15 

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

друпггвено книговодство 
Нар. банка Ниш

Печатница „Вук Караджич" 
Ст. Пауновича 72 — Ниш

Същевременно по едно време дълбоко почитал 
ка Хасан ел Вана, ооновополжника на „Мюсюлманското 
братство“, който мисионерски проповядвал връщаме към 
дух на корана.

шеиа по-

Неговият живот изобил,- 
търсеше, с рискове, които не 

изпитания:, кскито ^идваха сами.
Алексагмпиа955 1,одина докато говореше на площада в

на чдабУИата се забиха осем пъчете и-, а .®нтатоРа от „Мюсюлманското братство“, по- 
аина омраза и предупреждение, което пре- 

пооледици противоположни от своето намерение, 
година

не

Оттук тръгнал. Затова в началото негова основна 
амбиция изглежда е била да стане египетски „религиозен 
Кемал“' Да осъществи реформаторския 
тюрк, не воювайки подвиг на Ата- 

в началото 
ударение върху

против мошеите. Затова 
неговата социална концепция, слагайки дизвика 

1956 национализация на Суецката кампания.Страница 2
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Сурдулица Стопанска хроника

Повече внимание 

на младежта! ПРИХОДИ, ПАРИ, 

ИЗНОС, ЗАГУБИНа съвместното заседание югославската 
на Изпълнителния отбою на 
ССР1Н и ОК на СКС в Сур
дулица от 8 октомври се об
съди обществено-политиче
ска дейност на младежта в

младеж 
Ще се организират съревно
вания на младите в комуна
та на културно-забавното и 
спортното п!оле. Ще се обсъ
дят

а

• • •

и подготовките за 25 
комуната, формира се турис- май — Деня на младостта и 
тически съюз в общината и рождения ден на 
разгледаха редица други ак- Тито. 
туалнм въпроси.

•Югославското 
постига добри резултати 
тази година. Балансите до 
септември показват увеличе
ние на общата продукция и 
на чистата продукция, при- видсве) близо 9,500 милиона, 
ходите в бюджетите са 
големи, а всичко това свиде 
телствува 
обстановка.

стопанство 22.137,4 милиона динара, до- ли за около 843 милиона. И- 
зобщо от януари до август 
паричната маса е по-голяма 
с 4.719 милиона, което 14% 
повече в сравнение с края 
■на 1969 г.

Най-много пари и увеличе 
■ние на паричната маса се за 
белязва при предприятията, 
след това в някои обществе
ни служби — социално и дру

другаря
и като миналата година по то

ва време Са били 17.083 ми
лиона. Най^много средства 
идват от данъците (всички

— През февруари идната 
година ще се организира дзу 
дневно съвещание с тхредсе- 

Любища дателството на ОК на Съюза 
ОК на младежта, членовете на 
че политическия актив при ОК 

младежта в комуната не про на Съюза 
явява по-забележителна ак- ставители 
тивност. Слабо работи и мла 
дежта на село и младежта 
по предприятията и затова 
през втората половина на ок 
томври ще се състои съве
щание с младежта, която

За работата на младежка
та организация в Сурдулиш- 
ка община говори 
Ристич, председател на 
на СЮМ. Той изтъкна.

по- след това от облагането вър
ху личния доход — 7.400 ми 

за благоприятна лиона и от митническите по
стъпления — 3. 614 милиона.на младежта, пред 

на училищните 
младежки организации и др. 
на които ,ще се обсъдят ста
тута на СЮМ, резолюцията 
по актуалиите задачи в про
веждането на обществената 
и икономическа реформа, ре 
золюцшгга по настаняването

БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ
До началото на

ПАРИЧНАТА МАСА отбе- 
септемшри лязва значително 

приходите на всички бюдже ние. През август се е увели- 
ти са достигнали сумата от чила в сравнение с месец га

ги.
увеличе-

СТОКООБОРОТ

Потреблението у нас има
има солиден ход. Става въ
прос за всички видове пот
ребление. Резултатът от то-

Щ учленува в самоуправителни- 
те организации. През същиц на работа, за доброволните 
месец ще .се направят подго акции и др. 
товки за чествуването на пра 
зника на републиката — 29

ШкИ ва се отразява и върху расте 
жа на стокооборота във вът 
решната търговия.

— През май и кжи ще се; 
проведат акции под назва
нието „Търсим най-добрия 
актив“, както и организи
рат чечствувания на майски 
те презнества по случай пра 
зника на труда — 1 май ^ 
празника на младостта — 25 
май.

ноември, а очаква се наско
ро да бъдат формирани земе 
делоки клубове в Блашница, 
Маоурица, Сувойкинци и Ал 
абинци.

'През изтеклите седем месе 
ца (заключително до август) 
оборотът на дребно е по-го- 
лям с 23%, а на едро с 21% 
в оравнение със същия пе
риод от миналата година. Въ 
преки увеличените цени, ко
ито допринасят за парично
то увеличение на оборота е 
увеличено и количеството на 
купените стоки.

— През ноември ще се ор
ганизират сретци по основни

Предвижда се пълна акти 
вност на младежта и 

В Общинския комитет летните месеци.

те училища е цел да се съ
живи културно-забавния жи 
вот.

през

яа младежта ще се органи
зира съвещание с младежи
те комунисти под 27-годиш- 
на възраст на тема: „Дейно
стта на младите комунисти в 
организациите на Съюза на 
младежта“. Също така, 
се организира е съвещание с 
преподавателите по основни
те училища, които ръковод
ят с младежките организа
ции с цел да се намери съдъ 
ржание на работа на младе
жките активи по училищата.

В разискванията във връз 
ка с работата на младежка 
в Сурдулишка комуна зана
пред се изтъкна, че ще бъде 
необходимо да се обсъди и 
въпроса с общественото хра 

1Г*е нене на учащите се, обезпе
чаването на помещения за 
размах на културния живот, 
както и засилване на актив

Естествено, това е послед
ствие от увеличените лични 
доходи на населението и от 
благоприятните условия 
купуване на стоки срещу из 
плащане на по-дълъг срок.

за

ИЗНОС НА ТЕКСТИЛ
ността на спортното поле.

Текстилната 
ност на Югославия не е не
значителен фактор на меж
дународния пазар. Това ли
чи и от резултатите през пъ 
рвото полугодие тази 
на, когато износът е значи
телно над миналогодишното 
равнище (за шест месеца).

промишле-В заключение на заседани 
ето се изтъкна, че занапред 
Ще бъде необходимо остана
лите
ски организации да подпома 
гат младежта. На заседание
то, също се подчерта необхо 
димостта от активното вклю 
чване на младите в система
та на всенародната отбрана.

— През декември тази го
дина ще се състои заседание 
на ОК на Съюза на младеж
та, а през януари 1971 годи
на, ще .се проведат отделни 

представители

обществено-политиче-
годи-

съвещания с 
на активите на младежта по Увеличението на износа се 

га възлиза на 60%. ЗНАЧИ
ТЕЛНО е увеличен износът 
в страните с конвертибилна 
валута (със 77,1 на сто. Най- 
много в тези страни е изне
сена бомбажна прежда) 325% 
увеличение), след това син,те 
тични прежди (увеличение 
318%), а износът на другите 
е увеличен както следва: 
трикотаж — 47%, конфек
ция — 37%, а бомбажнм тъ
кани — 27%.

училищата, на които Ще се 
разучи статута на Съюза на
..         ШИШ.................... ..... .......... Ш.1.Ш   Ш 11Ш. IМ11II .11" И. N11.11.1М

бави разработена програма за политическо действие. Чет-, 
въртото — настояването икономиката на страната полека 
да се стабилизира.

Кадрите решават всичкоМилан Величков

интернационална буря, англо-фреяско-израелска агресия, 
война на Синай. 1958. — временно обединение със Сирия, 

повече усложнения отколкото реализация и 
по-късно. След 1962 година

Юни
което донесе
което пропадна т,ри години

кия сътрудник маршал Амер. След това — непрекъснати 
пламъци на Канала, кратери от бомои дълбоко във 
трешиостта на Египет.

А всичко това трябваше да се осъществява при 
постонното присъствие .на израелските танкове на Суец- 
кия канал и с върховната мисъл, че в сегашния период 
централна цел е отстраняване на последиците от израел
ската агресия. Приматът на тази върховна национална 
задача диктуваше и известни тулени временни приспособ
явания и на икономическото и .на политическото, дори и 
на общественото поле: реорганизация и ново снабдяване 
без оглед на цената; някои по-радикални социални ре- 

армията с модерно оръжие представляваше императив 
форми се отлагаха „ името па националното единство ; 
онова което се прани в Египет това е опит за въаражда-

__ док а то същевременно се стои на „мъртва стража
опасност. В сянката на поражението

ЗАГУБИ. И загубите на 
предприятията са по-малки 
тази година. Полугодишните 
баланси показват, че загуби
те на предприятията в пър
вото полугодие са били 1.014 
милиона динара, а това е с 4 
точки по-малко, отколкото 
миналата година. Над поло
вината от загубите, както 
става обикновено, е направи 
ла промишлеността и минно 
то дело, след тях са търгови

твени заключения от страшния опит. Трудностите УД 
ха неговата енергия и ангажиране.

§

1
на

метоваПрвото направление на неговата дейност 
беше чувствителна и .не винаги безопасна акц 
вения живот и държавната машина из основи да се ос
вободят от оная невидима гнилост, която запуш ‘ ш
пори на обществествот-о: хиляда офицери бяха 0_
да напуснат .войската; след неуспешния 3аг„° ^ . дАдел 

ОАР и бившият главнокомадващ А Д
самоубийство, на обвинетелшата 

комендант на военнавъздуш- 
шефът на разузнавателната

пред перманентната 
и войната, Египет е принуден да да извърши своята „тиха 
революция“. Насър дълбоко съзнаваше това.

Когато избухна кървавата йорданска драма, Гамал 
Абдел Насър, пгоез последните дни на живота си, положи 
цялата овоя сила, огтит и авторитет да накара двете во
юващи страни да прекъснат кървопролитието и да прие
мат компромиса.

дседателят на 
Хаким Амер извърши

и гости ли'И'4 ар ст в о т оята
(14%), земеделското произво
дство (10%), транопорт (8%), 
строителството (7,2 на сто и 
пр.).

скамейка седнаха бившият 
нита сили Сидки Махму.д и 
служба Салах Насър.

Т1раличните схватки престанаха — но същевременно 
неговото сърце изтощено от много-престана да тупти 

бройните изпитания на един сравнително кратък личен, 
твърде дълъг и богат политически живот.

Второто — това е усилието политическия и общес
твения живот да се регенерират, и то не самс морал 
психологически, но и практически, организационно. Тук

„Арабската социалистическа уния 
истински ефек 

необ-

Хартиената промишленост 
Щ е с иайнголеми загуби, а ме 
1 талообработващата промиш- 
= леност е намалила загубите 
§1 .в оравнение с миналата годи 
В на с 32 на сто.

МО

Хората умират както са живеели.
става дума за курса
Да се превърне в действително хомогенна и 
тикна политическа организация. Третото

Насъровото име да се прм-

(В следващия брой — извадки от речите на
това е Насър)

ходимостта към магията на
Страница 3
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Между димитровградската и босилегрздска кооперацииIДВЕ ЗЛОПОЛУКИ

На два километра от Алексинац, на авто- 
нътя Ниш — Белград станала тежка автомо
билна злополука, в конто настрадали двама 
пътници, а над десетина са тежко и леко нов- Предприема се съвместно 

преработване на млякото
редени.

До злополуката дошло п момента, когато 
автобуса на босилсградското транспортно пред 
приятие, конто пътува за Белград ударил то
варен камион, който бил в дефект и се бил из 
пречил на пътя без да има светлинни сигнали. 
От силния удар автобусът излетял ог пътя, 
но не се обърнал, обаче мнозина пътници били 
повредени. В камиона загинали двама пътни
ци: мъж и жена.

