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ТИТО В САЩ
— След посещението на Съедиените американ

ски щати, Президентът на Републиката ще посети 
Канада, а на завръщане ще се задържи във Велико
британия.
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СВЕТНЕ И В Президентът на СФРЮ Йосип Броз Тито със 
съпругата си Йованка пристигна завчера на офици
ално посещение в Съединените американски щати. 
Президенът Тито най-напред ще пребивава във Ва
шингтон, а след това ще посети някои места във вът
решността на страната.АБЪРДИЕТО! БОСИЛЕГРАД

-Има реални възможности 

за изграждане на фабрика 

за пластмаси
Тези дни председателят на 

Републиканската скупщина 
на СР Сърбия, Дража Мар- 
копич прие и води разгово
ри с председателя на Об
щинската скупщина в Боси 
лсград, Владимир Стоичков, 
секостаря на ОК на СК Сто- 
ичко Ангелов и секретаря 
на общината Иван Деспо- 
тов. Също така в разговори
те взеха участие прсдседате 
лят на Републиканската сто 
папска камара, техническият 
директор на сдружената фа 
брика за производство на 
пластмаси „Интерплас” и др.

Главната цел на разгово
рите бе да се изпитат въз
можностите за изграждане 
на Фабрика за производство 
на пластма си в Босилеград, 
която би работила в рамки
те на сдруженото предприя
тие „Интерплас”.

Както вече писахме, спо
ред изработения проект за 
изграждането на тази фабри 
ка са необходими два мили
арда стари динара. От тези 
средства един милиард пред 
лага да даде „Интерплас”.

Останалите средства не е 
в състояние да осигури об
щината. Затова се и търси 
помощ от Републиката, за

което са и водени разгово
ри с председателя Маркович 
и други републикански фун 
кционери.

В присъствие на отговор
ните и от фонда за развитие 
на недостатъчно неразвитите 
краища в Републиката е из
тъкнато. че има реални въз
можности посредством 
фонд да се заделят към по
ловин милиарда стари дина 
ра. В разговорите е подчер
тано

тоя

;::о, че останалите средст- 
га би трябвало да се потър
сят от някоя банка. Известни
преговори в тоя смисъл ве
че се водят с лесковашката 
кредитна банка.

В разговорите са засегна
ти и други проблеми, които 
измъчват Босилеградска об
щина. Един от тях е как да 
со засили темпът на изгра
ждането на пътя от Босиле
град към Власина, как трап 
но да се разрешат въпро
си във връзка с ми
нното дело в Боснле- 
градско, а по-специално за 
откриването на фосфатовия 
рудник в Долна Лисина. Пре 
дседателят Маркович заяви, 
чо има възможности тази 
мина в близко бъдеще да 
се активизира.

И в Моинци ще дойде ток

Одощнщ^Мотшда^Бг^евшщ^и^др^селщ дисочко
— Вместо да подпомага — отборшшът “
Одоровци Аспарух Илиев — раздум а Р

Акцията по електрифика
ция а Забърдието насмалко 
щеше да празнува едни ие- 
славен рекорд десет години 
от започването... Преди де

телини, през март, бяха 
започнали първите разгово
ри бяха формирани комите
ти по електрификация, по ия 
как не се пристъпи сериозно 
— и акцията се провали...

В. В,скупщина в Ди- 
ОК нана Общинската

Славов, секретаря на
на ОК на ССРН 

от активисти, ко- 
помогнат

Председателят 
митровград Димитър 
СКС Райко Зарков и председателя 
Илия Петров предвождат групата
я/ЩМЯГ^ао^лектряфмкаи.я^в^абъря^ето^Тезн

ГаРИ!М,МЧ^б;Г^иТм0еРйни грижи" и всеки ден
от тези села.

щаб” по електрифика- 
Кирил 
подко-

сет

гов др. са
са на „ръка" на другарите

В Смилов.щ работи -^“„ното чилшцс

Петров. Освен това, във всяко село е действува
митет по електрификация, който ®жедн в Сми-
и да бъде в постоянна връзка с главния комитет
ловци.

