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От пленума на Съюза на младежта

0ята®> МАШШИЗИСРЦЙОСРОЧЯИЯШН
Миналата седмица в 

Димитровград се про
веде пленум на Съюза 
на младежта на който 
бе разгледан средносро 
чният план по разви
тие на Димитровград
ска община до 1975 го 
дина. Встъпително сло 
во произнесе Младен 
Димов, завеждащ пла

ма присъствуваха ре
публиканския народен 
представител Георги А 
лексов и председате
лят на Общинския сип 
дикален съвет Мило- 
рад Златанов. Плену
мът разгледа и зада
чите на младежта във 
връзка с предстоящи
те редовни избори в

• вестник на бълглрск*I к Н АРОДИОСТ а СФИ ЮГОСЛАВИЯ •

Елате ни
ЧУДЕН НАРОД сме ние.
Когато няма средства за 

която и да е акция, гото
ви сме до обвиним дори и 
системата, а когато ни пред 
лагат готови пари, не ис
каме (или не умеем) да ги 
вземем. Всяка година го
ворим, че библиотеките по 
селата, културно-забавния 
живот на село са в окаяно 
положение. И сега, когато 
Републиканската общност 
за култура още 9 юли т. г. 
изпратила писмо до Кул
турната общност в Дими
тровград да направи про
грама за изразходване на 
сума от 11 милиона стари 
динара предназначени за 
културна дейност. Култур
ната общност в писмо от де 
сетина реда прави план за 
финансиране на отделни 
акции в областта на кул
турата и успява да вклю
чи само 8 милиона динара. 
Цели три милиона динара 
не трябват на Димитров
град. В писмото се казва: 
за чествуване деня на мла 
достта 4 милиона, за раз
витие на културата на с.е- 
ло 2 милиона, за защита на 
паметниците 2 милиона и 
други дейности. Накрая се 
казва, че носител на израз 
ходване на средствата Ще 
бъде Културната общност

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ще бъде обременявана с въпроси, спе
цифично само за определени среди. По 
такъв начин на равнището, на цялата 
организация комунистите ще действуват 
по общите и най-съществените въпроси.

Досегашната практика на организа
цията показва, че някои комунисти по
падат в пасивизъм особено по онези въ 
проси, които са сложни за разрешаване. 
При мнозинството от тях съществува ко 
лебаиие по кой начин да действуват в 
обществените организации и самоупра- 
вителните органи с цел решително да се 
противопоставят на натисците.

На заседанието на местната партий
на организация в Босилеград, член на 
Секретарита на организацията 
СТОЙНЕВ, изнесе информация за акту- 
алните проблеми па пашата политиче
ска система в светлината на решенията 
на Председателството на С1СЖ. Бс из
несен и

ЛАЗАР

в Димитровград.
На 13 октомври Общин

ската скупщина в Димитров 
нов иск до Ре 

културна

Нерешителнос
тта води към 

пасивизация

анализ за дейпостта на местна
та организация чрез нейните облици на 
организиране и действуване.

Анализът бе обстойно разгледан и

град изпраща 
буликанската 
общност, с който ги осве
домява, че носител на из
разходване на одобрените 
средства ще бъде Общинс
ката скупщина. Значи, се
га имаме пред републикан
ските органи два иска!

Вприет с предложените заключения, 
него, с необходима конкретност се, гово 
ри за субективните моменти, които в по 

случаи са парализирали дейно-вечето
стта на цялата организация.

За да се провъзмогпе това положе
ние редица програмните задачи и зана
пред ще бъдат предмет на ангажирано 
на комунистите в активите и партийни
те клонове. Така цялата организация не

ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НИКОЙ ВЕЧЕ 
НЕ МИСЛИ

В анализа се констатира, че активът 
на комунистите в стопанските организа
ции прави оглушки за бройните и остри 
въпроси, които съществуват още отпре
ди, но в новите условия на стопанисва

на за разлика от първия 
иск, благодарение на анга
жирането на завеждащия 
просветата при ОС Петър 
Тодоров е направен иск ка 
къвто трябва и в края на 
краищата въз основа на 
който и могат да «е полу
чат одобрениците средства. 
Според него, за библиотеч
на дейност се придвиждат 
1,5 милон, за театрална Дей 
лост 1,5, за музикална дей
ност 1,3, за изложби 1 ми
лион и за останали дейно
сти към 6 милиона динара.

И така от 9 юли едвам 
сега се протяга ръка да се 
вземат 11 милиона 
нари, които така много пи 
трябват. Но тия пари сега 
трябва и да разпределим 
накто трябва. Трябва да се 
Разбие тенденцията да оти 
Дат изключително в Цен
тър* зя култура м забава.

не, кулмшшрат по своята сложност.
Интеграцията на стопанските органи 

зации вече никой не споменава. Раздви
жената акция, в която временно се ан
гажирала и Общинската скупщина, из
глежда, престава да съществува като Та 
кава. Обаче нито ОС, нито комунистите 
в стопанския актив не пристъпват на с- 
дин задоволяваш начин в реализиране
то на тази важна задача.

Евидснтно е, че по такъв начин се 
спъват изискванията на стопаноката ре 
форма посредством интеграционния про 
цес да се повишава стопанската и об
ществена ефикасност. Защото тоя про
цес у нас вече има проверена закономер 
ност на развитие па съвремснпите про-

нито един случай

готови

изводотвени сили и в 
но може да има третман па организаци- 

лолитически лозунг.онен въпрос или
♦ НА 4 СТР.



ТИТО В АМСТЕРДАМ 01 БЕРЛИН Д1 ОМШ
то СИ п Холапдия прсзидси- 

Тито покрай политичсс- 
с пай-пиоши-

На 20 октомври Холандия пс иа посолството в Хага.
здмГВ™° СФМОНайос.ш т(.ВоТи1)прсз.вдснтГТито голяма 
Броз Тито. който със сълру тг, хидравлична лаборатория 

(Йованка пристига на п Делфт както и Ротердам, 
.по- най-голямото пристанище в

РАЗЛИЧНИ РАВНИЩА и в различни ев-
т“айноКрсгулира°»“с иа^кГ^Ф^еюГя германски въ 

ш>ос В Бон миналата седмица се състоя шестата 
по род среща между Германската федерална репуб
лика и ИР Полша. Юзеф Вишневич три дни води 
преговори с Георг Дуковиц и два пъти «е срещна с 

Шел, но обществеността е запозната са-

тът
китс разговори НА

на тази 
запозна със забе- 

Холан-

тс ръководители 
страна, се
лежитслностито на 
дия и нейните постижения.

гата си
четиридневно официално 
ссщенис.

С президента Тито присти
гнаха: подпредседателят на 
Съюзната скупщина Густав 
Влахов със съпругата си, дъ 
ржавпият секретар на 
шните работи Мирко Тспа- 
вац, председателят на Изпъл 
нителния съвет иа Ъосиа и 
Херцегов]ша Драгутип Косо- 
вац със съпруга си и други 
личности.

света.
По време на пребивавапр-

министъра
мо, че в преговорите е

тогава ще бъде парафи-

„осъществен по-нататъшен 
замине на 2 ноемвриЧАУШЕСКУ: ЛИКВИДИРАНЕТО НА 

ВОЕНИТЕ БЛОКОВЕ ПОЛОЖИТЕЛНО 

БИ ПОВЛИЯЛО ВЪРХУ 

РАЗОРЪЖАВАНЕТО

вън-
във
ски. оМжс да се очаква, че

кОйто главна точка представлява при 
границите на Одер и Ниса,

най-тежкото бреме в преговорите.
как ще гласи форму-

ран договор, в 
знапансто на 
представляваше 
Още положително не се знае

договора, по тя трябва да задоволи две. 
полската, която иска това признаване на 

силата на международно-правен 
която признава тази ли- 

правото на Полша да живее в сигурни

което и

В тази страна на традицио 
нно гостолюбие, Тито бе по
срещнат и поздравен 
легендарна личност па наше Румънският президент *а- 
то време, с пай-големи поче ушеоюу призова всички сгра 
сти и топлина, която отразя- ни да решават споровете из>- 

настроенис ключително с .мирни прегово 
ри и отношенията си да ос
новат върху взаимно 
тане на националната неза
висимост, суверенитет и нев- 
мешателство във вътрешни
те работи. Обръщайки се 
към Общото събрание в тър 
жествената част иа юбилей- 

то си в приятелска Холан- ното заседание на ОН, Чау- 
дия президентът Тито поло
жи венец пред паметника на 
жертвите на холандското Ос 
вободително движение. След 
обед президентът Тито със 
съпругата си и членовете _на 
югославската делегация по
сетиха Градското събрание.
Президентът Тито прие в Рс 
зиденцията си и група юго
славски граждани, предста
вители на стопански органи, 
зации, които работят в Хо
ландия, както и членовете 
на семействата на югослав

иацията в 
то страни:като иавътрешните .работи

оказване но
.във границите да има 

акт, и западногерманска,други странни и 
подкрепа ща реакционните и 

обществени си
ния, както ива приятелското 

на холандците към цяла Ю- иазадиичави
Опоред неговите думи, на 

оредъкът в ;мареоприятия за 
военните

граници.
Макар че официално още нюцо не е казано, мо 

же да се предположи, че след съгласуването на те- 
споразумението, капцелерът Брандт лично ще 

за Варшава тържествено да го подпише, ка- 
споразумението Бон—Мое-

ли.зачи-гославия.
Кралицата Юлиана и при

нцът-съпруг Бернард поздра 
виха президента Тито е добре 
дошли на военното летище в 
Ипеиберх.

кста 
замиле

ликвидиране на 
блокове би имал (положите
лен ефект върху разоръжа
ването, ликвидирането на во

къвто беше случая със
Това споразумение ще има историческо значе-ква.

пие, ще освободи европейския хоризонт от един от 
най-належалите въпроси, с който се спъват 
жителнитс почини на континента през последните

Първия ден от посещение- и (изтеглянетоен.ните бази 
на чуждестранните сили от

поло-
шеоку се застъпи за спира
не на политиката на намеса чужди територии. две и половина десетилетия.

В същото време в Западен Берлин се състоя ое- 
мата среща на разговорите на четирите посланици.

След тяхната среща отделно се срещнаха съвет
ският посланик Абрасимов и градоначалникът 111иц

половина часа. Всичките тезк
ЙОСИП БЪРНЧИЧ В СОФИЯ

и разговаряха пет и
срещи са придружени от различни изявления 
това дали съществува междузависимост между ра
тифицираните по Московското споразумение в Бун-

заЮгославската делегация, 
която с българските домаки
ни ще разглежда опитите от 

ция възглавяна от председа- правосъдната практика в
за двете страни, бе посрещната 

от българския министър на 
правосъдието Светла Даска
лова.

В София пребивава югос
лавска правосъдна делега-

дестага и постигането на заседавие на четиримата 
по въпроса на Западен Берлин, към което (не и в 
юридическо отношение) набляга Бонското правител 
ство. - Положителното споразумение за Западен 
Берлин сигурно би обелкчило положението на 
Брандт и Шел в парламента около ратифицирането 
на Московското споразумение.

Но й Москва има собствени причини, особено 
отношението й към другата германска държава. По

теля на Съюзния съвет
провосъдие д-р Йосип Бръ

сни представители и члено- нчич.

Съветският печат за годишнината от освобождението 

на Белград +• -А

лучава се впечатление, че „посланическата четвор
ка" не бърза и че преговорите за Западен Берлин 
ще продължат и идната година.

Реално е, обаче, да се очаква, че на края, пок
рай регулирането на съобщенията със Западен Бер
лин, ще се потвърди до известна степен и икономи
ческата, културна, стопанска, дори и правната свъ
рзаност с Германската федерална република. Сфе
рата на чистата външна политика и международно 
представяне, без съмнение, ще запазят и занапред 
трите западни велики сили-

Съветските хора за укрепване на връзките със 

социалистическа Югославия
данията и огромните жертви, 
които поднесоха народите на 
двете страни в (годините 
Втората световна война — ка 
зва „Красная звезда“ — им
перативно налагат „сдружа
ване за .сигурността в Евро
па“.

Всички (Съветски вестници ти е на всестранни връзки с 
публикуват статии иосвете- братока (социалистическа Ю- 
ни на освобождението и след гославия“ и че Съветският 
военното изграждане на Бел съюз „последователно прове- 
град. '■

на

жда курс насочен към укреп
„Белградчани, както и це- ваке и развитие на приятел

ско (Сътрудничество със 
СФРЮ“. Споменът за стра-

лият югославски народ, све
щено пазят спомена за геро 
ите на Народосвободителна- 
та войска на Югославия и ХХХХХХХХХХХХХХХ.'ЛХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ'<ХХХ\»
Съветската армия, които да
доха живота си за тяхната 
свобода“ — пишат „Правда“ 
и .„Красная звезда“

Армейският вестник пише,

Гамал Абдсл Насър ЗА НЕОБВЪРЗВАНЕТО

„Една от изтъкнатите придобивки на Белградската 
конференция е фактът, че необвързаните (страни, участ
ници в разговорите по разоръжаването, обогатиха своето 
съзнание за размерите на този проблеми така увеличиха 
възможността да допринесат за неговото разрешаване.