Между по-тежко повредените в автобуса 
е шофьора Коста Велинов и съпругата му.

Съществуват обективни условия да се стигне, 
до първото и от голямо стопанско значение, 

Д.лГ^ТрГ.^»Г.“Нм“«к—” сътрудничество, между димитровградската земедел-
кооперация „Сточар и трите коперации от Ьоси-

Крайния срок 

за подготов
ките— 1 март 

1971 год.

засега

карайки мотор в пияпо състояние, падпал и 
се повредил тежко. За щастие, в тоя момепт 
минал Миодраг Стойкович, милиционер по съ
общенията и го закарал в болница.

ска
леградска община.

Става въпрос за инициативата в босилеград- 
ските селища с помощта на „Сточар” да се организи-I ДОБРИ ПРИХОДИ ОТ шипков плод
ра преработваме «а мляко.

В началото на тази учебна година учени, 
ците от основните училища в босилеградска 
община организираха акция по събиране па 
шипков плод, която се оказа твърде сполуч
лива. Осъщественият финансов ефект е зна
чителен.

Именно петте основни училища са събра
ли към 20.000 килограма шипков плод и за 
тях получили над 50.000 динара.

Тези допълнителни училищни приходи 
ще бъдат изразходвани за ученически екскур 
зш1, за набавка на спортни реквизити, учебни 
помагала и за помощ на материално по-с-ла- 
бите ученици.

Шипковият плод са изкупили предприя
тието „Билка" от Скопие и земеделските коо
перации. Заплащането по килограм е било раз 
лично и се е движело от 2,30 до 2,70 динара.

В. В.

За тези цел миналата сед- ред тях ще се стигне и до по 
мица в Босилеград се водиха ва искаме посредством наша 
разговори между директора -голяма сигурност на живот
на „Сточар“ инж. Славчо Ди новъдите, до интензивиране 
мов и директорите на трите на производството и измеяе- 
боеилеградоки кооперации,

В разговорите взеха уча
стие и ръководителите на об

влагания да се приспособят 
за събирателни пунктове на 
изкупеното мляко.

В разговорите по тоя въ
прос, се заключи, до окон
чателните подготовки на та
зи акция, коигго да бъдат за 
вършени до първи март да 
съгласно който да се устано 
се изработи обстоен анализ, 
вят същинските излишци на 
мляко в комуната и да се на
правят и други необходими 
подготовки за това начине- 
ние.

ние на структурата на сегаш 
ния животновъден фонд. Без 
съмнение, с гарантираните 
цени при изкупуването каществено-политическите ор

ганизации от Димитровград- 
разговор инж. Димов изнесе вотновъдния фонд, особено 
око и Босилеград око.

В .началото на проведения 
разговор инж. Славчо Димов

млякото Ще се повиши жн-

при овцете и ще се извърши 
пресриегнтиравка при отглеж 
дането на рогатия добитък з 
полза на кравите.

За това нещо дават възмо
жност и .сегашните изкупни 
цени, които предлага коопе
рацията „Сточар“, а те са 25 
пари за една маслена едичи

изнесе досегашните резулта
ти и опита на „Сточар“, който 
бележи все по-добри делови 
резултати в млекопреработ
ването и производство на 
млечни изделия. Той изтък
на, че кооперацията разпола ца 
га със седем млекари, от ко 
ито три изработват кашка
вал, а четири сирене. Тези 
«произведения намират особе
но добър пласмент не само на 
домашния, но и на външния 
пазар. Те са твърде примам 
ливи и търсени на гръцкия, 
американския, а напоследък 
и на западно германския па
зар.

■Директорът на „Сточар“ из 
тъкна, че това е най-рента- 
билен отрасъл на коопера
цията, чиято печалба е ви
наги на лице. Особено са 
търсени произведенията от 
овчето мляко.

Дотогава срещите и контак 
тите между отговор

ните на кооперациите от Бо- 
оилеградско и „Сточар“ от 
Димитровград ще бъдат ре
довни. Вече в тази седмица 
директорите на босилеград- 
ските кооперации ще посе
тят „Сточар“ и по-отблизо 
ще се запознаят с технологи 
ческия процес при преработ
ването на млякото.

3* конкурсите
Изтъкна се, че без оглед 

на разпръснатия тип на Бо- 
силеградсюите села няма да 
има особени трудности в ор
ганизирането на събирането 
на млякото. В повечето села

ПРИМЕР, КОЙТО ЗАСЛУЖАВА 

ВНИМАНИЕ
Много по-често сме в положение да критикуваме 

различни „конкурсомаиии"
решаването на конкурси за вакантни работни 
отколкото да говорим за правилното им решаване.

За това тоя

и прояви, явяващи се при 
места.

•и планински пасища съще
ствуват обществени сгради.
които могат с незначителни В. В.

път изтъкваме един положителен 
пример. Касае се за неотдавнашния конкурс на Об
щинския съд в Босилеград, съгласно който е 
машинописка за едно вакантно работно място.

Обадили се дванадесет кандидатки, от които вся-

г —лтърсена

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ГОРНА ЛИСИНАСчитамКа е изпълнявала предвидените в конкурса условия.
Конкурсна комисия 

терии. За целта

продължи 
той, че и в Босилеградската 
комуна съществуват изгодни 
условия за организиране на 
тоя вид производство. За то
та кооперация, която 
има богат опит в тоова, да по 
мошеме организирането «а 
тази акция, която ще е от

приложила най-обективни кри- 
е проведено тестиране и то при еднак 

условия за всяка кандидатка. Тези 
подробно и е приета

обявява
ви резултати са 

кандидатка спроверени 
най-добри резултати. Тов

вече Конкурса решение на комисията е 
приела и трудовата общност, и председателя на съда. 

Няма нужда да изтъкваме, че е необходимо че 
така трябва да се провеждат 
ито обявяват трудовите 
комуната. Само

значение и за двете комуни.
В отговор ,на това предло

жение Кроне Станков, 
ректор на Тлъминската коо-

и другите конкурси, ко- 
и стопанските организации в 

по такъв начин кандидатите ще 
лучат равноправен третман, а всяка 
ност ще бъде осуетена.

Това нещо е необходимо 
брой кандидати, обаждащ 
мерно, за четири кондукторски 
предприятие конкурирали 110

ЗА ЕДИН КАЛКУЛАНТ В КООПЕРАЦИЯТАди-

по- перация заяви, че поздравя
ва тази иициатива. Той ка
за, че има уоловмя осъществ 
ваие в цялата комуна, а по- 
специално .в Тлъминския 
райсн. Тук в момента има 
над 7.000 овце и 150 
от които може да се получи 
значително количество 
ко за преработване.

Много

Условия:
привилегирова- — Общи 

ОЗОРО,
да има виеше или средно образование. 

Кандидатите трябва да представят молби с до
кументи за образователния ценз, медицинско свиде
телство, гражданско свидетелство и удостоверение, 
Да не е под следствие.

условия за постъпване ма работа по
и поради все по-големия 

и се на конкурсите. При- 
места в транспортното 
лица, в тлъминската 

кооперация за продавач — 30 и др. Без един обекти
вен критерии, какъвто

крави,

мля-
са приложили в съда, в такива 

случаи е невъзможно да се избере най-добрият 
Вместо 

тействуване,

са предимствата, 
които предлага .организира
ния начин на преработване
то на

Лични доходи според 
Молби се

правилника.
приемат в управлението на кооперацията 

15 дни след публикуването на конкурса.
Всеки участвуващ ще бъде осведомен за резултатите

това имаше безброй примери на 
приятелски и роднински

хода- 
връзки и про- МЛЯКО.ТО

Станков. Това иде бъде 
що така и действуващ фак
тор за развитие на животно
въдството в комуната.

С това се съгласиха 
гите двама директори на зе 
меделоките кооперации. Спо V.

изтъкна 
съ-чее.

Ето защо е необходимо 
не остане усамотен.

от конкурса.
Постъпване ма работа __

примерът на съда да
след приемането.в. в. и дру-
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в предприятие „Циле

СТОЧАР“ НА АМЕРИ-
Сътрудничество, което води 

към интеграция
КАНСКИЯ ПАЗАР

Тази година в млекопреработвателните 
пунктове на кооперация „Сточар" са произве
дени общо 70.000 килограма кашкавал. От то
ва количество кооперацията чрез износните 
предприятия „Агроекспорт" от Белград и „Цен 
трокооп" е изнесла на американския пазар 12 
тона кашкавал и 10 тона сирене. Стойността 
на този аранжман възлиза на 32 милиона ста
ри динара.

Съвкупното производство на кашкавал и 
сирене се движи в рамките на миналогодиш
ното производство.

продажба на стоките му. Но 
в колектива знаят, че мага
зинът който прилича 
склад, не мами окото на ку
пувача. Затова в скоро вре
ме ще се започне с модерни
зирането на някои магазини, 
за да може стоките да се по 
стаоят

ма

,,Треска от СР Македония най-солид 
Модернизиране на магазините и реконструкция на 
предприятието. Един милиард ст. динара обща про
дукция.

ен партньор.

по-естетически във 
витрините и помещенията. 
Един от тези магазини ще е 
■и този в Ниш, в улица „Ду- 
шанова“. Стойността на тези 
мероприятия ще възлезе на 
повече от 52 милиона стари 
динара, но „Циле“ ще смогне 
Сили да пи осигури.

В информацията, която не 
овдаина бе представена 
борниците 
за стопанското положение 
през първото полугодие е за 
писано за „Циле“: „Единство 
ното промишлено предприя
тие, което преизпълня® а пла 
новите задачи“.

Полугодишният производ
ствен план например е пре
изпълнен с 16,2%, а подоб
ни са и редица други показа 
тели. Даже до края на годи 
ната, както ни съобщи дире 
ктррът на предприятието, и- 
ма възможност общата про
дукция да надмине 1 мили
ард стари динара.

която се търси 
страна в неговите деоет ма
газина и в другите търгов
ски магазини. А футболът и 
друпите занимателни уреди 
още не са застарели за па
зара.

В колектива все по-често 
се чува за интеграция с ня
кое предприятие, защото то
ва щяло да е изгодно. Кога- 
то стане въпрос, с кой да е 
интеграцията, повечето са 
наклонени към „Треска“. Но 
засега поне такива условия, 
няма, защото доота предпри
ятия са се приключили към 
нея в тази година. Значи ос
тава само сътрудничеството 
в размяна на стоки, в съвме 
стно продаване на продукци
ята, а то сигурно води към 
интегриране.

из цялата
Д.от-

в Димитровград

МНОГО НЕРЕГИСТРИ
РАНИ ЗАНАЯТЧИИСемейните проблеми пре

чат

Но „Циле“ не е без проб
леми. Кадрови въпроси го из 
мъчват, даже и оборотни 
средства, които не винаги са 
достатъчни. Един проблем 
обаче е специфичен — десет 
квалифицирани работници 
от предприятието, поставят 
иск да им се приемат жени
те на работа или ще напус
нат предприятието. Такава 
практика да се приемат бли 
згаи на работещите тук вече 
има и може би затова е тая 
категоричност на десетте ра
ботници.

Сведенията от миналата година показват, 
Димитровградската комуна има около 120 

частни занаятчийски работилници, които об
служват населепието от града и селата.

Тези занаятчии обаче се оплакват, че ня
мали много работа, защото мнозина други, пре 
димно от предприятията, работили без позво-

че в

лителни.
Проблемът е отдавнашен, но никак не мо

же да се разреши, въпреки че инспекторите 
преследват безправно работещите.

Миналата година например са били подве
дени под отговорност над 200 души, защото 
работили безправно, но едва ли положението 
се е променило от това.

Сега се знае, че в Димитровградско работ
ят 80 частни квалифицирани занаятчии с ре
гистрирани работилници, а 130 души занаят- 
чийствуват по време, когато са свободни, т. е. 
счита им се за допъпителен труд.