(На 5 стр.)

Цияг начело с директора



Пред итората фаза
конституционните промени

наКИТАИ В ОБЕДИНЕНИТЕ
НАЦИИ Събрания на 

избирателите: 

да или не?
• Победа на резолюцията на 23 страни. — 

Делегацията на Тайван изключена
На 25 октомври, след 25-годишио настояване 

Китайската народна република с победата 
на резолюцията на 23 страни, известна под 
„албанска7', зае своето място в Съвета за сигурност и 
в Общото събрание. Същевременно „Република Ки
тай", т. е. Тайван бе изключена от световната орга
низация. ’ X

ди п сънротивелния, си про
биваше път истината, че ак 
тивиото съжителство, 
еди метне и а а лтерн а ти па 
истинския път на съвремен- 
ядреното го самоубийство, е 
ното човечество: колкото по 
пече растеше такова убежде 
Опаше опсссията на студена- 
име и колкото повече отсла 
та война — ставаше все но* 
очевидно, че бъдещата меж 
дународпа практика боа пъл 
мото участие па Китай 
може пито да решава клю- 
чочмнтс проблеми, пито да 
дава истински плодове.

В историята на световната 
организация 
октомврийски ден — зарав
яйки един период на натра
пени грешки и откривайки 
един период па разнообраз
ни възможности — предсТав 
лява звезден час ма Обелило 
пите нации.

като ди изтъкват кандидати, 
решават за въвеждане на ме 
стно самооблагане и интегра 
цип. Втората причини е, че 
предложенията, критиките и 
мненията изнесени на събра- 

избирателите общи 
най-често

даимето показна иогото анализи 
избирателите са в кри 
пат, че събранията на 

казано „из-
м

за, или по-добре 
вън играта", освен когато пи 
тях. се изтъкват кандидати за 

или нията на
леката скупщина, 
занемарява, а гражданите и- 
зобщо не осведомява за съд
бата на техните искания.

Затова има мнения, че съб
ранието на избирателите, ка
то форма на непосредствено 
решаване, е превъзмогната. 
По своята същност събрание 
то на избирателите, според 
тези оценки, не отговаря на 
развиватата система на са.мо 
управление и непосредствена 
демокрация. Казват, че събра 
нието на гражданите в мест 
на общност, което през пос
ледните години повече се ут
върди. Значи, събранието на 

би трябвало да 
стане най-широка форма за 
изказване на гражданите за 
основните жизнени въпроси 
в .местната общност и общи
на. Предлага се нито едно ре 
шение на общинската скуп
щина, а жизнените въпроси 
на гражданите, да не се взе
ма докато не го подкрепят 
болшинството събрания на 
гражданите.

Други, напротив, считат, 
че именно .местните общно
сти се реафирлшрали събра
нията на избирателите и Че 
те трябва да останат като фо 
рма на непосредствено и из
разяване на гражданите. Те 
считат, че могат да се отстра 
нят всички причини, 
спъват работата на събрани
ята на избирателите.

Без оглед за кое 
мнения ще се определи обще 
ствеността

народни представители 
етборници. На практика то
ва е само допитване, форма 
за мненията ма гражданите 
за решения, които предлага 
общинската скупщина. На те 
:»и събрания най-често няма 
кворум, отлагат се по някол
ко пъти, а все по-малко са 
активните участници в рази 
сипанията за предложената 
тема.

Общото събрание върна на 
Китайската народна репуб
лика нейните законни права 
в ООН със 76 гласове за, 35 
против и 17 въздържали се. 
Резултатите от гласуването 
бяха посрещнати с бурии ап 
лодисментн. .

В смесения си баланс от 
четвърт век — който съдър
жа, покрай трудно извоюва 
ни успехи, доста горчиви ра 
зочаровайия — Обелените на 
цин ще забележат 25 октом
ври 1971 като дата на една 
от най-значителните победи 
на своите принципи, на един 
най-крупните резултати на 
своята хроника, на едно 
оптмистично охрабрение за 
бъдещата си активност.