Разоръжаването е отдавнашна надежда на човече
ството, което страдаше от ужасите и трагедиите на вой
ните. Развитието на въоръжаването не води към обикно
вени войни и трагедии, но лредставл(ява вход за разоря- 
ване, което 'никога по-рано човешката мисъл не е могла 
да замисли.

Великата Бандунтска конференция определи стано
вището на много свободни народи против злото на импе
риализма.

че съветските хора „мокрено 
са заинтересовани за разви- »

ЧОВЕК НА БОРБАТА, 

ЧОВЕК НА МИРА
БРАТСТВО

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ

Излиза всеки пегья
Урежда редакционна колегия 

Директор,
главен н отговорен редактор 

АСЕН ЛАЗАРОВ

Великата Белградска конференция определи стано
вището на много народи против 1апаоността от войната. • 

Тази конференция ов Кайро, продължавайки борба
та, която става от ден на ден (вое по-дълбока и по-широ- 
ка, достойна е да (бъде конференция за консолидиране на 
мира чрез международното .сътрудничество.

От различни страни идват ония, които говорят, че 
политиката на необвъроването е изпълнила ролята си за" 
рад промените, които възникват в международното поло- 
жение, 'особено по отношение на 'студената война и бло
ковата политика.

Президентът на Обединената араб
ска република и вожд на Арабската со
циалистическа уния ГАМАЛ АБДЕЛ 
НАСЪР в много свои речи е очертал це
лите на борбата на египетския народ и 
на другите арабски страни, смисъла на 
политиката на необвързване, пътищата 
за развитие на своята страна и визията 
на отношенията в света, за които се за
стъпват прогресивните сили от Африка 
И от другите континенти. Публикуваме 
някои1 откъси от негови речи.

Издава „Братство" — Ниш 
От. Пауповкч 72, телефон 

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

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

друштвено книговодство 
Нар. банка Ниш

Печатница „Вук Караджич" 
Ст. Пауновича 72 — Ниш

Затова пред нас се поставя 'императив да определим 
иякои основни положения на политиката на необвързва- 
нет°, както и отново да потвърдим изявленията, които сме 
давали по рагани поводи

Първо: Политиката на необвъроването не е яагаж- 
дане в раздора между два блока, чиято цел е да от всеки 
от тях осигури най-шолямата част от привилегии. Доказа
телство за това лежи във факта, че «ай-големи усилия 
■посветихме именно-: на отстраняването «а този раздор.

в миналото.

ОРЪЖИЕ В БОРБАТА ЗА ПРОГРЕС 

(Откъси от речи на Гамал Абдел Насър)
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Младежта за 

средносромния план
СТОПАНСКА ХРОНИКА

Пшеница, царевица 

месо, вино
?

* ОТ 1 СТР. В града .младежите 
на изтъкват необходимостта 

В разискванията в които от построяване на младежки 
участвува и републиканския дом. Те и този път се застъ- 
представител Георги Алек- пиха построяването .му да бъ 
сов бе подчертано, че сред- 
наррочния план трябва да из 
хожда от реалните възмож
ности на общината, а не от- 
желанията. Младежите бяха 
категорични в исканията 
плана да не се внася нащо, 
за което предварително 
знае, че няма да се изпълни.

отдав-
■ а ■

— Тазгодишната реколта не е изневерила съв
сем. Хляб имаме, но малко ще се внесе. Месо има, но 
добитъкът трябва да се увеличи.

личество захар, защото ние 
и не сме износители на този 
артикул.

Вино имаме от миналите 
години достатъчно, а грозде
то и сега е родило добре. Ще 
трябват нови бъчви или ще 
се потърси изход в превръ
щането на виното във винен 
дестилат, за преработката на 
което ще се отпускат креди
ти. Очакват се след минало
годишните 1,5 милиона тона 
грозде, н-ови 1,2 милиона то
на.’ Все оЩе обаче никой не 

‘заговорва за създаване на 
преработвателни мощности, 
които да превръщат грозде
то в други, по-лодезни от ви 
кото продукти.

де внесено в плана, а вре
менно да се приспособят ня
кои помещения и хола $ кул
турния дом за да .има къде Нашият чита/гел, когото ос гашното състояние ще е нео 

ведомихме за относително бходим малък внос, за да се 
слабата реколта на пшениче навакса непроизведеното. Всъ 
ното зърно по нашите кому- щност и без внос може, каз- 
ни, ако изхожда от местната ват статистиците, защото и- 
реколта, ще се запита — как маме достатъчно запаси 6Т 
ли е другаде в страната? жито. Но е по-добре да ,не си 

Още повече ще му се ,нало- празним хамбарите съвсем, 
жи този въпрос, защото знае. Изходът е известен. Тряб- 
че нито--Димитровградско, ни .ва да произвеждаме пет ми
то Босилеградско днес са в лисна тона зърно, за което 
състояние да се изхранят има 'условия. Тази есен на- 
без да купят хляб от друго пример се предвижда засява

• , нето на около 20 милиона де 
кара, от които според сред- 

ТРЯБВАТ НИ 4,8 МИЛИОНА ните добиви, биха могли, да 
: ТОНА ПШЕНИЦА се гтолучат петте милиона то

на. Един друг изход също е

в

се

Така например във връзка с 
електрификацията бе изтък
нато че неизпълнените обе
щания, които се протакат ве 
че десет и повече години, са 
създали недоверие сред на
селението. Затова и акциите 
по електрификацията не мо
гат да се организират уопеш 
но. Бе изтъкнато също така, 
че Димитровградско в 
област трябва да разчита из 
ключително на собствени си
ли. Една от задачите на мла
дежта е да извърши цазяс- 
нителна работа в това напра 
вление и да се обясни на на
селението. че без самооблага 
не и доброволен труд на на
селението тази акция не мо
же да се завърши.

връзка с развитието 
на туризма в нашия 
младежите бяха единодушни 
в искането да се оформи ту-

място. .

МЕСО: ИМА — НЯМАтази

Статистиката е изчислила, налице, но е по-трудно осъ
ществим. КДго.славянинът хар 
чи 200 килограма зърно за 
хляб, а би могло значително 
по-малко, ако се помамени 
структурата на прехраната. 
Увеличението на цените на 
пшениченото зърно сигурно 
ще насърчи производителите 
за повече производство.

Едрият добитък, така го
ворят всички, е намалял чув 
ствително. Дребният добитък 
стои на едно равнище, даже 
се и увеличава. Свинете от
ново са увеличени значител
но. Тази година има възмож 
ност да се изкупят към три 
милиона и 200 хиляди свине 
по 6 до 8 динара за килограм 
живо тегло. Въпреки всич
ко изкупът на месо и добъ- 
тък расте. Стойността му въз 
лиза на около 6,3 милиарда 
динара за 7 месеца, а това е 
с 11 на сто повече от същия 
период през миналата годи-

че ни са необходими (за хра
на и за семе) около 4,8 ми
лиона тона пшеничено зър
но годишно, защото средно 
на човек у нас са нужни по 
200 килограма само за храна.

Но резултатите от тазго-
СИМЕОН КОСТОВ дишната жетва са по-малки.

Цялата пшеничена реколта 
възлиза на около 3,8 милио
на тона, или 1 милион тона НЕ СМЕ ЗЛЕ С ЦАРЕВИЦА- 
понмалко от необходимото.
Имали семе засети 18 милиона 
и 310 хиляди декара и сме 
получили 3,8 милиона тона,

Във
край да се събира младежта поне 

в предпразнични и празнич
ни дни. На пленума бе пред 

ристическа организация, ко- ложено също така да се по- 
ято да бъде насител на тази строи летен басейн в спорт- 
акция.

Младежите подкрепиха и- 
деята в Димитровград да се 
открие училище за ученици 
в стопанството.

ТА, ЗАХАРНОТО ЦВЕКЛО, 
ГРОЗДЕТО ...

Добивът на царевица е по
радващ. Прогнозите, 
то и да са противоречиви, не

кия център.
И този път пленумът кон

статира, че липсва сътруд
ничеството между работниче 
ската и учащата се младеж, 
градските и селски младеж- 

МЛАДЕЖКИ ДОМ ОТНОВО ки организации. Липсата на 
НА ДНЕВЕН РЕД

колко-или оредно от декар около 
207 килограма. Изчислено на 
човек, това са по около 190 се различават значително в 
килограма .годишно. Изневе- 
ре ни годината. Беше дъж- 
довите, студена, имаше доста

на.
Изводът, който може да се 

цаправи, е че реколтата не е 
толкова лоша, колкото се 
приказваше, преди да знаем 
резултатите. Тази година 
не е изневерила съвсем, ма
кар че по-добре щеше да е, 
ако бе се повторила минала
та, която в много неща беше 
рекордна в земеделското про

оценката за количеството. 
Има изгледи реколтата да е 
близо до рекордната, която
Еъзлиза «а повече от осемнаводнения в житниците ка 

страната, градушки... Само милиона тона. Дали ще е 7,5 
в СР Македония пшеничена 
та реколта е била по-голяма 
от .миналогодишната с 5 на

Там обаче .времето беше паричната стойност на произ
воденото, защото цените на 

са солидни, а ние сме износи^ 
тели .на това зърно — особе-

връзки между тях е, причи 
на за провала на многото ак 
ции организирани досега.

Пленумът -заключи, че гла 
вна задача на Съюза на мла

милиона или под това, няма 
да е от голямо значение заВъв връзка с културно-за

бавния живот на младежта и 
на. село и в града бе изтък
нато,
най-минимални условия. По

царевичното зърно сега са
дежта във връзка със оред- 

че не съществуват ни. ноорочния план Ще бъде да
се включат активно в акци
ите по електрификация

селата културните домове, селата, в акциите за- органи- 
който на времето бяха пое- зиране на културно-забавен
троени с определена цел, се- живот в село и в града,

развитието 
култура и туризма.

сто.
по-благоприятно за пшени- изводство.
цата, а производителите 
приложили най-съвременни 
агротехнически мероприятия- но в съседна Италия и в За- 
. За да сме спокойни за хля падна Германия 
ба, би трябвало да произвеж Захарното цвекло се е ро- 
даме около пет милиона то- дило достатъчно и е близо 
на зърно. Тогава бихме има- до 3,6 милиона тона. Това

М. н. н.на

СурдулицаР.
на физическата

га се използват от коопераци 
ите за икупуване на доби
тък, за магазини и тн.

ПОДОБРЕНИ УСЛО
ВИЯТА ЗА РАБОТА 

В У-ЩЕ »М0ША 

ПИЯДЕ«

за необхо- значи, че сме си 'осигурили 
суровина за .необходимото ко

ли и за храна, и 
димия запас. Иначе при се-Д. Йотов

предупреждавахме за неговата опасност и предприемахме 
положителни акции за да го избегнем.

Второ: Политиката яа пеобвързването не е пасивна, 
тя не значи въздържане от проблемите на този овят. До
казателство е, че сме ангажирали във всички проблеми 
на нашия век и сме предлагали решения- Политиката на 
необвързване не е търговия на студената война. Полити- 

необвързв ането би остана същата въпреки про
света на блоковете. Тази поли- 

.съзнание яа човечеството,

Доскоро условията за рабо 
та в техническото училище 
“Моша Пи яде“ в Сурдулица 
не бяха подходящи. Влагода 
ре ние настойчивостта на ди 
ректора на .училището Вра- 
нислаа МПхайлович, стопан
ските предприятия в комуна 
та се отзоваха на апела за 
помощ и сега състоянието е 
съвсем друго. Увеличен е 
значително книжния фонд, 
набавен необходимия икве- 
тар — помагала и пособия 
— адаптирани са и нави по
мещения за ученическата^ ра 
ботшшица. Също така, обза- 

помагала

. *

ката на
мените в положението в
почива&върх^хТртатТнГс^едип^ените нации, независимо 
от съществуването на един, два, три или четири блока.

(Кайро, 5 октомври 1964, Конференция на не
обвързаните).

„Мир ще завладее само чрез разширяване яа грани
ците «а братството и чрез колективно, творческо и гра-

ва е действителна'И искрана . вадени са с нови. 
учебните кабинети, Така че 
са създадени много по-добри 

. условия за обучехме. Разши
рен е и училищния двор.

Освен това, тази година и 
училището задели 30 000 ди-, 
нара свои средства, а 160 000 
динара кредит отпусна Репу 
бликанската образователна 
обшност. С тези средства бе 

електроинстала- 
която бе 

парно

ООН на 27Общото събрание на(От речта в 
септември 1960 година)

положителна 'неутралност
мирна„В нашата идеология 

и необвързгаяе „»м«р«як

■ ~г.
личните форми «а латерални пактове, 
сфегои на влияние.

Това беше нашия път, 
революция .след войната за .
ме на тази война. Този път беше път лвсен ,пЪт.
положителна неутралност. Това не беше ямо_
Той брптгс «яй-тежък защото необвързването не е само

необвързването считаме, че трябва да им , е — п.
без задължения трябва да пристъп

СРЕЩА ИА ТИТО И НАСЪР ПРЕЗ 1963
проблеми пред които е изправен све- 

които ще бъдат в полза на
ней-

ваме към всички 
тът да заемаме становища,

’ прилагайки Хартата .на Обединените нации впът ага нашата национална 
независимост, както м по аре

на необвързване и
подменена 
цията в оградата, 
дотраяла и въведено 
отопление.