Сътрудничество с „Треска"

Не само качеството на про 
дукцията е решаваща. За го 
товато производство е важ
но пласирането, защото 
осигурява парите. „Циле“ и- 
менно тук стои добре, защо-

Реконструкциите
Едва ли е престъпно ако

Девет машини за финална 
обработка на стоките трябва 

снижение

се приемат съпругите на тия 
хора, ако действително съще 
ствува нужда от подобна ра 
ботна ръка. В много

то

да допринесат за 
себестойността на продукци- пред-

приятия извън комуната по 
добна практика има — прие

то няколкогодишното му СЪ- 
с най-голямо-

ята и до повишаване каче
ството им. В скоро време с 
пълна мощност ще заработ
ят машините за полиестерна 
обработка с което се повиша 
ва блясъка на политурата. В

има

м. н. н.трудничество 
то македонско мебелно пред

работници,мат се деца на
съпруги и други. Ако загуба

приятие „Треска“ му е доне 
Започна

та на тези десет души значи
много за предприятието, асло голяма полза, 

се от незначителната размя
на. После в магазините 
„Циле“ и на „Треска“ се яви 
ха стоки и на двете предпри 
ятия и днес „Треска“ 
почти 50 на сто от цилето- 
вия оборот.

това е сигурно, работнически
нт съвет би трябвало да ре-на ши исковете уш. положител-павильоните няма да
но, без при това да злепо-прах, защото се строи гене

рална вентилация, а пластма 
совите детайли, които се у- 

производ- 
мебели няма да се

циститу-ставя конкурсната
ция, ако това изобщо може.носи

м. и. и.потребяват при 
ството на

Така в „Циле“ постепенно 
се утвърждава един вид спе 
циализация на производство 
то (двокрилни и троюрилгш 
гардероби, витрини), което в 
по-голяма част поема „Трес-

купуват от други, защото ве 
че е заработила пресата в 
самото предприятие. Пет пъ
ти по-малка е цената на тези 
детайли в собствено произво 

„Циле , а Абонирай-дство — заявиха в 
ако се произвежда и за ДРУ"

новимашината ще иска 
четири работници. ц

Магазините на „Циле из 
страната осигуряват

те се наги.ка“.
„Циле“ обаче не гироизвеж 

да само тези артикули. То 
произвежда хубава

добрамебел, БРДТСТВО99

КВАЛИФИЦИРАНЕ НА 

РАБОТНИЦИ Редакция
та вечекваЗасега се предвижда

35 работни
на на.Работническият съвет 

„Циле“ е решил да органи
зира училище за квалифици 

работници.
приемалифицирането на

с това ще се продъл-ци, но
ране на своите следващите години.жи и

Разноските са по 200 хиля 
ди стари динара на един Ра_ 
боташк, и ще ги плаща пред 
приятието. Работниците

поръчкиСредното техническо учили-
отюриеЩе от Белград ще 

свое отделение в Димитров- за 1971 г.издържагРад, което ще се 
от предприятието „Циле“. 

Училището ще дава висо-

ще

си плащат само разноските
квалификация и квали

фикация, а обучението засе
га е планирано на една годи

за поправителни изпи™.

м. н. н.
ка
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КООПЕРАЦИИТЕ
В С първите 

граждани на 

Босилеград и 

Димитровград

БОСИЛЕГРАДСКО

А НОГАТО БЕКНЕ ИЗКУПЪТ ?
101137, а има да пзсма около 

милиона.— Време 
— Плз-

— Все по-лоши стопански резултати. 
мисли за интеграция в производството.да се

ща ли земеделският производител Ясно с, чс и складираните 
стоки, и дт.лговстс много прс

къмводят 
затрудненияда си с около 27,8%>. Лисиис- 

ката го е увеличила с 20°/п. 
а Тлъминоката с около 62%. 
Чистият доход също с увсли 
чен при Тлъминската коопе
рация с около 8 пъти, в Ли- 
синската за близо 4 пъти, а 
Босилеградската има само 
178.500 ст. динара чист доход 
което е равпо па пълен неус 
пех.

нане и сигурно 
още по-полемиНе знаем дали от юли на

сам се е подобрило нещо в 
стопанските резултати на зе 
меделските кооперации в Бо 
силеградската комуна. Вре
мето е и кратко и сравнител 
но неблагоприятно за пости
гане на резултати. Но онова, 
което личи в 
стопанското развитие на ко
муната, показва, че коопера 
циите са много зле.

ЛИПОВА РАЗУМНОСТ В 
СТОПАНИСВАНЕТО До Сенокос иИ миналогодишните резул

тати, гледани обективно, не 
задоволят никой. 

Годината бе приключена с 
доста дългове за кредити, с 
малки средства за фондове, 
с нищожни инвестиции в зе 
меделското стопанство и 
.каквото и да е по-задоволи- 
телна перспектива за засил
ване, или по-точно започва
не, на земеделско производ
ство.

Намерили парченце хляб в 
изкупа от земеделското на
селение, което, истина каза
но, няма особен излишен про 
дукция, или в търговията, 
която за потребител има съ
щия този селянип, коопера
циите живуркат и то едва ли 
не като малки търговски ор
ганизации, чиято перспекти
ва е в закриването.

могат даанализите за

Въпреки тези неуспехи ли 
чните доходи са ло-големи 
от миналата година. Разбира 
се тук има и други фактори 
които са повлияли — напри
мер намаляване па работна
та ръка в босилеградската 
кооперация и миналогодиш
ните застои в плащането на 
л, доходи в Тлъмино. Но все 
пак най-голямо е увеличе
нието при кооперацията в Бо
силеград.

безАко въпросът се отнасяше 
само дв пропадането на ня
кои от тях, нямаше да има 
никакъв проблем. Но тяхно 
то положение има свои отра 
жения върху живота и на 
земеделското население, кое 
то е мнозинство в комуната. 
А това именно тревожи.

ДАВНАШНАТА необходимост от по-тясно съ
трудничество между Босилеградска и Димитровгра
дска община, едвам сега започва да се осъществя
ва. На 9 октомври делегация от Димитровград, в ко
ято бяха председателят на ОС Димитър Славов, се
кретарят на ОК на СКС Райко Зарков, председате
лят на ОК на ССРН Илия Петров и директорът на 
кооперация „Сточар" Славчо Димов, посети Босиле
град. На 11 октомври председателят на ОС в Боси
леград Владимир Стоичков и директорите на трите 
кооперации в Босилеградско посетиха Димитров
град, където продължиха разговорите за сътрудни 
чество и за организирано млекопреработване в Бо
силеградско.

но,
сгр

ле<
Ср«

ЦИ)
НОСМАЛКО ОБЩА 

ПРОДУКЦИЯ
в а;

През шестте месеца стопан 
ството в комуната е осъщест 
вило към 1,5 милиарда ста
ри динара брутопродукция, 
а това е с 2,2°/о по-малко, от 
колкото през миналогодиш
ното полугодие. Даже в ана
лиза се констатира един тре 
кожен факт, че цифрата е 
щяла да бъде значително по- 
малка, ако не са изкупува
ни дървени траверси. . А те 
от догодина няма да се из
купуват.

евтМНОГО МАГАЗИНИ-МНО 
ГО ЗАЛЕЖАЛА СТОКА ка;

го
Много търговски стоки сто 

Ят на склад в кооперациите, 
без възможност за пласмент. 
В босилеградската коопера
ция складът на търговски 
стоки се е увеличил с 93%, 
в Лисина — 40%, а само Тлъ 
мино е намалило склада за 
около 23 милиона стари ди
нара.

Един поглед на годините от 
реформата насам това убеди 
телно показва. Вместо насо
ка към производство и коо
периране с населението, за 
да се създадат условия за 
повече производство, имаме 
насока към търговия и кон
куренция.

Любезният домакин, агрономът Славчо Димов, 
покани гостите да посетят мандрите във Височко, 
Одоровци и Сенокос, за да се запознаят с техноло
гията на млекопреработването.

И31
№

по-
Кооперативната „Волга" бавно изкачваше не- гав

равния път през току електрифицираното село Ра- 
дейна и разговорът между председателите се пре- же.
несе върху електрификацията. стр

Това е резултат от безраз 
бернсто й конкурентно откри 
ване на магазини в селища
та ка комуната, без да се дър 
жи сметка за платежната 
способност на населението, 
за неговите интереси и дру
ги елементи, които регули
рат търсенето на дребно.

— От 42 селища в комуната — обясняваше Сла- 
досега сме електрифицирали десет. Надява

хме се да получим нещо от Фонда 
краища, но тази надежда се провали. Остава 
разчитаме на собствените сили.

А тук страда и население
то-потребител. От година на 
година намалява добитъкът, 
производството на земеделс
ките култури е незначител
но, а нито една кооперация

Кооперациите, които не са 
незначителен стопански фак 
тор в тази- комуна нито по об 
ща продукция, нито по общ 
деход, показват големи нама 
ления. Босилеградската коо
перация например е осъщес 
твила обща продукция 8 ми 
лисна ст. динара по-малко,

вов
МОза неразвитите 

ни да
ста]

та
— И ние сме същите — 

ичков. Вашите села
отговаря Владимир Сто-не е потърсила солиден на

чин да намери рентабилна 
земеделска култура, нито да 
създаде условия за засилено

нов
поне не са пръснати. Ние има ни

ме махали, отдалечени една И 3!от друга по няколко
Все в резултат на тая над- дивкилометра.отколкото миналата година 

Тлъминската — 18 силпревара и конкуренция са и жиестновъдствс. 
дълговете на кооперациите 
към доставчиците. Босиле
град дължи около 106 мили-

до юли. 
милиона, а Лисинската — към 
156 хиляди.

съвНеусетно стигнахме до Височко Одоровци — пъ 
рвия млекопреработвателен пункт в район Забър- 
дие. Гостите 
интересуваха как се

— Както виждам,
— казва директорът

Не говори ли това за нера
зумно стопанисване и стихий 
но летене към печалбицк» ко 
ято не може да не пресъхне 
един ден поне за някоя от 
кооперациите.

моис внимание разгледаха мандрата и сеИ общият доход, макар че 
показва незначително увели 
чение не радва. Даже коопе
рацията в Босилеград (един 
ствено тя) е намалила дохо-

она стари динара, а му дъл
жат — около 58 милиона, Ли

хорпроизвежда кашкавал. раз
сина — дължи около 158, а 
да взема 
(Тлъмино

бротук не трябват големи сред
на коперацията в Тлъми-

122,7 цамилиона, 
дължи около

ства
чесм. н. н.

.......................................................................................

Втора по значение състав
ка, но първа по количество 
са мазнините в орехите. От 
два килограма орехови ядки 
се получава около един ки
лограм орехово масло.

Третата съставка на орехо 
вите ядки са въглеводите. 
Тяхното общо съдържание До 
стига до 13—15 г за 100 
рехови ядки. Ореховите ядки 
съдържат глюкоза, захароза 
и нишесте (в малки количе
ства).

Н1М111||||||||||||1||||||||||||М1Ш111|111111111Ж:1111Ш111
та на цинк храна. Този ми
кроелемент е извънредно ва 
жен и от него зависи до гол 
яма степен размножаването. 
Той е важен активатор на 
редица витамини. Орехите , 
са богати на мед и желязо и 
следователно са добро про- 
тивоанемично средство. Оре
хите са един от малкото пло 
дове, които съдържат йод и 
затова могат да се използват 
за профилактика на гуша- 
вост и кретенизъм в някои 
райони на страната. В места 
та, където орехите са разпро 
странени като култура, гуша 
вост почти няма.

Следователно орехите са 
пълноценна и богата храна- 

Особено полезни са орехо
вите ядки през зимата, кога 
то потребността от мазнини и 
енергия се повишават.

ву»
Орехите са ваДизкл ю чите л но 

ценна храна. В сравнение е 
редица други плодове и зе
ленчуци ореховите ядки съ
държат незначително

на и 3 мг витамин С. От оста 
калите витамини заслужава 
да се отбележи 
количество 
(Д° 1 мг%). Освен

ПЙ>|
каДзначително 

на витамин В ний
коли

чество вода и голямо коли
чество сухо вещество, 
грама орехови Ядки съдър
жат 3,3 г вода, 15—17 г бе
лтък, 64,4 г мазнини и 15,16 
г въглеводи, от които 2,1 г це 
лулоза.

ПОЙ,това оре
хите са богати на фолиева 
киселинаСто |

и на витамини от 
групата Р. Особено витамино 
зни са зелените 
шият народ

сийОРЕХИТЕ орехчета». На 
ги употребява 

широко за приготвяне 
дка и конфитюри.

Ореховите ядки са богати 
на минерални вещества. Сто 
грама ядки съдържат 
калций, 134 Мг магнезий 1 8
лязГпчТ' °КОЛО 2~3 мг
Фов 14 МГ МеД> 380 Мг 
фор 146 МГ сяра И 36 мг хлор.

това в тях се намират
множество микроелементи
Според френските изследова
тели, орехите са найибогата-

г о- [I№ \
Сто грама орехови 

ядки съдържат 654 калории.
на ела

дв°
р#*;Белтъчните вещества 

ховите ядки са най-важната 
съставка от хранително гле
дище. По богатството си
незаменими алфааминокисе- мини. Сто грама орехови яд- 
лини (цистин, лизин, хисти- ки съдържат 30 ЦЕ витамин 
дин) ореховият белтък

в оре
Ореховите ядки са богати 

на витамини и по-специално 
на мастно развторими вита-

мг
на Д0

орг*
в В'

Същото количество 
хови ядки съдържат 0,26 
витамини В(, 0,14 мг витамин 
Бо, 1 мг никотинова

А. Iоре-е на
едно от първите места всред 
растителните продукти.

мг

кисели-

\



Клисура
Частното земеделско производство

СЪБИРАНЕ НА ШИПКОВ ВМЕСТО РАСТЕЖ- 

НАМАЛЯВАНЕПЛОД
От неотдавна земеделската 

к-аоатцрация в село Клисура 
започна с
шипков плод. Вече са изку- 
ттег-пи 2 тона, а ще бъде изку 
пои още един. Досега основ
ното училище „И.во Лола Ри 
ба|р“ ® Клисура е предало на 
кооперацията 20 000
кс® плод, а 10 000 - 
дадат земеделските 
дители.

Частните
както и основното 
за събирането «а 
в Клисура са заинтересовани 
плод, защото им донася доб 
ри доходи.

Въпрос е обаче дали коо
перацията ще бъде в състоя 
ние да изкупи всички събра 
ви количества плод, защото, 
както оме уведомени, нейни 
ят договор с изкупвателното 
предприятие във 
хен гласи на общо 3 тона ши 
'ПК01В плод.

От 1965 година насам частното 
изводство в Димитровградската 
10 на сто, въпреки 

Ето някои

земеделско про- 
комуна е намаляло 

очакванията да се увеличава, 
сведения, които обясняват 
до миналата година частните 

Са намалели с около 100 
нали в обществения

изкупуването на

това:— От 1952 имоти
хиляди декара, като са ми- 

сектор, посредством продажби,

Владичин
кг шип- 

кг ще пре 
произво

подаряване и др.
— От 1962 година до 1967 година овцете 

малели от 63.000 броя на 37.750, а говедата 
глави на около 6.800. Даже 
с продължило и миналата 

Защо се

Може да обаче
това количество да се пови
ши, тъй като в Клисурски 
район има условия да бъдат 
набрани към 5 тона 
плод.

се случи са на- 
от 9.000 

се смята, че намаляването
произв од ите ли , 

училище 
шипков и по-миналата година, 

е стигнало до това положение, ни обя
сняват слените данни:

— Около 20 на

шипков

сто от селското население в този 
период е напуснало селата и се настанило в Дими-' 
тровград или в другите градове на републиката, за 
работа в промишлеността. Това е предимно най-жиз 
неспособната част от

— Съотношението на активните производители 
и тия, които не могат да работят възлиза на 1:3, ко
ето значи, че всеки активен производител трябва 
Да храни още двама, които не могат да произвеж
дат. Това всъщност ни показва, че селското населе
ние е старо и нетрудоспособно и обработването на 
земята ограничава само 
нужди.

Ц. Димитров

„БАЛКАН“ ЩЕ ОТКРИЕ 

ЗАВЕДЕНИЕ В СМИЛОВЦИ
това население.

Вече са одобрени средс- 
динара за 

строеж на гостилничарско 
заведение в Смиловци.

„Балкан” е заинтересо
ван да има заведение в Сми 
ловци, защото винаги ра
боти с печалба.
Строежът на новия обект 

ще извърши Димитровград

40 000тв а от на производство за своицшиЯ край има даже и по-хубави 
им да се приспособят за мандри, 
ютови — отговаря Димов, ако не ус- 
ввание, да купим от вас основните 
1Ная ще ни трябват.
I средните лични доходи в коопера- 
кува се директорът на лисинската

Към това се прибавят и други елементи — 
слаоата производствена техника и на кооперацията, 
и на частниците, липсата на добри пътища, неелек- 
трифицирани селища, структурата на почвата и го
лемината на земеделското стопанство на всеки част
ник, както и производството по системата „от всич
ко по малко".

Въпреки тези

Настоящият обект на 
Балкан” в Смиловци е за 

крит поради липса на хи
гиенично-санитарни усло
вия за работа.

ското строително предпри
ятие в Димитровград ,,Гра 
ятие „Градня”.

’ >

Б. М. неуспехи в изтеклия период, има 
условия за значително подобрение на производство
то в частния сектор. Да първо място 
дането на пътищата и електрифицирането

кале твърде низки — около 600 ди- 
Дпмов. Собственото производство е 
»ве. Но все пак ние няма да се от- 
Основна грешка е, че държим мно- 
I работна ръка.

пе сме си по-добре. Занимаваме се 
[търговия и изкупуване, 
вого по-високи.

това е изграж-
на селш.

щата, които ще съдействуват, редом с други фак
тори, за спиране на изселването в градовете и за 
оживяване на селата.

Каменица

ХЛЕБОПЕКАРНИЦАТА РАБОТИ Също От значение ще е насочването на коопера-
с произ-

а личните
цията към солидно и трайно коопериране 
водителите, което да започва от услугите по обра
ботването на земята и да действува 
изводствен процес в селското стопанство.

«ова да си признаем,
»т нас във всяко отношение — до-

че те са много в целия про-
Засега целокупното произ- 

хлебопекаршщата в Кадени водство се продава 
ца. Очакванията «а земедел- тя снабдява е хляб работни

Стара

Вече един месец работи
защото В проекта за средносрочния план на развитие

то такива мероприятия са набелязани, със забеле
жка, че е възможно да се направи доста в тая на
сока.

йгуваха с главните майстори с по- 
ги видят, но в Босилеград като цп

„Сточар", ците на „Сточар" в 
плапина, а купуват хляб и

ската кооперация 
че хлебопекарницата ще> ра
боти със загуба — не се осъ мнозина селяни от височки 

те села. м. н. н.
Брайковци и Каменица.

30 — обяснява Славов —
!" един
!(а във вътрешността на страната.

Б. М.ществиха.
имаме са-

ученик. Останали са само

’■* казва директорът на лиеинска 
почти няма

че представления по селата 
ния селяцити по-културни. Убаво 
си мислим. Ама тека ли че йе, това че видимо. 
Че дойде биоскопат тия месец, па чък за про
лет. А вечеринку видимо на Нову годину,
Първи май. И оно вечеринка ли йе. Збер 
калат децата, навърже ним мустачи и бра де од 
вълну, тури четри одеяла, та напрайи собу на 
сценуту и те ти вечеринка.

Йедно време имаше млого младиня у село. 
Ка паднеше снег млого убаве вечеринке 
ше. Тата ме йеднуш води. ,,Геновева” 
вечеринката. Дете бео, ама се одра од виканъе, 
После пак гледа вечеринку ,,Абуказимови папу 
чи , ама по ми не арекса. Са казую вечеринката 
не се давала между одеяла, а имало некикви на
рисувани сокаци и собе, та кока йе сее истинско. 
Е теквуя вечеринку сакам да видим я с мойти 
селяне, та пак да се одерем од виканъе или да 
се умурдарим од смей.

Оно тешко се дооди у мойе село и пеш, та 
малко мучно че дойду од градския театър със 
собете и с.окацити.

Ама ка би се премучила момчетията и де- 
войчетията от театарат да дойду зимуска у село, 
та да видимо и ния истинску вечеринку, млого 
би били благодарни.

Ка йе нещо за атър, оно па и не бива да се 
отказуйе. Стари смо, че мремо скоро, пб йе ред 
да ни послушаю.

та че станемо и 
написано —

-̂ че по вашите села 
вас по селата се строят много но- 

отиват на печалба през лятото 
заработят по 600 до 700 хиляди 

111|зал във вашите домове, но в бо- 
"1а ВСяка къща е обзаведена

■•па
па на 

е дас-съск-1И.

НЯма Да видите нова дори и по- 
I**401» са останали предимно стари 
^ продължава Славов, може да се 

новъдство. Виждате ли тия без 
По Висока — това е собственост 
Ук липсват пътища и електри-

давао- 
се окашеГ Санам културу и яад

I г г°;,ечият млекопреработвателен
Роизвежда най-качествен ^ашка 

|1„^*)е^ИИНо за износ, Димов обяс- 
ТУкеств° е предназначено за амери 
‘«.ъГТИТе се запознаха и с глав- 
С * ^пиев от с. Славния. И го 

Пто инструктор в Босилеград.

Од неколко дъна ме боли кърстетина, 
одим ко шатица. Влачи компирс, влачи тикве и 
ми пуче нещо у гърбнякат. А ка болката ги не 
лава ла поодиш из селото да чуйеш новинете, ва- 
неш сам да си зборуйеш та уста да ти се не уме-

та

торът, имам още малко до пвн- 
У 01Че преди две години, но 
^еитите. но ще дойда, стига да 

о, а

'гида ришу.N
Та и я тека. Чмайим уз кавторщ:, напичам

.щ* ' “ след това искам със скро
остатъка

да.г Я' Повечсто 
( от моето

; Увала, но си взеха довиждане
4 ** Ил* П°сил е град, когато започна 

'Поиреработвателни пунктове

се с туглс, поизлезнем надвор само ка ме при
пне онова и си пребирам по акълат за било-не-от живота в р» 

от годините прека 
село. било. Одборникат онядан ми даде два-три листа 

од неговият материал за средносрочното разви
тие, да си турим погачу ка печем, ама я попро- 
чето кво пише. Баш се падал за културуту

биоскопчийете, ко че има попс
ко

МАНЧА, с.р.че дооде повече
Д. Йотов



С години наред сериозно се поставя въпроса за 
квартируването и прехраната на учениците - сред- 

Босилеград. При сегашните обстоятел- 
раннитцс е /особено слабо.за нашите исшколци в 

ства, тяхното
Тоя въпрос става все по-актуален, понеже с 

откриването па училище за квалифицирани работ
ници броят иа средношколците постоянно се уве-шШШ

>.«■

личава.

За трудностите на босилеградсквте средношколциЕсента на нашата 

трапеза Съществуват условия за 

откриване на интернат
годно решение ще се намери 
ако при перспективното из
граждане на сградата за оре 
дношгколсюи център в Боси
леград се запланува и поме
щения за интернат, 
поради все още неразреше
ния въпрос за финансиране 
на средното образование в 
републиката това е само пер 
спективна 
която е излишно, засега, да 
се разчита.