мира, 
ното слово и дух .

ОАР на 9 юли(В националното събрание на 
1960)

м. к. В.
брой: ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОАР)(В следващия

отвени възгледи, че

братство * 22. октомври 1970

Страница 5

>



Е
ах

I=:

БОСИШРЛАШ ПРОШКАI
1===
I 11111Ш1111111111111111111111111111111111111111111Ш11Ш1111111ШШ1111Ш1Ш1111Ш111111Ш1111111111111111111Ш1Л1ШШ

избирателите критикуват дейносттаЧесто пъти
отборници и представители, тяхното участ- 

работата на скупщините' и това колко успя- 
изборят за тяхнйте обективни и оправдаеми 

предложениязабележки.

ГОЛЕМИ ЩЕТИ ОТ СНЕГОВАЛЕЖА <
на своите 
вуване в 
ват да се 
изисквания,

■ !,

След продължително хубаво и топло есен
но време в края на миналата седмица, съвсем

Бооилеградска комунанеочаквано, в цяла- 
падна дълбок сняг.

В по-високите места снежната 
достигна дебелина и до 20 см.

Тоя ненадеен сняг причини големи щети 
на селското стопанство в. комуната. В по-ви- 
соките села още има неовършено жито, а ■ в 
Босилеград, • Райчиловци и Раднчевци непри
брани царевици. В ловенето села снегът покри 
неокосени отави и неприбран зеленчук.

Също големи, щети са причинели и на сво 
щарството. Започващата в момента беритба 
на ябълки бе прекъсната, а много

! '
гласа на изби-С една дума колко се вслушват впокривка

рателите.

■ 4 ■

КОЛКО ДЕЙНИ СА ОТБОРНИЦИТЕ 

И НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
овощни

дръвчета са повредени.
И съобщенията в комуната са в затрудне

ние, а особено през Босна кобила.
• :

НЕДОСТИГ НА БРАШНО В ПОВЕЧЕ’! 
СЕЛА

сесиите на Скупщината в ра
ботния сезон през лятото и

Пред поскъпяването на брашното магази
ните почти във всички босилеградски села бя
ха изпразнени не само е тоя, но и с още дру
ги важни артикули, за които хората са пред
почитали, че ще поскъпнат. Сега обаче е на
бавянето на нови кол1гчества брашно и други 
стоки търговските организации се бавят. То
ва е най-чувствително в отдалечените селски 
магазини, където съобщителните връзки не са 
добри.

Оттогава до днес са прове
дени седем сесии на Общин
ската- скупщина.

Обаче пълно И всестранно, 
избирателите никога не са 
осведомени за дейността на 
своите отбори иди и предста
вители. Освен (в протоколите 
не се регистрира, иито се пък 
прави анализ колко е. деен 
тоя шта оня отборник, колко 
пъти е разисквал на заседа
нията на общинската скуп-

е сеят а.
Изненадва' обаче, че много 

повече отсъствуват отборни- 
ците от "Босилеград. Това от 
съствие е -най-евидектно прй 

Интересно е, отсъствуващи следните отборници на ,кама- 
те от ойсиите на Общинската рата на трудпвата общност:

Стамея Спасов, д-р Васил 
Христов, Михаил Чипев, За. 

кива, които са присъствували хари Андонов и Александър 
само на изборното заседание Треперели, 
и от тогава до днес не са сед 

по-ефикасната работа на тоя нали в отборническата ска- 
на*й-важен самоуправителен .мейка. Такъв например

случая с Милан Иванов, от- 
борник на общинската кама 
ра от Долна Ръжана. И от- 
борникът Захари Рангелов

ОТСЪСТВУВАТ ЕДНИ И 
СЪЩИ ОТБОРНИЦИ

V скупщина ,са почти едни и 
същи отборници. Има и та-Разбираемо е, че това нарушава редовно

то снабдяване и създава трудности на населе
нието. Ето защо е необходимо магазините, да 
се попълнят навреме с необходимите артику-

щина, по кои въпроси и кол 
ко е успял да допринесе за

Никой не се съмнява, че 
е тези отборници поради- - ра- 
_ бота в своите трудови ррга-? 

низации оправдано са отсъ- 
ствували. Обаче това не -ги 
оправдава- пред избиратели
те. Защото на тях им е било

ли и поради настъпващата зима, когато тран
спорта става все по-затруднен и нередовен.

орган в комуната.
КОНКУРС ЗА ПРЕИЗБИРАНЕ В ОБ- 

V, ЩИНАТА ..... От последните избори за 
представителните органи и 
конституирането на Обгцинс 
ката скупщина в Босилеград 
е изминала година ,и полови 
на. Тоя период дава .възмож 
ност за един обстоен анализ* 
въз оге-това на които да се ус
танови отделно дейността на 
всеки отборник.

Ч, от Горна Ръжана от седем 
проведени общински сесии - 
е присъствувал само на че
тири.

известно, че не могат да от
говорят на отборническата си 
д-ьлжност поради обремене- 
ността им на трудовите ме
ста, а ето че все пак са ’ се 

За разлика от тях — дру- наели да бъдат отборници.

Макар и със закъснение, органите в об
щината са обявили конкурс за преизбиране на 
всички ръководни места. Също така, ще бъ
дат открити и няколко : нови постоянни или 
хонорувани работни места. В общината е на
значен и просветен инспектор, който ще има 
важни задачи в учебното дело в комуната. гите .селски отборници много 

почмалко отсъствували. Обик 
новено те -са нередовни на

ОТБОРНИЦИТЕ ОТ СЕЛА
ТА НАЙ-МАЛКО РАЗИС

КВАТВ. В.

Според това колко отбор- 
ниците участвуват в разиск
ванията и допринасят за по 
успешната работа «а Общин
ската скупщина може да бъ
де един от Критериите дали 
те успешно изпълняват своя 
та задача. Факт е обаче,, че 
в .разискванията участвуват

ние е в общинската админи- смяна трябва да означава ма бщинокия комитет на млад е- почти едни и същи отборни-
страция изцяло да се осигу- сов прилив на млади и ква- жта и др. По тези въпроси ци- Разбира се, повечето тях
ряват процесите на демокра- лифицирани лица. комунистите не могат да се ни Разисквания са градивни

тегр ция тряова окончател- тизацията. Още по-значител Съществени промени са не занимават само в конфлик- и Допринасят за взимането
но да се премахне в съвест- но е навреме да се премах- обходими и в кадровата стру тите и недоразуменията с иа правилни решения. Оба-
тя Практика ват конфликтите, между от- 4 ктура на ръководните места, младите, но еднакво да гле- че има и такива, които взи-
Г дели:и служ5и в общинската Обаче тази акция се бави, ко дат ,на вюички/ без оглед да- мат думата и по онези въпро

администрация и население- ето е особено рчебиещо цри ли се касае за студенти, с^д ои, за които нямат квалифи-
единствен процес и то, понеже това често създа- реизоирането. иошколци, работници или дпрана преценка и по такъв, г-тзгеткк ™ ■яь-яга*

ва ^“’>виат в ,,,ия5 фда”и' шй,<* «е ре.т™,
на работниците, нито пак до Има сериозни забележки, сп™от Р№«™ зки д^лж^пабота™0
в жда под въпрос т.яхнато че комунистите в самоупра- и семейственост. Рядко се да шизации да се ангя-ялипя ' данмята
положение. вителните .органи на община , ва предимство на, онези, на Ц Д С ангажират в даяията.

•И. комунистите в гимнази- та често се солидарир&т с на който^работата.би 'им осигу-
ята и основното училище не рушването на демократиче- рила егзистенция и то в слу-
а показали по-жива актив- ония и самоуправителен на- чай. когато се касае за кан-

ност, особено в подобряване чин при приемането на важ- дидати с еднакви квалифи-
-образова- ни решения- Но за за тези кацни. В многото „режира- и самоуправит елките органи. забравят,

,резултати> а в явления малко се говори на ни“ конкурси се касае за от Така ще могатВ решававето на Форумите. съствието на решителност и Щ ГЙТ
т ’ създадон при йз- принципноог от страна'на ко

0 на директор. ЗА ВЛИЯНИЕТО НА КО- мунистите от тази партийна интереса на своите близки
Незадоволяваща,, дейност МУНИСТИТЕ ВЪРХУ КА организация 

показват и комунистите в ор ДРОВАТА ПОЛИТИКА И Изтъкна ое че комуниеги-ганите на общината, което НАСТАНЯВАНЕТО НА комунисти
довежда до изостряване на РАБОТА 
отрицателните явления и от
съствието на създателака ат 
мосфера за решаването, им.
В анализа това бе подчерта
но, защото от голямо значе- те

Босилеград

Нерешителност води нъм пасивизация
★ ОТ 1 СТР.

Ето защо дилемата за ии-

разрешаването на тези и ДП'' 
ги- ежедневни въпроси и да 

^засилят действушането
Много често някои отбор

ници взимат думата, за да за 
пазят собствения1 Си или иК- 

организации тереса на някои други. Те
че тяхната отбор- 

ничвека дължност не се из
черпва само в застъпването 
на определени, а дори и тес
ни интереси, но и в равно- 

пред обществените правния третман на интерес- 
интереси. Такива обикновено са На цялата комуна. Това е

най-очебиещо при донасяне
то и разределянето на ойЩйн

си в
п о литич еоките <

да се осуетят 
онези, които собствения или

поставят■...

те пааивио се отнасят към 
проблемите на младежта 
тяхното подготвяне за влиза 
не в редовете на СК. Т$с лите, които 
главно, забележките

забравят, -.че тяхнияИ
еднакъв на гласа на остана- 

представлягват
сят до ^«стите °рг“н фаРУ“'
зията и ръководството на О-

глас е
ския бюджет.

Във всички тези разисква
ния много малко се чува гла

Кадровите промени не тря 
бва да означават премахва
нето на заетите от по-старх- 

п околен ия. Кадровата В. Велинов * НА 6 СТР.
Странила 4
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Димитровградска
хроника
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В кожар» „Братство“
Средносроч вият план на 

Димитровградската община

ЗАГУБИТЕ НЯМА 

ФАТАЛНИ
А Бройки за развоя

1975
Н

В .кожара „Братство” през август бе направена 
смяна на ръководството» защото „не показало умение 
да стопанисва и ,по други причини. Какво е сега по
ложението, неотдавна ни осведомиха техническият ди
ректор и счетоводителят, и заявиха категорично, че 
загубите няма да се погасят изцяло, обаче няма да са 
фатални. Ако

костта директор .На Кирил 
Илиев. От Нова •година пак 
Ще бе обяви нов конкурс, за 
щото в колектива-се съзнава 
тази необходимост.

ОТ НЕОТДАВНА ПУБЛИ- да динара. В промишленост- 
ЧНО се обсъжда проектътза тта най-много се очаква да

осигурява комбинат „Димит
ровград"— около 7,5 мили
арда, а след него „Свобода* 
— близо 4,6 милиарда дина
ра. Земеделската кооперация 
ще осигурява около 3 мили 
арда, а толкова се очаква и 
от частния земеделски сект 
тор.

средносрочния план на раз
витието на Димитровградска 
та комуна до 1975 година. В 
няколко броя на вестника 
ще дадем за читателите ни 
най-основните положения на 
плана и бройките за развоя 
през този период.

ЗА-ВЪНШЕН НАБЛЮДА
ТЕЛ, а такъв е обективно и 
журналистът, впечатленията 
от всичко са с известна ре
зерва. Единодушието в ко
лектива за оега е добро, но 
ако
бързо, а това е невъзможно, 
затцото има много трудности, 
■няма ли да започнат .пах кра 
моли, които да се 'насочат 
срещу новата ръководна гар
нитура? От друга страна, 

с след всичко станало през 
лятото, мнозина в колектива 
са склони към един вид ис
торизъм, който крие тенден
цията ма изтъкване. Как е би 
ло, защо така е станало, кой

може да се вярва, това значи, 
жарата ще избегне катинара, който доста хора й пред
ричаха.

че ко-

нещата не се оправят ■*ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА
в колектива сериозно бяха 
застрашени от ежби, чиито 
инепиратори бяха предимно 
хора от уггравленческия апа
рат. От сменяването насам, 
това постепенно се лекува. 
Но е имало време, когато, мо 
же би за да се провали но
вото ръководство, е поразва
ляно т.уй-онуй в производст
вото. Например имало разре 
ждане на бои, за да се полу
чи слаб нюонс на кожите и 
подобни прояви. Макар че 
лекуването не е завършено, 
работниците все по разбират, 
че сигурността на предприя
тието-е най-важна» защото 
това -означава и хляб за тях.

А НАСЛЕДСТВОТО оста
вено .на новото от старото ръ 
ководетво, казват тук, е до
ста тежко. Загубата за поло
вин, година визлиза на око
ло 590.000 динара, но голяма 
част динари са погасени в ба 
ланса. За корегиране сгойно 
стта на финалната и полуго-» 
това продукция е зачислена 
сумата от 336 хиляди. За 220 
хиляди е • направено погаше
ние’ като е отчислено натру
пването за половин година, 
а само 32,1 хиляди са' посо
чени като загуба. Ясно е, че 
това не е никакво решение. 
Първо, едва ли ще се прода- 
дат стоките по-скъпо от пла 
нираните цени, защото става 
въпрос и за по-нискокачест- 
вена продукция, а второ, с ли 
квидиране ,на натрупването 
обедняват фондовете, което 
също не е добре. Следовател 
но, не бива да има залъгва
ше, че реалната загуба е са
мо 32 хиляди.