Но затова не може да се 
отрече, че в настоящите ус
ловия е невъзможно да се 
обзаведе поне ученически 
стол, който ще значи много 
в решаването на проблеми
те на средношколците. Да 
напомним, че стол съществу
ваше при гимназията преди 
повече години, когато усло
вията са били много по-неиз 
годни от сега. Ако се има 
предвид, че издръжката на 
тоя стол главно ще бъде от 
абонаментите, остава неубе
дително твърдението, че ня
ма условия.

По тоя въпрос по-обстойно 
трябва да се разисква и на 
равнището на обществено-по

които ежедневно пътуват и в 
по - отд а лочените села. Има и 
такива, които дневно изми
нават и по 15 километра. Та 
къв е случая с учениците от 
Млекомеетци, Милевци, Буца 
лево, Изврр и др. Това е за 
тях голямо бреме и те не са 
в състояние загубеното вре-» 
ме да наваксат. Това особе
но пречи .на учениците за 
■квалифицирани работници, 
които преди обед провеждат 
практическо, а след обед — 
теоретическо обучение.

Тези неща означават, че

В тази учебна година в Бо 
силепрад учат 520 среднош
колци, от които 400 в гимиа 
зията и 120 в училището за 
квалифицирани работници. 
От тоя брой — само 10 на 
сто са от Босилеград. Оста
налите са от оелата ,на кому
ната, а малък брой има и от 
друши общини.

Над 50 на сто ученици в ги 
мнааията, а също така и от 
училището за квалифицира
ни работници, ювартируват в 
Босилеград. За тази цел пол 
зват чаеши квартири и зап
лащат сравнително високи 
ниеми. Най-лошото е обаче, 
че обикновено квартируват в 
нехигиенични помещения. В 
малки стаички квартируват 
по пет и повече ученици. 
При такова положение те 
нямат условия за учене.

Не само тоя въпрос не е 
разрешен добре. И прехрана 
та създава сериозни трудно 
сти на учениците, както мно 
го по-рано, и сега, ученици
те от селата за цяла седмица 
си донасят храна. Касае се 
изключително за суха хра
на, която не може да бъде 
качествена и задоволяваща.

Не в по-добро положение 
се намират и онези ученици,

Обаче

Не възможност, на
! •— \

По своите климатични особености есепният се
зон представлява естествен преход между горещото 
лято и студените зимни дни. Времето се променя. 
Постепенно настъпва по-хладен и дъждовен период. 
Новите климатични условия се отразяват и върху 
функциите на човешкия организъм, включително и 
върху обмяната на веществата. Понижената темпе
ратура на атмосферния въздух, повишената влаж
ност, студените въздушни течения, помещения изи
скват топлинният режим на организма да бъде до-

средношколциучениците 
в Бооилеградоката комуна се 
борят със сериозни трудно
сти. Това са стари проблеми,
съществуващи още от откри 
ването на гимназията. Реше
ние за тях е — откриването 
иа интернат. Обаче, без ог
лед на това, че материално
то състояние на учебното де 
ло в комуната сега е срав
нително по-добро от преди и 
не дава надежда тоя въпрос 
да се разреши. Такова е мне 
нието на компетентните в та 
зи област. Като основно 
.изтъкват недостига на поме 
щения, както за интернат, та 
ка и за ученически стол.

Те са на мнение, че най-из

бре уравновесен, независимо че се изразходва зна
чително по-голямо количество енергия .Възможнос
тите за простудни и инфекциозни заболявания се 

От това следва необходимостта да сеувеличават.
положат повече грижи за повишаване на естестве
ните самозащитни сили на организма.

теТези характерни особености иа есенния сезон 
променят и изискванията за рационалното хранене 
както в количествено, тъй и в качествено отноше
ние. Нужно е хранителният режим да се подбира 
правилно, за да се осигури на организма достатъчна 
и разнообразна храта, която да отговаря на вкусо
вите и хранителните навици на отделния човек, а 
също и на физиологичните норми. Всъщност какви 
са основните направления на рационалното хранене 
през есента?

Хранителният режим през този сезон трябва да 
се изгражда доста динамично, т. е. да се променя в 
зависимост от наличието на едни или други продук
ти и от характера на времето.

литическите организации 
комуната.

В. в.

СРЪБСКИ КРЪСТУР-ДОМАКИН НА 

СЛЕДВАЩИЯ ПИОНЕРСКИ ФЕСТИВАЛ
-ай»

предложение и същото бе по 
д крепено иа съвемесното за- 
седние на същите както и 
на представителите на тези

Както вече е известно на 
нашите читатели през месец 
април на тази година в Ди
митровград, по случай 100-го 
дишнината от рождението на 
Ленин, а по случай Деня на 
училището и във връзка с 
Югославските пионерски 
ри .„Обичам отечествето ей и 
неговите братоки народи бе 
организиран пионероки фес 
тивал на народите и народно 
етите, които живеят в СР Сър 
бия и нейните покрайнини 
Косово и Войводина. Във фе 
ставала участвуваха ученици 
от унгарската, албанска, сло
вашка, румънска, сръбска и 
българска народност.

Училището „Моша Иииде“ 
като домакин използвайки 
своя богат опит в съгласие 
на училищата, които му гос 
тупаха даде предложение на 
Републиканския съвет за про 
светата да юе такива прегле 
ди на училищата от народ
ностите и народите на Сър
бия и дакраийнините орга
низират ежегодно и лозунга 
„Обичам отечеството си и не 
говите 'братски -народи“ да 
остане като традиционен 
чрез който .нашите ученици- 
бъдещи граждани ще могат 
още по от близко да се за
познаят и да развиват същин 
ско братство и единство. 
Съответните републиканс
ки институции приеха това

и турска народности. Фести 
валът ще се състои през ап
рил месец идната годица 
а като новина в него ще бъ
де да се учениците на сърбо 
хърватски език те-стират из 
познаванет.она югославската 
литература, националната ис 
тория и география как 611 се 
спечелило във време. Също 
така на този фестивал зада 
се учениците по отблизко за 
познаят с бита и обичаите 
на всяка народност или на
род ще бъде организирана 
изложба от етяо логически 
характер, а цялата манифе
стация ще бъде завършена 
с братоко хоро. И на този 
фестивал учениците ще нас 
тъпват на народни носи със 
свои 1нацианални хора, песни 
и рецитации, докато пък опо 
ртните игри ще имат масов 
характер и няма да има със 
тезания измежду училищата, 
а между смесени акции, за 
да ее получи във изскуство- 
то а не в престижа. Във връ 
зка с по-натъшната актив
ност св разширяването на бра 
тството и единството някои 
от 'училищата участници във 
фестивала дадоха предложе 
ние да бъдат организатори 
на пионерски смесени лагери 
през 1971. година което още 
повече ще създаде благеитри 
ятни условия за съвмесна ра 
бота на тези училища.

Кирил Трайков

Постепенният климатичен преход изисква и по
степенна промяна на храненето. Така през все още 
топлите есенни дни храната твърде малко се раз
лична от храната през лятото, докато през по-сту
дените и влажни месеци тя трябва да се променя 
съответно с повишените калорийни нужди. Увеличс 
вият разход на енергия за жизнената дейност и за 
телесната топлина налага да се увеличи и вносът 
чрез храната на основните хранителни съставки — 
белтъци, масти, въглеводи. В края на есента бел
тъците трябва да се увеличат, като поне 1/3 от тях 
бъдат от животински произход. Разнообразните и 
в достатъчно количество животински белтъци дават 
благоприятно отражение върху естествената само
защита на организма срещу заболяванията и дру
гите вредни въздействия на есента. Богати на бел
тъци храни, които трябва да намерят постоянно мя
сто на нашата трапеза, са месото и месните произве
дения, рибата, млякото, сиренето и другите млечни 
продукти, яйцата, както и някои зеленчуци и на 
първо място бобовите растения — фасул, грах, ле
ща. Доста богати на полезни растителни белтъци са 
хлябът и картофите.

училища и представителите 
на обществено-политическия 
живот на СР Сърбия и пок
райнините през юни месец 
тази година. Едно от основ
ните заключения бе да Ре
публиканската образователна 
общност в бъдеще финанси
ра не само училището дома
кин, но и училищата участ
ници по който начин Ще се 
създадат още по-големи и 
благоприятни условил за пло 
дотворна работа и успех.

На 2 октомври тази го
дина в Алекса.ндровец-Жуп 
оки, основното училище „А- 
лексаядър Алексич-Аца“ о.р 
ганизира съвещание ка вси
чки директори и представа 
тели на училищата които са 
участвували в Димитровград 
с основна цел да се определи 
бъдещата 'физиономия 
дващия пионерски фестивал. 
Представителите от 'Сръбски 
Кръстур (Банат) 
със предложение

иг-

на сле
Богато разнообразие в есенната ни храна внасят 

ябълките, крушите, гроздето, сливите, орехите, ба
демите, фъстъците, както и различни зеленчуци — 
домати, пиперки, краставици, зеле, лук и др. Чрез 
тях организмът получава необходимите витамини 

А, В, С, Е и др., — соли, плодови захари, орга
нични киселини. Витамините

излязоха
по въпро

са на физиономията на фес 
тивала и същевремен.о се при 
еха да бъдат домакини 
ганизатори

и минералните соли 
увеличават защитните сили и допринасят да се по
добрят апетитът и храносмилането. Много добри хра 
нителни и вкусови качества имат и приготвените

и ор
па пионерския

преглед на училищата 
ници. Прие се становището 
участниците-училищата да се 
разширят още с русинската

участ
плодови сокове и нектари.
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култура ★
а *■ просвета ★ изкусшпо

Бройки за културата

Димитровград обича концертите
Всеки 9-ти жител с радиоапарат, а всеки 28 
визор. 4

на второ, а киното на трето място.
с теле-

ред неофициални данни, за- 
ЩОто не всички 
се ригистрират на време, в 
комуната има към 650 теле
визора на 18.000 жители. То- 

е на 28 жители един те
левизор.

А броят

телевизори

Понякога, ръководени Телевизият 
'Е?, киното

ве
роятно °т условията на го ле а не съперничи ва
мгаге прадове, мнозина „раз
нищват“ от критика 
вградокия културен 
Естествено, когато се

Какъв потребител на кул
турата е димитровградският 
жител? На този 
же Да се отговори с бройки
те ОТ културния живот 
Да и в комуната, които 
незначителни.

Да започнем от 
щото то, редом 
дълго време бе единственото 
развлечение на нашите гра
ждани.

Миналата година в 
са дадени 211 кинопредстав- 
ления. Прожектирани са на
ши и чуждестранни филми,

димитро
живот.

на радиоапарати
те (и транзисторите са тук) 
е много по-гол ям. Счита се,

1800—
вземе

такъв мерник за сравняване, 
така излиза, но в димитров
градската комуна все пак и- 
ма културен живот, 
не е за пренебрегване.

Истина, ако можеше 
поотпуснат още малко сред
ства за културна дейност, ре 
зултатите щяха да са още 
•по-добри. Но възможностите 
поне 'сега са такива. Общи
ната може да посъбере не по 
вече от 10—12 милиона ста
ри динара годишно, което с 
другите реоурси стига за та
кава сила на културния жи-

въпрос мо- че общо има 
1900 радиоапарата, а

около
това

значи, че всеки девети жи
тел има радио или транзи
стор. Не трябва и да се от- 
белезява, че 
са предимно по селата, къде 
то няма ток, но не рядко в 
домовете има и транзиггор, и 
радио.

в гра 
не сакойто

киното, за- т.ранзисторитеда ое с театъра,

града
Най-посетени концертите

Да, концертите най-много 
а гледали са ги общо към 47 публика събират в залата на 
хиляди зрители. Това е око културния дом. През 1969 го 
ло 220 души на една прожек 
ция. Тази година до края на 
юни е имало 104 прожекци-
ции и на всяка са присуству Тази година до юни е имало

3 концерта с по 493 посетите 
не са се менили ли. Таква бройка за посе- 

въ- щението я няма ни при ки
прени че през това време в еопрожекциите, нито при ге- 
Димит.ровград и в близките атъра. Това значи, че на ди- 
електрифицирани села се из митровпрадската публика 
правиха няколко стотин те- трябва да се организират по 
левизиоинм антени. А телеви вече концерти.