ОБОРОТНИТЕ СРЕДСТВА 
ПОЧТИ МЪРТВИ. Така Комуната е направила зиа 

чителни крачки в своето раз 
витие, особено през последно 
то десетилетие. Няколкократ 
ното увеличение на общата 
продукция и общия доход, 
на националния доход бе ре 
зултат на значителните ин
вестиции в промишленото де 
ло, които осигури в ло-голя
мата им част републиката и 
федерацията.

Тези стопански резултати 
днес са солидна база за нови 
крачки в развитието и имен
но върху това се основават 
плановете за развитието до 
1975 година.

каз
ват събеседниците м>и. Кожа 
рата има около 1,2 милиона 
динара оборотни средства — 
свои и от кредити. Никой о- 
баче не се е съобразявал

НАЦИОНАЛНИЯТ ДОХОД 
ще се увеличи съответно на 
растежа на продукцията. Се
гашният национален доход 
от около 4,8 милиарада ста
ри динара през 1975 година 
ще влезе на около 9.2 мили 
арда. Това увеличение, изра 
зено в проценти, ще е около 
88 на сто. Промишлеността 
ще осигурява 5,4 милиарда, 
земеделието около 1,9 мили
арда, а другите стопански от 
расли — около 1,9 милиарда 
ст. динара. Изчислено на гла 
ва от населението национал
ният доход ще се увеличи от 
271.0С0 през 1970 год. на око 
ло 516,000 ст. дин. през 1975 
Година.

това и се стигагало до големи 
борчове. Стойността на суро 
вините надхвърля 4 милиона 
динара. Част от тях е даже 
под нужното качество, а ко
личеството стига да се пре
работва ча,к до март месец. . се е .борил срещу неправил-

ностите 
приказва. Това бе констати-

за това много сеСкладът на готови стоки се 
числи на около 1,5 милиона, 
а около 1 милион е незавър
шеното производство. Това 
са блокирани около 6.5 ми
лиона динара, а допустима
та граница не бива да надви 
ши 2 до 3 милиона динара, 
защото иначе блокадата е 
неизбежна..

рано и записано на доста за 
седания-.на самоуптравителни 
те органи и всяко по-ната
тъшно спомняне няма да 
от полза. Полезна ще е нас- 
тойичивостта, която сега съ
ществува и расте постоянно, 
да се потърси най-благопри
ятен изход от трудностите. А 
това ,не иска романтично при 
помняне: какво беше. Даже 
и бившите ръководители, ако 
останат в колектива, а поне

е Ето какви са цифрите за 
растежа: БРУТОПРОДУК- 

ТЪТ на цялото димитровгра 
дско стопанство ще възлезе Този растеж може да се

осъществи при определени 
ри динара, срещу планирани условия, които се осигуряват

о .реконструкция на МОЩН07

на около 26,2 милиарда ста-РЕЗУЛТАТИТЕ напосле
дък са окуражаващи, казват 
в предприятието. Насоката е 
да се намери пазар за гото
вата продукция и вече се 
явяват нови партньори. Про
изводството е почти два пъ
ти по-голямо от преди, а 
складът на суровините е зна- боти почтено, би трябвало да 
чително намален още до края бъдат приети човешки, без 
на септември. И качеството 
на продукцията е подобрено.
Техническият директор ни

те 14 милиарди тази година.
Това ще е увеличение с 90 стите, организация на труда,

повишена производителностна ото или близо два пъти.
и сигурен пласмент.Промишлеността ще осигури 

около 14,9 милиарда, земедел 
ското стопанство (обществе
ният и частният сектор) — 
около 6 милиарада, 
отрасли (строителството, за
наятчийството, услужните де 
йности) — около 5,2 милиар

ди-ректорът ще иска да ра- Е плана е подчертано, че 
такива условия могат да се
осигурят, защото от цялото 

другите етопанство в страната се очаненужното и еснафско под
хвърляне за виновност. За
щото то не е .правна санкция. ква по-значителна стабили

зация.съобщи, че в една партида от 
150 метра .кожи! няма нито 
един .метъо Ш качество, като 
не се смята стоката, започ
ната да се обработва преди 
смяната.

м. н. н.М. Н. II.

Ето такова е положението 
сега. Колективът 'напряга см 
ли .да устои, макар че загу
бите не ще погаси изцяло.

БИВШИТЕ РЪКОВОДИТЕ
ЛИ, които през август бяха 
сменени от работническил 
съвет, рогато приказвахме 
още бяха в предприятието.

ЗАГУБИТЕ, казват, кога
то (Искат ща обяснят защо се 
е стигнало до тях, са после
дица от. много неща. 
надхвърлена планираната ,се 
бестоймост на производство
то — зарад скъпо купувани 
суррвини, преразход на ма
териала и на труда, имащо не 
качествена продукция и пр- 

'■ А всичко това било • дошло 
от лошото стопанисване на 
предишните ръководители, ..чеоюият 
които слабо правили сметки- ваден под дисциплинарна от

говорност и му бил в.ръчен 
Иначе обя

вила

Съобщиха ,ни обаче слецеш-
то __ на управителния съвет
било дадено предложение на
директора Васов .да се наме
ри съответно място, а техни 

Раичевич бил под-

.те. лошо организирали, „про
изводството, допуснали'ЯоШо акт за уволение. 
качествена продукция, макар веният конкурс за директор 
че техническият е найтраво не е бил успешен. Не се я 
.отговорен за •-качеството. ■■ (В вил птиФй и работническият

съвет продължил пълпомощ ГУМАРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ЗАЕМА ВАЖНО МЯСТОнеговото решение обаче не.е 
Предвидено тона). ията за изпълняващ длъж-
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К, ш село Дина 
Да ст
на^а 
нара 
тези , 
зерво 
селот

V.-
;Чг

Време за работа г
мреж
От т, 
Ца Щ( 
Ще п

откъснат и отдалечен от 
на комуната край етояс. Долно Тлъ-заседашие центъра

«се по-слаба.
Тези дни в 

мимо се проведе 
на местната Организация на 
ССВН, «а което присъствува 
ха Цоне Тодоров, председа
тел на Общинската организа 
ция на ООРН и Пенко Най-

заместешк-.председа-

на заседа-Присъстващите
голямо Iвнимание заде-нието . _

лиха за разглеждането на ра 
ботата на подружниците на 

местните обгцно-

4
очак! 
Успех 
ла, в! 
сурсх

по-малко земеделска ССРН И иа
Бе констатирано, че. тях 

ната дейност «е задоволява-

то има
работа да се поработи и за 
благоустрояването, 
това обещание е изпълнено, 

много места не е. Се-

денов, 
тел ига ОСРН.

В разискванията бяха из- 
належащи

сти.. и-I- йув"кВЕ ТГЬТИЩА? НИЩО АИ НОВО НЕ НИ 
ТРЯБВА?

Някъде
тъмната редица 
проблеми в селищата яа Тлъ 
МИН.ОКИЯ раЯси. Основни са 
обаче комуналните, 
които изпъкват неразрешени 
те съобщителни връзки. Съ
ществуват големи нужди ДВ 

пътя от Бистър

В. В.
но на
га пак е есен — и време да 

помисли какво да се пооп 
Общинската

между
се V

V грави в 'селата, 
скупщина винаги е иропвя-искат поправки. Някои ■ *- Знам как преди години е- ви и 

тгин отборник от Висок, поч- чешми рее още добиват во
та на всяка сесия ставаше да .посредством глинени тър- 
и искаше- от председателя 
,;цимент“ за дигга, с която да 
ее завардят от наводнение 
ймотйге на едно село”. Вина
та -гОй получаваше отговор, 
че цимент ше им се даде. но 
нека да решат, кога ще запо 
чнат.

Годините се изнизват, а 
циментът още не е взет, ни- 
то е започнало строенето на 
въпросната дига. Реката ня- 
колкр пъти ре е изливала от 
тогава и е направила голе
ми щети. Може би докато се
ляните решат за строежа, ре 
Ката ще измени 
си даже.

-•се завърши 
към Назърица и да се про- 

Карамаиица
желание да помогйе — >. ■вала

дължл оня от 
до Голеш. Оавен това нужно 
е автобусите на транспортно
то предприятие редовно Да 
поддържат линията Босиле
град — Карамакица, а не ка
то досега « един ден да оти
ват до Долно Тлъмино, а в 
другия до предназначената 
крайна спирка. Освен 
един път седмично се явява - 
нужда да пътуват два авто
буса, които да превозват ги
мназистите от този край, уча

4

ш::
:
■ тж Т: **

X *"това,

а*

щи в Босилеград.
На заседанието се подчер

та, че и в Тлъминския ра
йон съществуват възможно- 

електрификация- На 
Голеш

Г

течението

сти, за
три 'километъра от с. 
Кривапаланска община е 
прокарала далекопровод, ко
йто ако се постигне споразу
мение, може да стигне и до 
Тлъмино, Бистър, Карамани- 
ца и Жеравино.

Също така се изтъкна, че

Г*?,*
* *

А чешмите ,а междуселски 
те пътища, а селските сока
ци .? Машко са селата в Ди 
йигрехвтр адско, които 
Що-годе по-добър път из се
лото. Минете от Димитров
град до края на комуната на дИ) а за ,ня.к;ои даже и не се 
север, или през Бурела. Ще 
■гадите почТи същата карти
на — докрай изхабени селс
ки пътища, станали непрохо 
дими й. за волски* впряг, а не 
ли за друг транспорт. На пъ 
тя за Висок, най-лошите ме
ста не са някъде по „джаде- 
то” към Видлич, но през се
лата.'; В Радеина, Смйловци.
Братковци автобусът намал- 
Лва скоростта си до тази на 
костенурката, защото от път 
няма почти нищо.

Кскгато една година бе пос
тавен въпрос да се поопра
вят пътищата през забърдс- 
ките села, някои жители бя-

„Нам

н ЗШ

имат
МОСТ—ВНИМАНИЕ, ОПАСНО ПРЕМИНАВАНЕ

всенаселението проявява 
по-голямо недоволство от ра 
ботата на здравния дом в Бо 
силеград, който след закри
ването на мината в ‘Карама- 
ница,
■здравната амбулатория в До 
лно Тлъмино. По такъв на
чин 'здравствената защита в

«2ту с цимент, ту с друг стро
ителен материал. Значи, ра
ботата е само до разумността 
и добрата воля на населе
нието.

й?'.'знае къде им е изворът.

*
изобщо не поддържа$ *
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Много пъти е имало обе
щания — през есента, кога-

шм. н. н.

Ш:__ .-л-КОЛКО ДЕЙНИ СА ОТБОРНИЦИТЕ 

И НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЦЦ
* ОТ 4. СТР. И ОТБОРНИЦИТЕ НЕ ПОЗ- зната скупщина и по един 

е „ ■»«■_ НАВАТ НАРОДНИТЕ ПРЕД път д-р Васил Андонов, пред 
са на селския отборния. Мо- СТАВИТЕЛИ... ставителна Ооциално-здрав-
же би причината е и вт , ствената камара на Съюзна-
че според сегашната отбор Представителите, „които Бо та скупщина и Чедомир Ма-
чеока структура тях ги и оиле1Цр,адрката община е из- ринкович, представител на 
няма много. Имаме цредв д бирала с друпи общини не стопанската камара в Съюз- 
типикно земеделските прогг - (ПОоещават ч0сто тази изби- ната скупщина, 
водители. п°®е^ ~ рателна колегия. ,А схбщина- Другите не са присъству-
борнищи от селата са " та представляват четири'съ- вали на нмгго едно заседание
ли. които или ^ юзни и пет републикански Ето защо тях не ги познават
добре най-належащ те въпро дародра представители. не само избирателите, нб до-ои на своите избиратели, или Те не оамо> че не се отзо. ри и ^
пък не „ :вават сред избирателите, но Това говори, че връзките . . «еобхоШ
тъпват за тях, пр®да _ - не идват и на сесиите на Об- между представителите, от- Още ,малко дни остават, д

Б дптмистй НЯ гяшстялння Щинпката  ̂екушцин а,, за.кои- п бойниците-и- избирателите в момента „кагато строителния^ в0^сгва';
В архивите на санитарния коитЬ имат като проюве-таи то са редояпо са осведомени. Бооилеградаката. община са работници от вътрешността

мнщектор има доста докумен работници. у^аоегф вината "птоисъствурат едави.. Цооледицит,е от това ще се завърнат по своите се- ,-|ГОц!
ти, които ни осведомярват за МОн° е’ че ***** издци~*~ ~ само двама: Стоян Стайков ’ чраствуват';на1Й-доб|ре избира* ла. хоРата'*
чистотата яа водата, която Вп-^пни- и Ли>бен Арсов от Босиле- телите, защото посредством _ г-Лчтял- но в «
м е,- жь» а „ржжегву- *». ,

лища в комуната. Според е- лец от с. Голеш дейно учас- вал Станиша Станкович, пре сан начид д^ореЛ^^во на обществено-политическа глеД
твува в работата на «сяка се дставигел на Обществено-по йте належащи въпроси. работа и предприемане на ,тат
сия на ОС. литичепката камара на Съю В. В. трудови акции. Защото ДР®*. дица ^

Сесиите на Обпдгнската пролетта и лятото по босиле в1!)
скупщина много често показ--------------------------------------- ---------------------------------------------------- градските села е труд*» Д*
ват и неподготвеността на се организира успешна обще
мнозина отборници да участ РРПЯНПИЯТЯ ППУЙМЯ ПАП1«Ч11У ствено-политическа дейност. да з«Д\
вуват в разрешаването на ГСДСтЦПЛМ1 11р1Ю1У1<1 Н1)|) ОдНЯ Причината е в отсъствието ^ ввК,
важни въпроси, за които е - .
било необходимо да имат мне 33 В6СТНИКЗ 33 1971 ГОП а хората.

увеличават пролетно и лятно нията и предложенията от Тава нещо трябва да сей3
избирателите. Това говори, че .__ _ гллскй
те игнорират събранията на АБп111111411Та м ВАлиогч! ползва във ЪСиЧИМ
избирателите и че техните ЛОРНИИЗИТВ СО В6ДНЗГЗ! общественсмполитически оРга

во пътархата, по-които идва «пъзки -с избирателите не са V - низащии, а най-много в ’>*еСГ
до чешмите, не са вече здра иа завидно равнище. —............. . .... П ните общности. За целта е

ха се изказали така: 
не ни трябва по-добър път. 
А автобусът щам ходи чак 
до, Висок, ще-не ще ще кара 
и през наше село, та Ще се 
возим и ние- Това е истина. 
Те са на пътя, за. другите се- 
лиВца. Но колко почтено е 
така да се приказва? Момент У

*
* *У

Г

М0*«
Вдин анализ от преди три го

дини само две-три селища 
имат действително добра и 
чиста вода за пиене. В дру
гите селища водата е замър
сена с доста бактерии от раз 
но естество, който особено се гаг®1- '*|

реотеЯ>!
време. Всъщност водата е си 
гурко чиста и добра за пиене ЛЯ*

I . \



Провзводство на пшеница в светародът напредваг ЧОВЕЧЕСТВОТО 

ОЩЕ НЕ СИ 

ДОЯЖДА

от пролетта на 1970 го- 
~еСТНоСт в село Драинци започна 

Драинчани сериозно схва- 
Тдосега са вне:слн по 2 000 ди- 

„ са Дали. по 50 трудодни. С 
броволен труд е построен ре
дната мрежа от каптажа до

Р°
сметка за водопровдната 

динара, 
ли-

щат3възлиза «а
„„ската скупщина в Сурду

а останалата част

240000

№20000 динара, 
аИнчани.
упорити

, 8реМе
' "„^следват и други села в Кли-

,в своята акция и се 
тя да бъде завършена- с 

който заслужава похва-

са

— КОЛКО ТОНА ГОДИШНО? КОИ Е НАЙ- 
ГОЛЕМИЯТ ПРОИЗВОДИТЕЛ? СРЕДНИЯТ 
ДОБИВ Е ОЩЕ МАЛЪК. АФРИКА НАЙ-МА 
ЛКО ПРОИЗВЕЖДА.

„ЗЕМЯ ОТ РЕКА ВИСОЧИЦАМ. Вел. Сн. М. Нейко«

По нашенско има старци,
които (разказват, че едно вре 
ме .се (раждало много

вечесгвото .се стреми да уве- юз, който произвежда 30 на иии, скандинавските страни
сто от цялото световно про- и Англия имат цреден добив 
изводствю, на първо място е от дека® и над 400 килогра-

23 ма, а само дви-три евролей- 
на сто от цялото световно ски страни са -със -среден до

към 2 милиарда и 300 .мили- производство на пшеница и би® под 200 .килограма от де- 
она декара -с пшеница, а се има «ай-голям добив от де- кар.
получават вредно -от декар кар — 250 килограма. След Че не е вярно твърдението 
— 140 килограма. Трва зна- нея е Северна Америка с 21 на старите хора за много зъ
чи, че още ,не .се прилагат не на -сто от световната продук- рио в -миналото, може да се

ция и 160 -килограма -от де- потвърди и от -следното. От
кар, по-оле Са Азия с 16 на 1938 година -насам средният
сто и -среден добив 95 кило- добив от декао се е увели-
грама от декар, -Южноамери чия за около 35 -на сто. Това
канските 'страни 4 на сто и значи, ако тоггава е цолуча-
средан добив -от -декар 120 вано 100 килограма -от декар,

■Понякога грешим за най- килограма, Австралия — с 4 сега -се получава около 135 
големия производител на на -сто и аредан добив около килограма,
пшеница. Често -се чува, че 140 килограма от декар и Аф -Въпреки всичко има райо- 
Америка произвеждала най- рижа -с 2 на -сто от световна- ни на земното кълбо, където 

310 милиарда килограма много, а тава -не е -вярно. -От та .-продукция. . хлябът -все още недостига на
310-те милиарда килограма, Европа особено увеличи населението и гладът отвли- 

Толкова -пшеничено зърно що -ги -произвежда целият производството -си през пое- ча ежегодно хиляди човеш- 
е подучено през 1968 -година свят, 85 милиарда килограма ледното десетилетие, когато- 
в целия -свят. Това е близо -произвежда -Съветският еь- то -бяха -внедрени нови сор-» 
два пъти повече, отколкото юз, а след него са Америка, тове -и бе приложена -висока

личи производството.
-Първо не задоволява сред

ният добив на зърно от де- Европа. Тя произвежда 
те, че по -седем скарвал и от кар. -В света днес се .за-сяват 
нивите.

' / жито.
Толкова тежки били онопи-

Това така -се -струва яа ста 
рците. Истина -е, че са -прево 
звали по оедем снопа, но е 
шейна. -И ке зарад тежкото 
зърно, а зашцото тогавашната обходимите агротехнически 
ръж имала дълго стебло. По- мерки -по ваички райони, 
вече -се засявало тогава, та 
се ггонаггьлва-ли хамбарите, 
макар че добивът е бил -на
половина по-малък.

Днес се произвежда много

ь
"ТС

Европа произвежда най- 
много=>- I

повече, но светът е все още 
гладен.

5
*■ .

'

юи животи, предимно на де
ца. Затова и настояването за 
повече добиви -от декар про
дължава.се е получавало преди триде Канада, Океания и други. агротехника. Някои европей- 

’ сетина -години. Но това коли- " Пб континенти гледаяйб, ’1са<‘'"Бии '-сгреОни 
чегСтво -не задоволява и чо- то изключим -Съветския съ- дия, Белгия, двете Гарма-

———-. ..ТГ

• м. н. н.

нашту задругу, защото се занимавали с кашка
вал, с жито, със сву земледелску работу. Ваши- 
ти су научени на търговию, а търговията е лъс- 
ния и-загуба нема, па су ним платете може и по- 
големе. Затова се бойим да не разману за краш- 
кавалат, що у нега има печалба, ама яка гърби- 
на сака, додека се събере млекото и напрайи.

Аде Да се не чудим одека су си натурали 
големе плате и да те не учурисуйем, че и от тво- 
юту гърбину йе узето — ама не могу да те не 
питам, защо су ви три задруге, ка сте колко нас 
община, а чуйем че имотъкат ви бил по-слаба- 
чак и од нашият.

Я обичем да питуйем, а ти немой да ми се 
сърдиш. Ама писуването ми не йе за това. Целу 
ноч поплювкуйем на плавезат за друго, па те да 
ти га кажем:

*;•

НАШЕНЦИ 
’ I — РАЗГО-

> '
ВОР от
МИНАЛО
ТО

СТЕГНИ КАЛЪЧКУТУМ. Нейков (Болевдол 1959)

ВЕНЕ!
Немой Вене, ти и твоите селяни да ударите 

съберу да ви кажу ко че се прайи 
вашенско. Има полза од туя пу-

Е мой наборс. Не съм ти писувал до съга, назад, ка ви 
кашкавал и по 
стиню и за задругуту, и за селякатога.

ама и немаше за що.
,,обйективнуСъга за писуването си имам 

. причину що кажу децата ка, дойду на събра- 
нйе". Онядан гледам по Сенокос се развъртаоше 
вашенски руководителье, па се чу ко сакаю каш
кавал да прайе и по вашият край. Имали сте по
вече овце и •говеда од нас, а од млекцето ники- 
кву вайду не сте имали.

Та те затова, че лижем плавезат начъска.
Убаво че йе, Вене, да прайите кашкавалчек. 

И едно има кяр, що млекцето йе тека по-скупо, 
друго — нема да се чудиш и майеш през пролет 
и летно време кво да прайиш да не прокисне тая 
пустиня и трето — одвързуиеш си руку за друг.у 
работу.

1п^КИ' д<Л1ва в ереннид период 
Иг~ъадг ■Щкб-стдхе . да -йз-пол
о, По* зват най-рационално за ре- 

шаването на редица ко-мукал
****-

^ с 0- 
" *9ято

Об- * *
Чак и това да ти кажем, ако вашти директо- 

рйе сакаю да разману работуту, не давай. Ра- 
зъпни се, стегни калъчкуту — и не давай. Мле
кото ти не йе нищо од ползу, ако га не тесли- 
миш некаму*:.пй он да мисли кво че му прайи.

Ж.

ни въпроси. Това са, преди 
•всичко изграждането на сел
ски пътища, мостове, обще
ствени огради и др,

Я ти каза, кво имао. Па ти гледац да ме ро
или на-* В тези и други акции «е 

по-малко задачи ще има 
* о. 4 ССЙН, Съюза на комунисти- 

аче те и Съюза младежта. От тях 
.'РиСва както и от други ое очаква 
" чоне- Да повдигнат не само нови 

ор въпроси, но и да участвуват 
‘ в решаването им.

збереш ко що требе. А ка дооде вашити 
шити на гоейе, де да гледамо да се усунемо и 

видимо. Ния ли па не смо за пред

На ое-

ния, та Да се 
човеци?

ч Преби ми се плавезат, а секирата йе у коша- 
руту, та аде със здравйе.

Т* ®То защо, 33 Да се успее, 
г* •*йгь ® Това е необходимо навре- 
С 146 Д3 се направят необходи-
I * осо. мнте подготовки.
^ ерв

вашти директорйе наАма нещо поначу, че
понасмеяли малко на нашетога ди- 

казал ко малко плате узимали у
задругете се 
ректора, ка ним

МАНЧА, С.р.

В. В.



Д-р Дямитряе Куличт

БЪЛГАРСКА ОКУПАЦИЯ 1941 -1944т нашита
/

ПРОСВЕТА", НИШ, .ТОМ I, 1970
Хитлер" — се казва в с-тати 
ята иа в.
ло" и се добавя: «Само ние. 
българите, за срам и позор, 
допуснахме да бъдем хвърле 

прегръдките на Хитлер,

КС ва да изтъкнем нотата . на 
СССР от 5 септември 1944 го 
дина, с която се обявява вой 
на на България и с която й 
се поставят твърде опредслс 

на капитулация.
Кулич

твърде педантично и методи 
предадена схема на о- 

ней-

11А[Й-СЕТНЕ получихме 
книга, за каквато отдавна се 
чувствуваше нужда.. Нейно
то излизане е от значение з» 
нашата

„Работническо де->*•

Рибата — ценна 

храна
историография, тя 

акуалнитс об 
Книгата

ни в
да играем срамната роля на 
жандарми и разбойници" 
(стр. 143).

Дял осми говори за зл^це- 
йствата на окупационния ко
рпус в Сърбия, за което по
вече ще говори втората кни 
га от същия автор. Десети
ят дял представлява преглед 

разложението на българ
ската фашистка войска, коя 

последния си час беше

ни условия
В книгата иа д-рщо задоволи и 

ществепи потреби, 
на д-р Кулич е първата от 
този вид у пас и, вярваме, 

начало иа един солиден
чно е
купационната власт — 
пата организация, кадри, ме 
тоди на работа, които ®с ос
новаваха върху въоръжена 
сила и терор и др.

В четвъртия дял на клига- 
говори, между другото,

че е
документационен и студио- 

тази област.зей труд в
„Българската окупация о- 

бяснява много неща, поставя 
ги н» своето място, твърде 
прецизно определя 
на всекиго и не оставя съм
нения и недоумения. Тя по
мага на всекиго лесно да се

наг-

Рибата като храна се използва от човека от 
дълбока древност до днешни дни .Тя съдържа це
нни хранителни съставки, необходими за изгражда
нето и нормалното функциониране а

наролята та се
и за разрушенията, плячкос- 
паясто, унищожаването на 
черкви и исторически памет-

то до
верен слуга на Хитлер. у 

Следват документи за.мол 
бата на България, отправена 
до Върховния комендант на 
Нородоосвободигелните вой- 

Югославия, другаря

организма, 
белтъчини 15—2011/о,Средният й химически състав е: 

мазнини 4—34°/о, соли и микроелементи около 2% и 
вода около 70%.