Театралните представле
ния също са добре посреща
ни от населението. На деса- много книги има градското

читалище (към 10.000 книги), на след това са основното учи
лище в града (около 6000), 
гимназията (около 5,5 хиля
ди), смиловокото училище 
(към 2,7 хиляди) и районни
те библиотеки около 6.000

По две книги на жител Киното на село
•Няколко ГОДИНИ култур

ният център организира ки- 
нопредставления и по села
та. Може би това е най-бла- 
городната мисия на центъра, 
защото киното в «неелектри- 
фицираните 
културна ценност. Миналата 
година е имало 104 кинопро
жекции и на всяка са при- 
съствували по около 90 се
ляни от иначе малките села 
«а комуната. Тази година ус 
ловията са по-добри, има нов 
агрегат, който от години е 
необходим.

Хората вече са свикнали с 
киното и искат по-често ид
ване. А преди години, кога
то в едно село отишли „ки- 
наджиите“ имали много мъ
ка да уверят бабите, че тря
бва да се обърнат към плат
ното, а не към тях, защото 
те нямало да държат реч.

м. н. н.

Във всички читалища в кодина е имало 10 концерта и 
средно на всеки концерт са муната (градското, селските 
присъствували по 542 души. и училищните библиотеки)

има над 35.000 книги. Това

вот в града и в комуната.
Проблеми има и повече- 

Например — трябват поме
щения за димитровградското 
читалище и превръщането 
му в действително централ
но за комуната, необходимо 
е съживяване на районните 
читалища, постоянна връзка 
с централното и пр. Киното 
се нуждае от по-добра кино 
апаратура, салонът от нов 
инвентар. Любителският теа
тър има нужда от добър ре
жисьор, от повече любители 
—артисти, от системна рабо
та, която създава добри ар
тисти и пр. Всичко това ис
ка много повече средства от 
възможните.

Проблемите се знаят и в 
плановете се предвижда те 
да бъдат решавани постепе
нно.

вали по около 220 зрители. 
Бройките
близо пет-шест години,

значи на всеки жител се па
дат две книги. Ни много, км 
малко. Но има условия този 
брой да се увеличи по-зна
чително, защото вече съще
ствуват средства от около е- 
дин милион динара за нови 
книги. Училищните библио
теки разполагат средно с де 
вет книги на ученик- Най-

села е голяма

зи-ята
конкурент на киното и теа
търа.

знае се е голям

тте представления миналата 
година е имало средно 
представление по 304 зрите
ли, а тази година на 4 таки- 

кому- «вава по 330 души.
Тези посещения са най-о- 

се бективен показател и за ка
чеството на представеното, 

не е защото публиката в Димит
ровград не е без вкус.

На 28 жители един теле
визор

Димитровградската 
на е между малкото, .където 
на тридесетина 
пада един телевизор. И в ю- 
гославоки размери тя 
под средното равнище. Спо-

жители

книги.
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БАЛКАНСКИ ПИСАТЕЛИБАЛКАНСКИ ПИСАТЕЛИ — Какво сте искали да изразите с тези озлобени улични

ци под фенера на севилската улица? — направо попита той.
А аз отгоерих:
— Човешкото достойство, унизено от парите, сеньор.
— Разрибарам!... — изръмжа маестро Рейес. — Значи, 

и вие сте от новите репорматори на Испания!... Но ако сте 
комунист или анархист, това не ви дава право да светотатству- 
вате с Гоя ...

Тя направи знак на китаристите и почна да танцува от
ново. Но това сега бе същият танц, който помнех от фермата
преди три години — една естествена, «непокварена сегедиля, ста
ра като Иберийските планини, дълбока и чувствена като Анда- 
лузия. Това бе порив от много чувства, които извираха от без
дната на любовта и смъртта и се сливаха в «синтез, който утвъ
рждаваше живота. Това бе изкуството на целия интелигентен, 
горещ и чувствителен испански народ, една поема, един истин
ски, художествен танц. Тялото се завъртваше бързо и пламенно, 
ръцете се чупеха драматично «в китките, главата ое изпъваше 
внезапно назад, лицето замираше в трепетно напрежение ...

Когато свърши, изръкопляскаха само «неколцина испанци. 
Чужденците останаха равнодушни. Една голяма американска 
компания пиеше мансанидд и се смееше шумно, десетина гер
манци, пътуващи групово, ядяха омари, «някаква англичанка 
гледаше жадно красивите китаристи. Танцът не беше развъл
нувал почти никого. В него липсваха истерията на мюзик-хо- 
ловете, сладострастните движения на бедрата. Патронът се при
ближи до Мануела и й направи някаква забелжка. Вероятно 
беше недоволен от начина, по който танцуваше. Тя гордо тръ
сна глава и му обърна търба си.

От тази вечер аз почнах да идвам често в 
и да разговапям е Мануела. Правех това може би от съжале
ние към себе си. Тя ми напомняше миналото, „Перачките , дни-

истинокото изкуство. Имаше поразителна

И маестро Рейес почна да говори гневно за пошлостта на 
сюжета, за грешките в композицията, за злоупотребата с чер
вения тон, за бездарното ми подражание в колорита на Гоя . .. 
изобщо за вулгарния реализъм на «картината мм. А след това 
той направи мъглива апология на великите традиции, .оставени 
в испанската живопис от Греко, Рибера и Сурбаран. Слушах, 
без да възразя, и напуснах ателието, озлобен «като уличниците 
които бях нарисувал. Аз продадох картината след десет години 
за грамадна сума па един аржентински колекционер. Но на дру
гия ден, след посещението у «маестро Рейес, аз се прибрах в Се- 
вели съкрушен. Прекарах- ужасна нощ. Жена ми плачеше, за
клеваше ме да оставя живописта «и да се заловя за каква да е 
друга работа, посочваше ми бледото лице и кривите крачка на 
момиченцето ни, което «се беше родило в Париж ...„Лае Кадемас“

Гласът на маестро Кшнтана стана дрезгав и заглъхна 
внезапно. Без да «искам, наведох «глава. После го чух отново:

— ... И през тази нощ аз умрях, през тази нощ пламъ
кът, който Гоя беше запалил в сърцето «ми, угасна, през тази 
нощ аз престанах да служа на истинското .изкуство и се про
дадох! . .. На другия ден жена ми заложи последния си накит, 
■гривна «с рубини, останала от майка й. В продължение на шест 
месеца рисувах «пищно облечени тореадори, «сладникави ци
ганки от Гренада, Х«иралда под ярка слънчева «светлина', банал- 
нолярасиви «момичета е яомш-ги и портокали, нанасях върху 
платното «парадния «блясък на Андалузия, който криеше язвите 
й, изсипвах всичкия кич «и цялата безвкусица на онова без
дарно и «сладникаво подражание на «класиците, «което корифеи
те «от Кралската академия бяха нарекли традиционно съдър
жание на «испанската живопис, а парвенютата, «онобовете и глу
пците «се надпреварваха да купуват... Аз «кощунствувах с изку
ството, но това нямаше «вече значение, защото духът и талан
тът ми бяха «мъртви. След една година «моите картини се търсе
ха на американския паза«р, критиците «ме «поздравяваха за вли
зането в «правия път, «писателите преплитаха името «ми във фи
лиграните «на есетата си и когато искаха да изразят нещо осо-

те, «когато служех на 
еднаквост в участа ни. У нея движението и танцът идеха 01 
кръвта Й. Тя също бе родена «да «създава «радост и «ведрина чрез 
изкуството «си, а «вместо това бе завършила някаква съмнителна 
школа и танцуваше в „Лае Кяденас , както аз «рисувах с до р 
техника сладникави безвкусици за американския «пазар. «Но кол
ко по-тежък и унизителен беше нейният живот в «еравиепие с 
моя!... Тя трябваше да засилва консум«ацията, да танцува пр з 
антрактите «с пияни мъже, да «отклонява мръони «п«реущожели ... 
С «всичко това тя успяваше да се оправи без гнява и оплакване, 
с някакво ледено достойнство, което реопектираше и наи-а«ро- 
гантните мъже. Тя не позволяваше на «никого от посетителите 
да я изпоаща до къщи. Водка вечер, «в един часа, «когато лро
грамата «дишаше, идваше брат й - п1еспиадесетгодшп».ю мом
че което я "отвеждаше «в Т.риана, Това упорито и безсмислено 
целомъдрие изглеждаше почти ненормално. От точка на

Лае Каденас тя просто пропиляваше дните 
старостта. Може би, мечтаеше 

недопустимо. Дори иа'й-
своята кариера в 
Си «без да пчелеи пари «и мисли за 
да се омъжи, но и това ми се «виждаше

ПРОДЪЛЖАВА В СЛЕДВАЩИЯ БРОИ
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Из дейността на горените в БосвлеградскоСЕМИНАР ЗА ДИРЕКТОРИТЕ 

НА ОСНОВНИТЕ И 

СРЕДНИ УЧИЛИЩА
ПРАВЯТ СЕ ПОДГОТОВКИ 

ЕСЕННИТЕ АКЦИИ
данни ще се набави от Вла
дяния Хан и Буяновец. За 
целта вече е кмслючеи дого
вор. Разбира се, цялото ко
личество няма да бъде сега 
изразходвано. В есенното за
лесяване ще са необходими 
към 100.000 фиданки бор и 
акция, а останалото ще се 
задържи за пролетните ак
ции.

Също така, с районната 
секция във Владичин Хан е 
сключен договор и за при
бавяне на семена за създава 
не на изкуствени ливади.

Досегашните резултати в 
създаването на изкуствени 
ливади са се оказали твър
де сполучливи. На най-ерози 
вните терени, които са били 
до преди изцяло запуснати 
в Извор, Груикци и други се 
ла, сега са създадени високо 
добивни изкуствени ливади. 
Сега от един хектар от тях 
се получава сенодобив от 
4.000 (кг., което е равно на до 
бивите от най-качествените 
в комуната речни ливади. 
Ето защо тази акция побуж 
да все по-голям интерес и при 
частните собственици, които 
не само я поддържат, но из
цяло >я и спомагат.

С това нещо се решава че 
само ерозията, но същевре
менно и въпроса с животно
въдната храна. Ръководство 
то на Общинския отбор на 
горяните е на мнение, че в 
тази акция би трябвало рав
ноправно да се включат и 
земеделските кооперации, за 
щото и те ще имат голяма 
материална полза.

Ето защо в бъдещата про
грама на гораните ще се да
ва предимство в създаването 
на изкуствените ливади, но, 
разбира се, успоредно с това 
ще се провежда и залесява
нето.

Освен това те ще почисат и 
залесят през тази еоен 36 ха 
стари и деградирани гори. 
Такива акции ще се проведът 
предимно в Млекоминци, Бре 
спица и Братковци. Тук ще 
ое премахнат вече унищоже 
ните и прекомерно експлоа- 
тисани храстови гари. .

'Младите горалли ще изгот
вят .и 23 ха площи, на които 
в първите пролетни дни ще 
бъдат с изкуствена трева. Та 
кива акции ще доминират в 
околните па Босилеград се
ла, в които всяка година все 
П04вече се явява недостиг 
на животновъдна храна.

В момента в Босилвграде
ните разсадници не съществу 
ва лосъдачеи материал, тъй 
като е напълно изразходван 
в пролетните 'акции за зале
сяване. За това необходимо
то количество от 550.000 фи-

През тази пролет гораните 
в Бе с ил ©градската община са 
но само изпълнили, но зна
чително и преизпълнили пре 
двидеи-кил план за залесяване 
за тази година. Именно за в 
пролетните и есенни акции 
ига 1970 година гораните са 
трябвали да залесят 92 ха 
ерозивни площи. Те 'са оба
че през пролетта залесили 
116 ха.