Ако сравиим белтъчното съдържание на риба
та с това на другите хранителни продукти от жи
вотински произход, ще видим, че по високото си съ
държание на белтъчини тя заема едпо от първите 
места (скумрията — 17,7%, паламудът — 21,4%). То
ва прави рибата биологично пълпоценпа храна. Ус
тановено е, че нейните аминокиселини (метиошш, фс 
нилалаланин, триптофан, хистидин и др.), които пе 
могат да се образуват при междинната обмяна па 
веществата и организмът трябва да си ги доставя 

■ от вън, чрез храната. Белтъчините на рибата се раз
граждат много по-лесно от белтъчнините на другите

усвояват

яици.
Дял шести на книгата е по 

светсп на стаповищата на 
Българската работническа 
партия (комунисти) във връ
зка с въоръженото въстание 
в България, окупаторската во 
йска в Югославия, за разли
чията в гледищата и акци
ята на БРП/к) и Комунисти
ческа партия в Югославия 
по въпроса за воъръжепата 
борба и др.

Дял седми е посветен на 
българския окупационен кор 
пус в Сърбия, на неговото по 
стоянпо настояване да Раз
шири зоната на своите дей
ствия вън 
ласт и областите, които се му 
дадени да управлява и вър
ху териториите, които фор
мално бяха под юрисдикция 
на куизлинговското правите
лство на Недич. От докумен
тите личи логика на постоя 
нно укрепване на незаситни- 
те завоевателски апетити и 
стремежи най-сетне да се о- 
съществят целите на Сансте- 
фанска политика.

В следния дял са предаде-

ориептира в понякога 
лед комплицираиитис 
ричеоки теми. 
твърдо спокойно 
и методически предава истии 
ската картина иа българска
та окупация в Македония и 
Сърбия, ролята на българ
ския окупационен корпус, не 
говата активност срещу НОБ 
и зверствата и злодействата 
му срещу невинното населе
ние в окупираните райони.

Първата част на книгата 
под заглавие „България в 
съюз със силите на Оста" да

исто- 
Тази книга

разложно
ски «
Тито, да даде възможност на 
от ечественофронтовса^ата бъ 
лгарска армия с участието, 
си в борбата срещу герман
ците в последната фаза на 
войната да получат възмож
ност да свалят петното от и- 
мето на българския народ..

В последния дял на книга
та се дава обективен и исто
рически верен преглед за у- 
частието на частите на ОФ 
българска армия в освобож
дението на Югоизточна Сър
бия, за общото планиране на 
действията на дивизиите на 
НОВЮ с П българска армия 
и съветските части. В този

животински хранителни продукти и се 
много по-добре от организма.

Съдържанието на мазнини в рибата варира в 
твърде широки граници, в зависимост от вида и се
зона. Особено голямо е количество на мазнините в 

; така наречените „тлъсти риби",- тон, турук, сьомга, 
паламуд, сом, херинга и др. Ниско е съдържанието 
им в пъстървата, кефела, мерлузата, калкана, клена 
попчетата и др. Съдържанието на мазнини зависи 
от сезона. Така например през пролетта скумрията 
съдържа много малко мазнини, а през есента тях
ното количество достига до 20%. Характерно за маз 
нините на рибата е, че съдържат голямо количество 

| ненаситени мастни киселини (40—80%). Тези кисели
ни са незаменими хранителни фактори и играят ва
жна роля в обмяната на вещества. Недостигът им 
води до нарушение в нормалното развитие на ра
стящия организъм, а при възрастните се отразява 

; неблагоприятно на обмяната на холестерола и спо- 
собствува развитието на атеросклероза. Рибните ма
знини са богати на фосфолипиди (лецитин — 1,5— 
3%). Лецитинът е също незаменим хранителен фак
тор с висока биологична стойност. Той влиза в стро 
ежа на клетъчните мембрани и участвува в проце
сите на транспорт на мазнините в организма.

ва преглед на постепсшшто, 
но сигурно въвличане на Бъ 
лгария в съюзничество с» 
силите на Тройния съюз, все 
до влизането във война про 
тив страните на Атлантиче
ската коалиция. От докумен
тите и прегледа на събития
та се вижда, че великодър- 
жавните и шовинистически

анектираната об-

дял се говори за неактивно- 
стта на българските части, 
което забавяше договорени
те действия. Освен това, под 
робно е разработена опера
цията за освобождението на 
Ниш, в която неподвижност
та и небойкостта на българ
ските части даде ваъзмож- 
ноет германците да без труд 
ности да се изтеглят към 
Прокупие- Най-сетне, доку
ментирано е и влизането на 
българските части в Ниш, 
три часа след освобождение
то му от страна на частите 
на Народоосвободителната 

войска на Югославия.
Книгата на д-р Димитрие 

Кулич е богата с документи, 
някои от които се публику-

аспирации могат да се реа
лизират само с цената на пре 
дателство на своя народ и 
неговите истински интереси 
и забиването на нож в гър
ба иа своите съседи.

Документите недвусмиле- ни множество документи да 
но говорят, че само страхът- учачетието на* българския о- 
и неспособността на ръковод купационен корпус срещу На 
ните хора на тогавашна Бъл родоосвободителното движе- 
гария да попречат въвлича- ние в Сърбия. Българският 
нето на България и във фор окупационен корпус в перио 
мална война срещу СССР. да от 1941—1944 година беше 
Така също, забелязва се и най-числената неприятелска 
тяхното лицемерие, което не военна формация, която вою 
можа да се скрие зад проз
рачните фрази за „традицио

ваше срещу НОБ в Сърбия. 
Всичко това е илюстрирано

нното приятелство с руския 
народ". СССР от своя стра
на имаше пред вид факта, на историческата и положи

телна роля на Георги Димит- 
факто е в положение на вой ров в борбата срещу българ 
на, че на Третия райх е от-

с твърде прегледни карти. 
Отделна част е посветенаРибата е много ценна храна и поради високото 

си съдържание на фосфорни, калциеви соли и мик- 
кроелементи: йод (0,8—2%), желязо, мед, цинк и ДРУ 
Ти. Известна е ролята на калция и фосфора 
граждането на костите, на йода, ко»гго влиза в стро- 
жа на щитовидната жлеза и нейния хормон. Желя
зото и медта са необходими за образуване на кръ. 
вното багрило „хемоглобин" 
ване"

ват за първи път, и тъкмо 
в това се състои нейната сто 
(тост. Книгата говори за бъ
лгарската окупация, но и за- 
окупацията изобщо. За вре
мето, в което живеем, тази 
книга носи "своите

че тогавашна България де-
I

I в из- ски милитаризъм и срещу 
територия, българската окупация в Ю- 

гославия. Между другото, ци 
рогарите и други потенциали тира програмата на Отечест- 
за водене на война срешу вения фронт, предадена по 
Съветите и техните съюзни- радиостанция „Христо Бо- 
ци и че при това е освободи тев" и статията на Димитров 
ла десетина германски диви- в „Правда" от 16. IX. 1943 го 
зии да подкрепят Източния дина. „Нашата войска и ней- 

1 фронт. Затова отделно тряб-

! стъпила своята
целокупното стопанство, ае- ипоуки

поръчения от широко значе
ние. Книгата именно е едно

1

и за правилното „узря- 
на червените кръвни телца. Цинкът е необхо- голямо пледоайе за свобода, 

независимост, против война
та и окупацията.

дим за правилния растеж на организма и участву
ва в състава на панкреаса. Всички тези микроеле
менти са незаменими и участвуват в редица мета- 
ло-ензимни системи.регулатори на обмяната на 
веществата. От консумирането само на една 
риба (30—40 г) можем да получим необходимото 
дневно количество фосфор и йод.

Рибата е особено ценна с богатото си съдържа

ната чест са продадени на Малиша Петрович
малка

Сурдулицани

Заседание на ОК на СКСние на витамини и главно на витамин Д и А. Чер
ният дроб на моруната е главен източник за доби.

от витамините от 
.групата В се намират в голямо количество в рибата 
(Щ2 в черния дроб на селдата е около 30—40 гра
ма %).

Поради споменатия ценен хранителен състав е 
необходимо рибата да бъде редовно включвана 
шето седмично меню.

ване на рибеното масло. Някои • V

В разрешаването на поли- осъществява във сЬсюммитр ■ „ „ „ • .тичейките и стопански проб- на общинските оргшЕ^и, ята
леми е (необходима по-ожи- докато в пътхвич-нитр хората в някои
еена дейност на обществено- зации на СК тази активност трудаки Организации, кОито 
политическите организации «е е в-съгласие с проблема тоЧ^ :ръ'РсхУ-.Р^Реша®ан®' 
— Социалистическия, съюз, тиката. която трябва ла те проиацодств^ннте зад?
профсъюзите, младежката и разрешава Получава свппр И‘ В (Р^йакванияТв. се чуха 
борческите организации — чателкие, че юааоешавянАтп и стаения, че от някои дру- 
се констатира на последното, на всички проблеми Се очак ТТРЯбВ-’ ^
заседание на Общинюки-я ко ва от Съюзя ма ~ се изключат Хора, които .вна
митет на Съюза на комуни е "-и т0 ^ Раздор,„а също да. се по
тите в Сурдулица, състояло Комитетът кщютатиго^ ^ е дс>?,р!И- .киалифицирщшя кад- 
се на 15 октомври тази го- необходимо защачитеГв обши на заетите. .
дина. ,ната ™ в ОЬщи Комитет заключи, че.вст

В речта на секретаря на поемането на ^^лзювянето опгян^^^0^^'141'4^'' 
Общинския комитет на СКС им върху себНи^я организации в комуната.тр*
~__ __-___ ньрху сеое си да поеме бва да подготвят анализи за
Стоядин Стоилкович, се из- съответна обществено-лоли- -Изпълнение ,на .. програмите 
тънва, че общаственочполити тичеака организация ^ -и зДЙОкред Догредбйно ДО
пеоката дейност, предимно се Най-важна .залячя следят 1«зщ^пййването. »а за-

а сега е дачите си. '• ' М- В,
V

ВРАТСТВО * 23. ОКТОМВРИ 197а

в на

През последните години 
.зможности за повишено консумиране 
цялата

се създадоха реални въ
на риба през

година. Нашата икономика разви нов отра
съл — океански риболов.

|.3а да разнообразите менюто .си, предлагаме ви 
.няколко рецепти за приготовляване 
стия и деликатеси от риба.

ИЛ ,,

•на вкусни я-г . .

г ' * *
V
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Грижи за подрастващите

ЗАБАВАЧНИЦАТА 

ДА НЕ БЪДЕ УЧИЛИЩЕ
— По обективни причини забавачницата в Ди

митровград не изпълнява изцяло задачата си — да 
оказва организирано възпитателно влияние върху по
коленията от предучилищна възраст. Децата от 3 до 
6-1ГОДишна възраст не са включени, въпреки изисква- 

реалната необходимост. Главната 
това, изглежда, е че няма отделна сграда, 
е, така мислят мнозина компетентни, незабавно 
построят помещения до детската градина, 
има доста общи цели и задачи.

нията и причина за 
а изходът 

да се 
с която тя

Сега в забавачницата 
около 70 деца, разделени в 
две групи, работещи в сме
ни, но на една възраст — 
6—7 години. Приютът им е 
осигурен от основното учили 
ще, в гимназиалната сграда, 
където учат всички — най- 
малките, по-големите и гим
назистите. Децата имат ед
но помещение от около 
квадратни метра, със 
неподходящ инвентар, с ма
лко свободно пространство, 
без що-годе по-пригодени у- 
реди и други средства за от
дих и забава. Даже и часове 
те тук траят колко в учили
щето, и междучасията също, 
а Малките ползват едни сани

има тарни обекти с гимназисти
те.

Условията за работа, зна
чи, са съвсем неподходящи и 
това, което се постига е си- 
'гурно само плод на усърдие

то на учителките.

МАРКО ШУЩАРШИЧ: ЕНТЕРИЕР, 1960
остава да се питаме — а дру 
ште, къде са, какво правят, 
кой на тях им дава възпита обходима 
ние? На въпроса не е труд
но да се отговори — семей
ството се грижи за тях,

Димитровград и няколкото докато родителите са на ра- 
близки села са най-жизнени бота (това е 8—9 часа вън), 
те селища в комуната. Тук е всеки е намерил някой да 
младата работна ръка, сляз
ла от другите села преди го 
дини и следователно 
са и подрастващите поколе - 
ния. Щом само седемдесети
на деца са в забавачницата, лени норми па поведение —

едва ли може да става дума. 
Забавачницата значи е нс- 

и за тези, по-мал-

За най-благоприятно реше 
ние се счита построяването
до детската градина на една 
страда от няколко 

седемгодишните ния, в която да се 
а да тръгнат по-спокойно в пъ децата 

рво отделение.

КАКВО С ДРУГИТЕ 
ДЕЦА?

ки деца, а не само за под
готвяне на

помеще- 
приютят 

от предучилищната 
възраст. В такъв случай би

50
стар,

имало възможност за съв
местно изграждане и ползва 
не на ред обекти за забава и 
спорт и на чисто сервизни 
инсталации — отопление и 
други, което ще намали раз
ходите по строенето. И кое
то е по-важно — така бй се 
създал единен Център за 
предучичлшцно възпитание 
и дневен приют на децата. , 

Не бива обаче да се изчак
ва много с акцията, защото

ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДУЧИ
ЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ 
И ДНЕВЕН ПРИЮТ

ги поприпази. За някакво 
възпитатилено влияние, съз-тук даване на определени нави
ци и възприемане на опреде

Преди няколко месеца об
щинската скупщина разглеж 
Да една информация за със
тоянието на забавачницата и
прио изнесените предложе
ния. Всички бяха съгласни, 
че трябва да се направи не
що в тази област на детска
та защита, особено защото 
материалната, страна тук це Ят там нови жилищни сгра- 
е голяма трудйост. Но отто
гава шпцо не е предприето, 
а 70 деца пак са в едно по-

Балкански писатели Димитър Димов 
(НР България)л се чува, че щяло да се стро-

ЗАДУШНА НОЩ В СЕВИЛИЯ V-“ ди, а това ще усложни и от
срочи акцията за още дълго 
време. м. н. н.мещение.
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редно 'противни. У него имаше хумор, енергия, безсрамие и ня
каква дяволска издръжливост по отношение на жалите и ал
кохола. Цяла Оавиля говореше за лудориите му из кабаретата. 
Един следобед, като вървях по улица Сан Фернандо, аз видях 
Мануела в колата му. Това беше върхът на безсрамието му — 
да се покаже публично с момиче от „,Лас Каденас“, след като 
предишния ден беше гледал от ложата на маркиз Па лома и се
мейството му боя >с бикове. Останах като втрещен, но по друга 
причина. Очаквах Мануела да тръпне с всеки друг, но не и с' 
тип като този. Отидох вечерта в ,„Лас Каденас“. Патронът ми 
съобщи ядосано, че Мануела напуснала заведението внезапно 
и му заплатила веднага обезщетението от петстотин пезети, пред 
■видеио в договора .Прибрах се в къщи измъчен и зъл като 
оная нощ, когато се върнах от Мадрид след посещението у мае
стро Рейес, като оная вечер, когато видях за първи път Ма
нуела да танцува в „Лае Каденас“ и миуроюият бик беше раз
късал тореадора Пабло Редсндо. Ие зная дали -ме разбирате... 
Аз изпитвах към нея привързаност ... обич ... любов 
та към Испания ... към мой народ,

Маестро Кинтана млъкна отново Оркестърът свиреше ба
вно, меланхолично танго. Димът от цигарите се беше сгъстил. 
Някъде забръмча вентилатор. Художникът отпи от виното си 
и запали друга цигара. , ,

— След три години от мтозик-холовете на Сап Франциоко 
изгря славата на една феноменална испанска танцьорка. Името 
на Камделита се разнасяше из .цяла Южна Америка. Вестници 
те съобщаваха глупави измислици за детинството й. Когато 
дойде за първи път в Мадрид, отидох да я видя. Тя се появи 
на сцената с лениви и гъвкави стъпки на пантера, после тя
лото й бавно се извят и наклони 'настрана, сякаш заплашваше 
да падне, но вместо това някаква спазма сгърчи изведнъж вси 
чки муокули на тялото 'й.. Ръцете й се повдигнаха над главата, 
кастанетите изтракаха сухо и продължително. Тя остана две 
секунди като вдървена о телеклрически ток, а миг след това 
се понесе в луд, замайващ танц, за чиято бързина сте бихте мо
гли да имате представа, ако ие го видите. Краката се движеха 
като машина и удряха пода с невероятно темпо, тялото ое вър
теше като динамо. Струваше ми се, че след половин минута тя 
щеше да се строполи безжизнено на пода, но бесният, свръх- 
динамичен танц продължавате със същото темпо. Косата й се 
развяваше, очите искряха, устните се свиваха от напрежение, 
ръцете, краката, трупът, всичките й 'муокули, всичките й фиб
ри бяха подчинени на този дяволски ритъм, на този невероя
тен, свръхестествено бърз таящ... Публиката го следеше със 
затаен дъх, с гробно мълчание, така че в тишината се чува
ха само китарата и главоломно бързите стъпки на Канделита.

— Не, не се гневя на този глупак?... Той прилича на тих 
молец, които безшумно прояжда дрехите ... 
тайно, че ще изпищете като него възмутена глава срещу боя с 
бикове, оставайки равнодушен към изкланите работници в Ас- 
турия . • През фермата на следващата година из улиците на 
Севиля се движеше .мощна и дълга спортна кола. Караше я 
нисък, възрастен синковец с бяла коса.

Маестро Кинтана млъкна за миг, после изпусна нервно 
дима от цигарата си:

— ... В Париж съм срещал американски туристи, които
Виждал

И не подозирам

прелистват речника, за да видят кой е Наполеон... 
съм фермери от Аризсиа, отеглечени до смърт в Лувър или на
пускащи по 'средата на действието „Камеди фраисез . Но това 
е безобидният тип. Това са просто хора, на които трудът е по
пречил да добият образование. • По-иеприятни са пасторите, ко~ 

дават двеста франка, за да ги разведете из кабаретата 
на Монмартр, а после с молив в ръка .тгочнат да (ви доказват, че 
сте похарчили само сто. Но и това е човешко. Ала аз настръх
вам, когато видя баби, иакачулени с брилянти, да танцуват с 
бедни студенти от Сорбоната или ■възрастни борсови агенти ог 
Чикаго да предлагат десет хиляди франка за девственица.

Типът за когото говоря, не беше ни фермер, ни пастор, 
ви борсов агент ют Чикаго. Той бе дошъл да закупи акциите иа 
Иберийското дружество за минни 'предприятия. Видях то иа е- 
дин прием у маркиз Палома, директор на дружеството, в което 
и аз имах няколкостотин акции. Бе духовит, но моравото му 
лице дебелите му пръсти и цииизмът, с който се подиграваше 
на испанската неспособност за търговия, ми се сториха извън-

ито ви любов} У »

)•

Страница Вга.-чжтомври 1970-



I Спорт. Благодарствено
писмо на »Хайдук« 

от Сплит

* '

ЗАСЛУЖЕНО
ПОРАЖЕНИЕ

бор игра, особено през пър
вото полувреме, конфузно, 
неорганизирано, без инвеи-

СЛОБОДА” (ВРЕЖИНА, КРАЙ НИШ) — 
АСЕН БАЛКАНСКИ” (ДИМИТРОВГРАД) 5:1 

ПОЛУВРЕМЕ 4:0, ЗРИТЕЛИ ОКОЛО 300.
Отдавна е известно, че в Димитровградско 

много привърженици на футбо-ция-
(Ноеиягг треньор на 

кански“, преподавателят по
На състоялата се футбол- митровградчаии се сепнаха ^^^л^^а^И1дИ1Ь^!ТР®^ола 

■а среща в неделя, 18 октом- и възстановиха равноправна “а тмназия^ че дими_ 
-жри тл\, между отборите на игра. Опитаха се, чрез н _ Ттшградаки-ят отбор игра от 
„Слобода“ от Врежина, край ко контраатаки да У^озят тр ГР Й разполага с
Ниш и „Асен Балкански“, Ди противниковите ерата, ,10 л«^ тамнтливи млади момчета, 
митравград, димитровградски поваше завърпгьк, ко о Д могат ллаче по-хубавоте' футболисти претърпяха увенчае нападенията им. И които могат дла ге по
висожхГпоражение от 5:1. когатр се вярваше, че това даиградт. ^^ровпрад

Играта започна със значи- ще бъде крайния резултат вдаваме се че
телен превес на домакините, на полувремето отбелязала и «« «риза, «онад^ ^ успее 
на които в началните минути четвъртия -гол. трш - тишипят изво
помагаше резкия и хаплив ,След полувремето димитро ският’ с уме-
северняк. Димитровградските вградчани се_ съживиха. Се- да внесе свежест,

, футболисти се движеха теж
ко по неравния и до голяма туваше темпото. Нападения- 
степен кален терен, така че та им бяха по-бързи, с по- 
просто юе играеше на една голяма лекота овладяваха во 
врата. Домакините постоянно калната топка. (В .резултат на и от 
атакуваха и изцяло бяха об това те и отбелязала единст- ба. 
садили вратата н& длммтров вения «гол.

■ градчани. За домакините .голът беше
В резултат на това футбо- сигнал да сгъстят защитни- 

листите от Врежина бързо те редеше и те това направи
ха. Почти цялото полувреме нощ

„А. Бал и Пиротско има
лния отбор ,,Хайдук в С-плит.

На неотдавна състоялия се мач межму 
йдук” и „Славия” в София, който спечели „Сла
вия” с минимална победа от 1:0, ® София бяха 
и към 1000 привърженици 
рен отбор от нашия край.

Трогнати от жеста
управлението на „Хайдук отправи чрез 
ла Джорджевич благодарствено писмо до сим- 
патизьорите на този клуб в Димитровградско, в 
което между другото, се казва:

„Ха

на този наштшпуля-

на димитровградчани,
Нико-

„___________ Д3га^те^бяха отборът, който дик нието -си ™;е ^тт^^огпкпепа
отбор. Естествено подкрепа
трябва да му се окаже, пър- 

•от самите играчи, а сетне 
ръководството на клу-

*

когато по радио- 
„Васил Левски” в 

Хайдук”,

„А. Балкански” игра в съ
став: С. Джорич, Г. Стратков, 
А. Пейчев, Г. Сотиров, М. Пе 

Т. Петкович, С. Младе- 
Д. Велков, А. Милев, И. 

Йотов и Н. Гюров.
Съдията на срещата — ко-

„Бяхме искрено трогнати 
Сплит чухме, че на стадиона 
София плюшят и знамената на нашия ,,

от симпатизъори му от Димитровград-тров,
развети
ско.

дойдоха и в голово преиму
щество. След една безопасно се защитаваха. От време на 
проникване от лявата страна време предприемаха опасни 
и след груба ярешка на ди- контраофанзиви, но благода ректен. 
митровградския вратар, поч- реши е на благовременното на 
ти от мъртъв ъгъл, при това
със слаб удар, домакините ниците опасностите бяха от- 
отбелязаха първи (гол.

Сякаш тоя (гол вдъхнови 
домашните футболисти и те 
още по-настървено започнаха 

' да нападат. В редовете пък 
на защитниците от Димитров 
градския отбор завладя съ
щинска суматоха и домаки
ните само в разстояние на се
дем минути отбелязаха три ше два-триаТа ветерани,

ято помощ изобщо не почув
ствува. Димитровградския от

с които можем да изкажемНямаме думи, 
нашата благодарност-на нашите приятели и чле
нове на клуба
ни оказаха по време на мача,

Възползваме се от случая да благодарим и 
на другарите работници от фабрика „Тигър в 
Пирот, които също бодриха нашите футболисти 

Васил Левски” в София.

Ст. Н.
за всестранната подкрепа, която 

който не беше лек.
меаване на вратаря и захцит-

странявани.
Все пак към края на сре

щата от една такава контра 
атака домакините отбеляза
ха и петия гол. Това бе и 
крайния резултат на среща- _ 
та 5:1. -

За отбелязване е. че в ди
митровградския отбор има-

чи-

© на стадиона „

ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА 

„ХАЙДУК”
.«>

гола.
Едва след третия гол ди-
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Косгато завесата се спусна, публиката ревеше в делириум. Аз си 
отидох опечален. Тава, което видях, беше оригинално, но меха
нично постижение на добре трениран робот. От Андалузия, от 
истинската сегедиля, от топлото чувство на древния танц не бе 
останала нито следа.. . Мануела Торес не съществуваше вече.

Маестро Кинтана изпи мрачно и жадно цялата чаша с 
херес, после продължи:

— Аз никога не бих ви разправил историята на Мануела 
Торею, ако не ми предстоеше да видя сянката 'й след малко... 
Всяка среща с нея ми напомня моето минало, изпълва ме с го
рестната спазма на мечтите, които не можах да осъществя . •. 
Напразно се опитвах да запаля отново в сърцето си пламъка 
на Гоя. Бунтът ми беше пропит от неискреност, колоритът се 
губеше в банални крясъци, неЩо невидимо бе угасило предиш
ната страст. Наближих неусетно прага на старостта, без да по
стигна нищо. Аз съм само обикновен фиЛистер, когото глупци
те наричат маестро ... Но когато срещна Канделита, аз виждам 
сянката на Мануела Торес.., сърцето и чудния танц на бедно
то севилско момиче, простреляно от 'живота, виждам жестоко
то и сладостно видение на моя талант, който мизерията закла 
като плач, виждам творческата сила на испанския народ, по
тисната от безумието на господарите, които го управляват...

Маестро Кинтана замълча пак. Всред тъстия дим на цига
рите ое движеха уморено и призрачно в бавния такт на танго
то няколко посетители, лритионали момичетата с воланите. В 
паузите на саксофона се ронеха само звуците на пианото.

— А какво стана с Педро Хил? — попитах с досадното 
любопитство на обикновените хора.