Това не означава, че през 
тази еое,н гораните ще бея- 
действуват. Те ще продъл
жат със своята1 благородна 
акция, безоглед, че оа пре
изпълнили плама. За тази 
цел вече юе правят подготов

бройСамарджия с голям 
примери разработи въпроса 
който се осеща също така 
в училищата а именно форми

На 6 и 7 октомври тази 
година Просветно - педагоги 
чеокия завод от Ниш и За
вода за издаване на учебни
ците от СР Сърбия от Бел
град организира в Оичево 
тридневен семинар за всич
ки директори на основните и 
средни училища от терито
рията на между общинската 
образователна общност от 
Ниш. И покрай това че Ди
митровград, Пирот и Бабуш- 
ница не са членки на тази 
междуобщинюка общност, ди 
ректорите на тяхните учили 
ща взеха участие в този ус
пешен педагогичесга-г семи
нар.
Заводът за издаване на учеб 
ници бе обезпечил видни и 
познати педагогически дейци 
които на най-популярен на
чин разработиха голям брой 
съврмени педагогичеаки те
ми от развитието на нашата 
педагогическа, дидактическа 
и психологическа мисъл. Ме 
жду тях бяха и Вера Чола- 
нович, Омилика Васич, д-р 
Петър Мандич, д-р Тихомир 
Проданович, Дивна Мирко- 
вич, Нинко Самарджия, Ле- 
па Живанович и др. Особе
но впечатление на директо
рите направиха със своите 
сказки и зиказвания друга
ря Петър Мандич който на 
популрен начин разработи 
проблема, който е присъсву- 
ващ във всички училища а 
имено Сексуалното възпита
ние на учениците в основни 
те и средни училища. От дру 
га страна другаря др. Нинко

чрез които ,се изполпва въз
питателна запусна тост на де 
цата в ооновиите и средни 
училища.
Заводът за издаване на уче 

бници от Сърбия в Дома 
на Югославската народна ар 
мия в Ниш организира и бо 
гата изложба ва учебници, 
наръчигащи и друга педаго
гическа литература която бе 
богато посетена и разгледа- 
ша, а вечерта бе организиран 
прием за директорите от 
страна другаря Милан Вуло- 
вич.

ки.
Щом като времето бъде по- 

изгодно за работа над 20 ха 
ерозивни площи гораните ще 
залесят /в Горно и Долно Тлъ 
мино, в Рикачово и Барйе.Кирил Трайков

Босалеград ЩЕ СЕ ФОРМИРА КУЛТУРНА ОБЩНОСТ
Въз основа на републикан 

ския закон за финансиране 
на културата Съветът за лро 
света и култура при Общин
ската скупщина в Босилек: 
рад прие проекторешение за 
формиране ;на общинска кул 
турна общност.

С това решение, което тря 
бва да потвърди Общинока- 
та скупщина на своето пред 
стоящо заседание на култу
рата в комуната ще се дадат 
по-големи възможности и по 
-равноправен третман. Име
нно Ще се създадат условия 
за ,по-бързо развитие на об
ществено 
отношения в тази област и 
финансирането на обществе
ните нужди.

Като основно тази култур
на общност ще има за зада
ча да осигурява средства за

финансиране ,на необходими 
те културни дейности и тях
ното свързване е нуждите 
на общественото развитие. 
След тава тя ще организира 
и такива облици на действу
ваме, които да допринасят за 
ускореното развитие на кул
турния живот. За тази цел 
културната общност ще съ
трудничи с обществеко-.поли 
тичеоките и стопански орга
низации и то не само при до 
насянето на програми за ра
бота, но и по много други в а 
жии въпроси.

Културната общност Ще и- 
ма своя скупщина от 17 чле 
на, които ще делегират об
ществено-политическите и 

стопански организации и из
пълнителен отбор. Всички 
въпроси ще се регулират по 
средством статут.

В проекторешението е ут
върдено, че главните /източ
ници на приходи на култур
ната общност ще са дотации 
те от общинския бюджет, 
средства, които трудовите, 
стопанските организации и 
гражданите заделят, дял от 
филмския догтринос, както и 
други приходи, които Й при
падат според закона.

Тези средства ще се пол
зват според програмата за 
работа и над тях ще се има 
пълен контрол.

Подготовки за устройство 
на първата скупщина на ку
лтурната общност ще органи 
зира инициативния отбор, и- 
менуват от страна на Общин 
ската скупщина. Това ще се 
стопи след приемането «а ре 
шението за формиране на 
тази общност.

економическите

В. В. в. в.

■30' '31БАЛКАНСКИ ПИСАТЕЛИ БАЛКАНСКИ ПИСАТЕЛИбено вълнуващо, сравняваха го с тоновете на „незабравимия и 
страстен Кинтана“. А в 'сърцето ми нямаше вече ни капка от 
страст. сигурна дали шие ме помните и затова не ®и се обадих. 

— А защо танцуваш така сегедилята?
— Защото патронът иска да я танцувам така.
— Ела на нашата маса

Но аз бях станал богат човек. Детето ми оздравя от рахит, 
жена (ми ме гледаше отново с влюбения и (благодарен поглед на 
първите месеци в Париж. През това време аз забравих напълно 
моите познайници от Триана. Но една вечер, през 'седмицата на 
ферита, аз влязох ,в „Лес Каденас“ е компания, /пристигнала от 
Мадрид, която бе леко възбудена от кръвта на боя с бикове 
през деня. Последният от шестте свирепи миурски бикове беше 
разкъсал преди три часа корема на (Пабло Редондо. Обичам 
като всеки испанец боя с бикове, но инцидентът върху арената 
ми напомняше тази вечер натрапчиво, че нещастникът беше 
изложил своя живот повече за пари, отколкото за слава. Слу
шах отегчен коментариите на един литератор и поет, известен 
с това, че правеше от тауромакията /извор на вдъхновението си. 
От него имаше двутомно изследване върху '„Биковете в испан
ската поезия“. Може би «е вярвате, че съществува подобна 
книга, но утре ще ви я покажа. (В нея има една хубава и тъж
на балада за Педро Ромеро. Бях потиснат

— рекох приятелски.
Мисля, че е по-добре да не идвам — малко тъжно от

говори тя. — Доня Мерседес е с вас.
Бях забравил, че съм знаменит и богат. Севиля знаеше 

дори името ;на жена мм, която в тоя момент наблюдаваше моя 
разговор 'С Мануела, почервеняла от гняв. Бедната доня Мерсе
дес!... Тях минаваше за найелегантната и мила жена в Се
виля, но богатството я беше направило юноб. Аз й простих вед
нага, когато си опомних колко героично делеше с мене глада и 
мизерията в Париж.

Поговорих >с Мануела още малко и научих последните 
събития в живота й. Тя ми каза, че сеньора Т.орес се поминала 
от рак,^ че братчетага пораснали и ходели на училище и че 
сега работела в „Лае Каденас“ юрещу 'двадесет пезети на вечер. 
Веднъж ме срещнала на Сиерпес, но не посмяла да ми се обади, 
вероятно маестро Кинтана не би желал да го видят на улицата 
с момиче, което танцува в „,Лас Каденас“. Всичко това тя ми 
разправи тихо и сериозно, без никакво глезене, със своето плъ
тно хонтраалто и напевен, (севилски акцент. Разбрах веднага, 
че това момиче пазеше още достойнството на. тялото ©и.

— О, Манолита!...

от коментарите на
литератора, разстроен от животинския рев на /публиката 
да на (Смъртно ранения Пабло Редондо, когото изнесоха

и ши-
с по

жълтяло лице и кръв от устата ... Нещо ме мъчеше. Почнах 
да пия. И тогава, неочаквано, между две девойки, които тан
цуваха сегедиля, видях Мануела.

Прекрасните форми на зряла жена бяха заместили юно
шеския чар на момичето, което рисувах в Триана. Касата й бе 
все тъй 'гъста и юинкавочерна, кожата й запазваше портокале- 
иозлатистия т оттенък, в очертанието на лицето й ее долавяха 
същего благородни и твърда 'лиши!, които имаше д-рввксхибе- 
римският мраморен бюст На Дамата от Елче. Тя бе 
примадона на заведението, тъй като момичетата, 
бикалаха, се оттеглиха

к — казах 'сърдечно. — Ти можеш да
оъдеш гостенка на доня Мерседес и на мене, когато пожелаеш. 
■Ь1о не забравяй ишкога как 
Това, което танцуваш сега,

А тя отговори:
Зная, (Сеньор. Цокате ли да танцувам за доня Мерсе

дес и за вас една истинска сегедиля?
— Искам, разбира се.

глупавият севилец или чужденец не би ое оженил за момиче 
т „ ас Каденас заведение, в което жените стояха малко 

по-горе от обикновените кокотки. Поведението на Мануела ос
тавите необяснимо за всички. Но колкото повече я наблюдавах, 
толкава повече се убеждавах, че някаква дива гордост й пре
чеше да продава тялото си на дребно. С мрачна упоритост, която 
будеше удивление, тя преследваше друго.

Маестро Кинтана прекъсна разхааз си и гневно запали 
гицара. Очите му пак се втренчиха злобно 
ирландец, който разговаряше кротко с една от дамите в компа
нията 'си. Стори ми се, че ксенофобията на маестро Кинтана 
към тоя човек бе прекадена. Тя почна да засяга и мене, а худбж 
никът сякаш съзна това

танцуваше на улица Сан Фернандо... 
не е сегедиля.

нещо като 
които я азо-

« я оставиха ща танцува сама. Тя тан
цуваше е полуопуснати клепки, с едва доловим горчиво-нас
мешливи израз на лицето си. Но 'сегедиля ли беше това или ня
каква жалка пародия от вертепите на Буенос Айрес? .. При 
въртенето роклята с воланите се повдигаше и показваше бед
рата и, тазът извършваше 'противни движения, бюстът и ръ
цете и се кълчеха сладострастно, сякаш иокаше да прелъсти 
цялата 'публика. Помислих неволно за старинния, истински 
танц, които видях преди три години на улица Сан Фернандо. 
Сърцето /ми се сви от болка. Наведох се да не гледам.

Когато танцът свърши, отидох веднага 
— Мануела!... — казах.

тихия безобидене
при нея.

— Опомняш ли си за мене?
Да, сеньор — отговори тя развълнувано. — Но не бях

и рече:
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Д. Тлъмино

Ниви и отмини с пиеш НАГРАДЕНП-реда някой де/н Цветно 
С. Стоев, 45-годишвн земеде 
лец от Долно Тлъмино опи
тал се с пищов марка „Вие” 
от 9 милиметра да убие съ
седа си Стоядин Г. Стоилков.

В критичния момент Цвет
но се намирал в ливадата си 
край дома и събирал ябъл
ки. По тава време в ливада
та елязли овце на Сто яд да
чието тринадесетгодишно
миче, .придружавано с 
едно друго съседно това не 
забелязало.

то един не то 
то пищова 
Цветно

Три
■за оцаетие ни 
улучил. Кога- 

останал
се изплашил и започ 

■нал да бяга, за да го не на
стигне и да го пребие. ..

В тоя,

празен

КОНКУРСза -сега, единствен 
комуната нотакъв случай в 

мпетентните органи на Служ 
бата за вътрешните работи в 
Воаилоград бъгрзо 
Те веднага

мо
реагирали, 

заминали на ме-
още

С това обявяваме послед
ното десето купонче от наши 
ят награден конкурс. Подка 
нваме всички наши читате
ли, които редовна са събира
ли купончетата да ги изпрат 
ят веднага.

В следващия брой ще об
народваме наградите и начи
на на теглене на печалбите.

стопроизшествието 
ли пищова на Цветко.

Според тях тук се касае за 
умишлено убийство. Именно 
Цветко, който 
гантеи човек <и винаги готов 
за авади дълго време се от
насял с -нетърпеливост към 
Стоядин. Причината е 
съдебен процес, в който сви 
Детелствуването на Стоядин 
не се харесало на Цветко.