— С Педро Хил? — Маестро Кинтана ию намръщи. — Па
рите на сеньор Косидо запалиха в простата му, сержантска ду
ша необикновено чувство за собственост. Сега той е рентиер и 
'запасен капитан от цивилната гвардия. По-високо от това чо- 
рек с неговото образование не можеше да стигне. Мрази чер
вените повече от херцог Алба. Една вечер то срещнах на Сиер- 
пес и той ме покани да! пием по чашка коняк в близкото кафе
не. Реверът на сакото му беше украсен с лентичките на поли
цейски ордени от тражданската война. Поговорихме за безраз
лични неща. Напразно 'Се мъчех да разпозная някогашния Пе
дро Хил, младежа, обичан от Мануела. Очите му гледаха мът- 
йо, а върху наедрялото му и подпухнало лице играеше самодо
волна усмивка. Това бе лице на убиец, разстрелвал в упор пле
вени републиканци След разгрома в Мадрид.

—■’ Не стана отй дума за Мануела?

__ Не __ отговори художникът. — През всичкото време
той ми разказваше за успехите на своя предприемчив тъст, ко
йто закупил хотел на Сан Фернаядо и сега разработвал голя
ма сладкарница в Барцелона... Вероятно искаше да изтъкне, 
че не се разкайваше за женитбата си с дъщеря на сладкаря... 
Обикновена, еснафска гордост.

Маестро Кинтана спря -изведнъж.
— Канделита иде — рече тдй.
В заведението настъпи неочаквано оживление. Патронът, 

облечен в летен смокинг, почна да се кланя дълбоко на една 
дама при входа. Зад дамата стоеше хотелиерски пиколо, в чер
вена дреха, натоварен с пакети. -По-голямата част от момиче
тата с воланите изоставиха кавалерите си и се втурнаха да це
луват ръцете на -своята -богата и знаменита колежка, която им 
носеше подаръци. Радостната възбуда продължи около десет 
минути, а после се чуваха отделни, -сподавени възклицания, 
които изразяваа възторга на -бедните девойки от хубостта, ве
ликодушието и нечуваната елегантност на танцьорката. Най- 
сетне Канделита забеляза художника и дръхна към масата ни-

В слевдащия брой:

Старецът с 

торбичкатаI

;

Разказ от Христос 

Левантас (Гърция)I 1

;
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Пред изборите в Съюза на младежта

Изборите трябва да допринесат 

за организационното укрепване на
организациите

На пленума на Съюза на 
младежта бяха разгледани и 
задачите на младежта в про 
веждането на изборите. Встъ 
лително олово произнесе пред 
седателят на Съюза на мла
дежта Симеон Костов, -койтч) 
подчерта, че тазгодишната пре 
дизборна и и-зобрна дейност 
в Съюза на младежта се съв 
пада с предстоящата първа 
конференция на Съюза на 
югославските комунисти, еди 
скуоиите във авръзка с втр- 
рия конгрес на -самоуправи- 
телите, както и с разисквани 
ята във връзка със ореднос- 
рочния план за развитие на 
Димитровлрадско. В тези кр 
.пни акции и младежта тряб 
ва да намери своето място и 
роля. -Младежта в Димитро
вградско, каза той, трябва да 
излезне от дългогодишната 
анонимност и да хване крак 
с обществото, което се разви 
ва със светкавична скорост. 
Той подчерта, че първични
те организации на Съюза на 
младежта още не са укреп
нали организационно, че е 
много от тях не се знае кои- 
са и ръководители. Честото 
изтъкване, че първичните ор 
ганизации са малочислени и 
че затова не могат да се ор
ганизират акции не може да 
бъде ■ никакво оправдание. 
Съществено .е, че не са на
мерени съответни форми на 
работа.

На предстоящите предизбо 
рни .и изборни -събрания тря
бва да се разисква и за ра
ботата иа специализираните

низации. Младежите не зна
ят ни най-оановните работи 
от Устава на младежката ор 
ганизация а да не говорим 
за сложните проблеми в на
шето общество.

Той апелира също така в 
оъкОЕодствата на първични 
те организации да се изби
рат, най-активните младежи, 
които ще допринесат за заз
дравяване на организациите 
и ще бъдат движеща сила 
във все по-отговорните и по- 
сложни задачи, конто обще
ството постави пред Съюза 
на младежта.

организации в Съюза на мла 
дежта като — фариалния съ 
к>з, червения кръст, движе
нието на гораните итн. Той 
изтъкна също така и олабо- 
та връзка между Съюза на 
младежта и останалите об
ществено-политически оюга- 
тгзации’ — Съюза на кому
нистите, -Социалистическия 
съюз, Съюза на -синдикатите 
-итн.

Опирайки се -върху -идей- 
-но-политичеоката работа тон 
изтъкна, че тя е сведена «а 
минимум в първичните орга Д. Йотов

Изборните конференции в Съюза На мла
дежта ще се проведат от 27 октомври до 19 ное
мври т.г. и то:

На 27 октомври в Смиловци, В. Одоровцн, 
Радеина, Мазгош, Пъртопопинци и Бребевница.

На 5 ноември в Сенокос, Изатовци, Г. Кри
водол, Вълновия;

На 7 ноември в Поганово, Бански дол, Пла- 
ниница, Драговита.

На 12 ноември в Т. Одоровци, Искровци, 
Куса врана.

На 14,ноември,в Д. Невля, Г. Невля, Скър- 
веница, Барйе.

На 17 ноември в Аукавица, Желюша, Гра
дини, Гоин дол, Прача и Петърлаш.

На 19 ноември в трудовите организации, 
градския актив и гимназията.

количество от небесните 
звезди, мъглявини, планети — излъчват радио 
сигнали. Но от обширния диапозон на електро 
магнитните енергии през нашата’атмосфера мо 
гат да проникват 'само светлинните лъчи и ра- 
диосигнали ,със -свръхвисока честота, -с дължи 
на на вълната от няколко сантиметра до ня
колко десетки метра. Затова, докато вие не из 
лезем извън пределите на Земята, най-подхо 
дящи за установяване на межздузвездани връ
зки -са радиовълните с дължина от 7 до 15 сан 
тиметра.

галактики,телаРазмяна на информация. Материалните 
тела (кораби, автомати, хора) се движат бав
но и за да бъдат ускорени до скоростта на еве 
тлината, са -нужни неимоверни усилия. Зато
ва пък природата ни е предоставила вестите
ли, които се движат с максималната възмож
на скорост — 300 000 -км/сек. Това са елект-ро-

1. Трите вида контакти

Принципиално съществуват три .начина за 
■контакти между цивилиза-устаисхв яв ане на 

циите в космоса:
Пряк. Да ши посетим или да оъдем -посе

тени — това -е най добрият начин. Но за целта 
трябва да -притежаваме к-оомичен кораб, които 
да развива скорост, близка до тази на светли
ната — 300 000 юм/|сек, която според теорията 
на относителността е най-голямата възможна 
скорост в природата. Хората, като пд 
цивилизация, пе Ще могат да построят в пред 
видимото бъдеще звездолет, -.който да се дв 
Ж)и със скорост, -близка до 'светлинната. Това 
ще бъде по силите на звездните пи^лизации 
от втори тип. А галактичните.... Ц _ 
циите от трети тип би тряювало дв -разпал 
със средства за преодоляване на пр 
то и Семето — тези два неумолими стража 
на космоса, за които «ие и не подозираме 
от пипа на: „свиване“ на пространството и раз
криване иа „тунели“ през него, изменяне Д 
и посоката на времето и кой знае какво ощ ...

ХОРАТА
ТЪРСЯТ

СЪБРАТЯ
2. Радиоразговори

Единственият достъпен засега начин за об 
щуване с други същества във вселената оста
ва радиовръзката. Ако -приемем, че ще имаме 
щастието някоя друга цивилизация да се на
мира „само" на сто светлинни години от нас, 
сигналът ще пътува до тях сто години. Ако
разумните ни съседи го уловят и веднага пи 
изпратят своето послание, то ще пътува към 
Земята още сто години или общо отговорът 
ще се получи след двеста години. Но по-»рро- 
ятно е най-близката до нас цивилизация да 
се намира поне на хиляда светлинни години 
разстояние. Ако това се окаже вярно, то „ди
алогът" между нас и тях за всяко запитване, 
отговор ще продължава по две хиляди годи
ни — срок, който не задоволява жаждата на 
хората за общуване.

Освен това н.ие съвсем не знаем накъде да 
насочим -сигналите си, а за .изпращане, на ра- 
диооигнали, достатъчно мощни, за да -достиг
нат далечните звезди, са нужни енергии, с ко
ито човечеството скоро няма да разполага. Е- 
то защо единственото, към което засега 'мо
жем да ,се стремим, е — да уловим сигналите 
па някоя високоразвита звездна цивилизация 
и да -се опитаме да разчетем информацията, 
която те съдържат.

5
магнитите лъчения. Ето защо единственият 
реален и- перспективен при техническите въз
можности на съвременната наука начин за 
установяване иа -контакт ю други цивилизации 
е размяната на електромагнитни сигнали .. ■ 

Опромният дял от информацията, която 
хората получаваме за обкръжаващия ни 

се носи от светлината. Но тя не е под-
кос

установят известен контакт с разумни съще 
ства и като се завърнат, да докладват за от^ 
критията си. Такава една задача е 
по-лесно изпълнима (дори Луната й 
тите най-напред се изследват от ав - '
станции), но и тя е свързана с п04™ а
трудност за преодоляване в кратки ср ‘

разстояния. Сроковете за оти 
ще възлизат на много 

години. И този на- 
на контакти с извънзем-

ние
свят.
хадящо средство за размяна на сипнали в 
маса. Светлинен лъч, дори на свръхмощен про 

би се загубил сред хаоса на мили а р- 
йе ще може да бъде забелязан

плаие-

жектор, 
дите звезди и 
дори от разстояние няколко -светлинни годи
ни. Освен това в района на Слънчевата систе
ма има големи натрупвания на коеммчен прах, 
през който светлината не може да прониква.

През последните тридесетина тодин-и се ра 
зви един цов дял на астрономията — радио-

че огромното

междузвездните 
ване и връщане също 
десетки, стотици, хиляди 
чин за уставговя.ване 
ни цивилизации дълго (вероятно още поне по
не няколко века) няма да бъде достъпен (СЛЕДВА)астрономията, която установи,
хората.
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Карикатурен екран
Младожкият отбор от село 

Поганово прекъснал между- 
раношпгге състезания по во
лейбол, защото в деня кога- 
То трябвало да се срсщпс с 
отбора на Сенокос в Барйе 
се „чсствувал" „Св. Илия".

Кой може да каже, че ня
ма културно-забавен живот 
на село?

)*

Четирима германци се от
били в „Балкан" и поръчали 
по кафе. Едшшят от тях на
мерил в кафето угарка от 
цигара.

Казват, че сервитьора дори 
не се и извинил.

По-късно се устаповило, че 
никой от персонала на „Бал
кан" не знаел как се казва 
ИЗВИНЯВАЙТЕ на немски 
език и затова не последвало 
никакво извинение и обясне
ние.

гА
О

*
Г. —

В Поганово културния дом 
се използва за мерене на до 
битък. Местното ръководст
во така обяснява защо не поз 
волява на младежите да го 
ползва за танцови:

— Добитък си е добитък. 
Той не прави, но разрушава. 
Разликата е само в това, че 
ние поне ги държим върза
ни, докато ги мерим, а оная 
сорта не можем...

Ю
0>

— КАКВО КАЗВАТЕ, НИКОЙ НЕ Е БАЩА, А?
(Адц Мулабегович — от конкурса „Пйер 70“ „Неделни 
новини“ Белград)

БРАНКО ЦОНИЧ БЕЗ ДУМИ
Директорът в кабинета

си ли е?
— За красивите жени ди

ректорът винаги си е в ка
бинета.

— Така ли? Съобщете му, 
че е дошла жена му ... +СКРЪБНА ВЕСТ

— Не ти ли е жал за м^й- 
ка ти? Всяка твоя лудория 
става бял косъм на главата 
ми.

На 15 октомври, след кратко и тежко боледу
ване, на 84-годишна възраст почина СПАСЕНА ХРИ
СТОВА АНДОНОВА от село Груинци, Босилеград- 
ско. — Сега ми е ясно що 

стока си била ти! Виж баба 
колко бели коси има.

за
Зловещата смърт отне от нашите сърца никога 

незабравимата и мила Спасена, която беше опората 
на нашето семейство и майчински се грижеше за 
всички нас.

Спомените за нея вечно ще останат в сърцата ни. — Чудя ,ви се как можете 
да спите през цялото рабо
тно време!

— То си е за чудене! Тая 
машинописка така трака...ВЕЧНО ОПЕЧАЛЕНИ:

същууг Христо, оин Борис, дъщеря Джу- 
рджа, сестра Станка, братя Манаси и 
Никола, зетове Тоша и Мицко, внуци 
Васил, Марика, Цона, Риста и Райко, 
правнуци Бобан, Снежана и Станица и 
(множество други роднини, близки и поз
нати.

На улицата се срещат Два
ма шотландци.

— Би ли ми дал една лира 
на заем?

— За съжаление нямам в 
себе си.

— А у вас.
— Благодаря, всички са до 

бре!

— Представи си — оплак
ва се една шотландка на съ
седката си, — моят малкият 
глътна една монета от 
шилинга- 

— Надявам се, че животът 
му не е в опаснот?

— Не е! Баща му за щас
тие е в командировка...

Нощ. Един пиян пита друг 
минувач:

— Из-винете, колко цици- 
ни имам на главата?

— Четири.
— 3-значи, още два стъл

ба и съм в къщи!

пет
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