и отвзе-
Цветко започнал да псува 

и отичал у хамбара си. От
там взел камуфлиран 
щов, заредил го и сложил в 
джбо и потичал

мтлУ'-ПИ-
е твърде аро-

по децата. 
Когато те избягали той по
викал Стоядин да се „разбе 
рат“. Щом като тоя единму до-
шел на отстояние от пет мет 
ра Цветко измъкнал пищова 
и започнал да стреля в не
го. Преценявайки опасното 
за себе си положение Стоя-

Поради това нещо Цветко 
Ще отговаря пред съда 
опит на убийство, а пред съ
дията за нарушения за без
правно носене на оръжие.

за
дин се хвърлил на земя, а 
след това бързо избягал и се ■ ’•

V;

;л.заслонил зад един стар зид. 
По него на много кратко раз В. В. ВЪПРОС № 10СПОРТ

Владимир Илич Ленин (на сш!мката) 
е организатор на Великата октомврийска 
революция. Отговорете на въпроса:

Коя година е роден Владимир Илич..АСИ ШШСМГЧ.ШГ 1:0 КУПОНЧЕ № 10Ленин?
ВЛАДИМИР ИЛИЧ ЛЕНИН Е РО

ДЕН ПРЕЗ
Дали тази победа на дими 

тровградския футболен 
бор „Асен Балкански" гово
ри за истинските му сили е 
въпрос за разискване. Това 
е може би само победа над 
действително по-слаб отбор, 
зад която може би се крият 
много неразгатнати въпроси, 
които по един или друт на
чин пречат и на ръководст
вото и на играчите на А. Бал 
кански" да постигат по-добрн 
резултати. Сега когато

отделни хора в „А. Балкан
ски" и това Не води към до 
бро. НОЩНО КУПОНЧЕ ГОДИНА.от-

Това може да доведе клу
ба в затруднено положение.

Отборът на „Балкански 
игра в следния състав: Пет
ров, Пейчев, Величков, Став 
ров, Алексов, Стратиев, Ди
митров, Милев, Йотов, Джор
джевич и Джорич-

С победата си над „Хисар" 
димитровградският отбор зае 
място в горната чес на та
белката с 8 точки.

(Име, фамилно име)

(град село)

(Поща)
има

възможности да работи до
бре — има сериозни недора
зумения в самия клуб. Съ-

Купончето прилепете на пощенска 
картичка и го изпратете до редакцията: 
Ниш, Стнко Паунович 72.)

Г. Величковществуват размирици между

Според известия съветски астроном Н. С. 
Кардашоа звездните цивилизации могат да бъ 
дат разделени на три типа в зависимост от 
енерговъаржекостта им, с какви мощности раз 
полагат и колко енергия изразходват.

Първи тип. Към него той причислява ци
вилизациите, по-добни на нашата, която е на 
път да овладее енергетичните източници на 
своята планета. Съвременното човечество раз
полага с енергетична мощ от около 4 000 000 
киловата. Тя е създадена главно <в течение на 
последните сто години, през което вре<ме еже
годният прираст и а използуваната енергия е 
бил три процента, 
бъде не три, а /само един процент, 1след 3 200 
години енергетичната ни /мощ Щ® /се увеличи 
сто хиляди милиарда пъти и ще се изравни 
с пълната мощ на Слънцето. Това /ще бъде 
вече друг неземен тип цивилизация, тъй като 
такова производство на енергия би изпарило 
Земята.

на автоматизация на /всички нетворчеохи про
цеси. Бдна цивилизация ю,т втори тип ще бъде 
в състояние да преустройва планетите, да ги 
прави обитаеми, да поражда живот там, къ- 
дето той не съществува, да 'Създава нов вид 
живи организми и кибернетични автомати, 
имитиращи /напълно живите 'същества. Нещо 
повече — те ще са овладели тайните на гене
тичната информация и Ще могат да 'изменят 
наследствените белези /в желаната от тях ло

ен е/ни тении в течение на десетки милиони го
дини, разбира се, никой от /нас не е в 'Състоя
ние да си представи. Опоред професор Карда- 
шов цивилизациите от трети тип трябва да 
владеят енергии, стотици миларди пъти по-го- 
лами о.т енергиите, е които разполагат циви
лизациите от втори тип. Такава мощ имат об
що звездите на нашата Галактика. Следова
телно разумните същества на цивилизациите 
от трети тип трябва да бъдат наречени галак- 
тичнм, тъй като те населяват цялата Галак
тика, /победили са /времето и проотранство и 
разполагат /с пълната мощ на .стотици милиар 
ди слънца.ХОРАТА

ТЪРСЯТ
СЪБРАТЯ

Ако занапред прирастът
III. КОНТАКТИ

Средното /разстояние между две звезди в 
Галактиката е седем светлинни години, а оред 
ното разстояние .между две планети, обитавани 
от разумни същества, трябва да възлиза поне 
на няколкостотин, а може би и хиляди свет
лини години. Ако приемем, че в Галактиката 
съществуват едновременно ,с нас един милион 
цивилизации, 'Средното разстояние между две 
цивилизации ще /бъде 320 /светлинни години' 
За да /си представим кашви коомични бездни 
ни делят от /събратята ни по разум, /нека да 
допуснем, че най-близката до нас цивилиза
ция ое намира /само на сто светлинни години. 
Това /са 950 000 000 000 000 /километра. Ако от
правим към нея най-бързото /съвременно сред 
стзо
10 мм/сек, — ще трябва да пътуваме... три 
милиона /години само в едната посока. Този 
начин на общуване, /разбира се, е абсолютно 
неприемлив. Как тогава можем да установим 
връзка с другите разумни /същества във все
лената?

Втори тип. Към него трябва да бъдат при
числени цивилизациите, които са 'овладели е- 
нергетиката на своята звезда (хиляди милиар-

тази на съвременнотоди пъти по-мощна от 
човечество) и населяват цялата планетна сис
тема. Ако се развива /нормално, човечеството 
ще навлезе в този стадий на развитие след

2.

около хиляда години. Разумните същества на 
една такава цивилизация трябва да бъдат на
речени вече не планетни /(/обитаващи една пла 
нега), а звездни (за нас — /слънчеви), тъй ка
то ще населяват околностите на звезда и Щ® 
се домогват да достигнат планетните оистеми 
па съседните звезди. Те /ще са /разкрили /тай
ните на обкръжаващия ги /овят, ма мъртвата 
и иа /живата природа, ще /са /създали висо- 
коорганизирано рационално общество, с лъл-

сока — не само /на /останалите животни и рас
тения, но и на /самите тях. Така разумните 
същества /ще /изменят /постепенно и /своя вън
шен облик и интелектуалните ги заложби — 
накратко, ако /използуваме сегашните си поня
тия — това Ще бъде една раса от съвършени 
гении.

/коом/ичната ракета, която изминава

Трети тип. Но в космоса вероятно /същест
вуват цивилизации, /които юа не с /две-три хи
ляди /години по-напред от нас, а /са ши изпре
варили /с милиони и десетки милиони години. 
Какво /може да постига/е общество от съвър- (СЛВДВА)
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ХУМОР * САТИРА * ЗАБАВА * ХУМОР » САТИРА ^ЗАБАВА

Дребосъци— Негова? Никога! Само
твоя! Това ми е било мечта- 

В една берлинска кръчма та през целия живот! 
посетите ли вдигал1 от земя
та едного доста пийнал.

— Приятелю, ще ти помог
нем. Кажи само къде е квар 
тирата ти!

Карикатурен екран♦

♦

— Аз «и отивам, Фрицхсн. 
Не искаш ли да ме придру
жиш до трамвая?

— За съжаление, не мога,
. лельо| Анна. Веднага 
твоето излизане мама ще ра 
зреже тортата.

Разговарят прсдссдеталите 
на Димитровградски и Боси- 
леградока община кой къде 
що отиде след изтичане на 

след мандата:
— В Дрезден!

♦
— Аз си пазя място п коо

перацията.— Слушай, да ти разкажа 
един интересен виц!

— Извинявай, че те прекъ 
свам, но аз зная по-интере
сен!

*
— А аз и основното учили-

Управителят на голям хо- ще. 
тел вика при себе си едного 
от персонала. Изглежда няма вече рота

ция н кръг.*
— Защо ходите така пе- 

Чиновник, известеп с голя бръснат? Най-малко една се 
ятата си грубост, се обръща дмица не сте се бръснали.

— Що си оставям брада.

— Това с ваша работа. Но 
правете го в къщи, а не 
работното време.

ххх

В с. Лиоина, Босилеград- 
ско, има около 14 магазина 
за индустриалпи стоки. Тук 

в имат магазини дори и пред
приятия от Леоковац. В „жът 
вата" на профити сега участ 

-ч вуват и гостилиичарски пред 
приятни.

към един селянин:
Да искаш да чакш, да иожешда чакаш, това е то... действи 
телността!— Всички селяни са про

стаци!

(ЗАИМСТВУЕАНА КАРИКАТУРА)— Да, господин Мюлер — 
отвръща селянинът, 
не всички простаци са селя
ни!

но

Магазин с индустриални 
стоки в същото село е откри 
ло и гостилничарското пред 
приятие ..Кил-стан" от Боси
леград.

ЧУЖД
ХУМОР

* Без думиКогато ..Света Йоанна" от 
Шоу трябвало да се предста 
ви в Ню Йорк, директорът 
на театъра помолил писате
ля да съкрати така пиесата, 
че посетителите да могат да 
могат да вземат последния 
влак за предградията. Отго
ворът бил точно по Шоуз. 
ски. Телеграмата до директо 
ра гласяла: „Да се съкрати 
певъзможно. Нека се проме
ни разписанието на влака".

МИОДРАГ ВЕЛИЧКОВИЧ
ххх

В разговорите около откри 
валето па млекопреработва
телни пунктове в Босилегра 
дско, на директора на коопе
рацията в Д. Тлъмино Кроне 
Станков бе даден другарски 
съвет, че първата делегация 
от специалисти и обществе
но-политически 
трябва да посрещне с 
хубаво агънце.

* *
работници 

едноСъпругът (четейки вест
ник):

— Мнла, я виж, интересно! 
Старият Шайнберг оставил 
300 000 марки наследство. Не 
би ли искала да бъдеш не
гова вдовица?

Приемане на новопостроен 
жилищен блок:

— Добра ли е звукоизола
цията?

— От опит зная — отгово
ри той — че ангнето не е ела

— Да — обажда се някой Дко ако не го благословят по 
оу съседната квартира. литиците.

На 18 октомври се навършва една година от 
смъртта на нашия скъп съпруг, баща и дядо

След кратка, но тежка 
болест на 25 септември 
1970 година на 48-годиш- 
на възраст почина наша
та мила майка, свекърва 
и бабаСТРАТКО ПЕТРОВ 

от Димитровград
ЛЮБА СТАНЧЕВА

По този случай същия ден 
в 10 часа на гроба му ще 
състои годишна ^анахида.

Съобщаваме на близки
те, познатите и роднини
те на нашата никога не
забравима покойница, че 
на 3 ноември на гробища 
та в Горна лиеииа ще да

вам четирдесетдневен по
мен.

се

ОПЕЧАЛЕНИ:

съпруга Софка, дъщери 
Васкг. и Лила, 
тодор, снаха Спаека, зе- 
тове Иван и Сенко, се
стри Косана и Лена и 
снаха Аца

син То- Вечно опечалени: 
зет Стоянча, син А- 
сен, дъщери Дока и 
Ма.ра, снаха Йонка и 
и други роднини.

ПЕНСИОНЕРСКИ
ДИЛЕМИ ' -Меро, ЕГО ТА б^РГА&А, 

& ГОЛЯМА ОА #4 
^у&АГА ГГГМООя/

/■яг пе тосъ

Бхи