ваие на напрежението в сос
та.

Какво обуслови тоя обрат, 
който е също толкова ценен 
колкото н закъснял? През 
течение па две десетилетия 
— когато „предметът на Ки
тай" безизходно лежеше на 
масата на Обединените на
ции, преселвайки се от едно 
заседание до друго 
случиха структуралии проце 
ни в света ц в световната 
организация. С изминаване 
па времето, все по-ясно, през 
гъстата мъглявина от заблу-

ис

занчерашпият

се
Защо е топа така отговор 

трябва да се търси пъп фак
та, че събранията на избира
телите имат твърде малки 
права в решаването: могат

гражданите

ТИТО В САЩ След посещението в САЩ, 
Президентът на Републиката 
и съпругата му ще направят 
официално посещение 
Канада. На завръщане в Ю- 
гославия, президентът Тито 
ще се задържи няколко дни 
в посещение на Великобри
тания.

С влизането па Китайска
та народна република в ООН 
се постигат няколко извънре 
дни дългосрочни политичес
ки ефекти в 
щаб и с историческо значе
ние. Видимо

пасветовен мас- Заедно с президента Тито 
пристигнаха членът на Пред 
седателството на СФРЮ Ки
ро Глигоров, председателят 
на Скупщината на Черна Го 
ра Видое Жаркович, съюзни 
ят секретар на външните ра 
боти Мирко Тспавац със съп 
ругата си, членът на Съюз
ния изпълнителен съвет Мир 
яна Кръстинич, след това из 
пълияващия длъжността за
веждащ Кабинета на Прези
дента на Републиката Марко 
Върхунец, изпълняващия длъ 
жността заместник

литнчеекц въпроси Милош 
Меловски и началникът ма 
Управлението в Съюзния се 
кретариат на външните ра- 

. боти Мирослав Креачич.

се увеличава 
степента на зачитане на ос
новните принципи на Харта 
та на Обединените нации — 
в което този световен форум 
все още, за съжаление, е ос 
къден. Световната организа
ция се приближава с голяма 
крачка към осъществяване
то на своята универсалност 
— което не е само нейна дъл 
гогидшна цел, но и съществе

Лазар Мойсов за приемането на 
КНР в ООН

ИСТОРИЧЕСКО РЕШЕНИЕ коитоно условие за нейната ефи
касно работа и междунаро
ден престиж. Огромната ази 
атска държава, която обхва 
ща една четъвърт от човеч- 
ството, стъпва активно, ком 
плектно, всестранно, пълно
правно в -международния жи 
вот и сътрудничество. С ней 
ното появяване и роля 
нататък чувсвително ще 
подобри разпределението на

„Обединените нации се на 
на нова 

Общото събрание взе 
историческо решение 
двадесет години политическа 
изолация на Китайската на
родна република и 
последици, конто 
заха от това".

Това заяви

от тезирешението на Общото събра 
ние.

„Това гласуване, подчерта” 
Мойсов, представлява побе
да на малките и средни ст
рани в тяхното оправдано ис 
кане, толкова пъти подчерта 
вано и на всички срещи на 
необвързаните като една от 
най-съществените :
ООН на Китайската народ-, 
на република окончателно' 
да се върнат законните пра
ва в ООН".

мират пред прага 
ера.съюзен

секретар на вътрешните ра
боти Славко Зечевнч, начал 
никът, на Кабинета на Вър
ховния комендант генерал- 

се полковник Бруно Вулетич, 
завеждащия Протокола на 

силите в най-висшия между- Президента на Републиката 
народен форум: факторите Владо Шестан, съветникът
на прогреса и независимост на Президента за външно-по 
та ще получат значително 
подкрепление във функцио
нирането на механизма на 
ООН. Най-сетне положител
ният изход на гласуването в 
ООН ще ускори и ще заси
ли целия процес на намаля-

в разискванията 
за следващата фаза на кон
ституционните промени оста
ва фактът.

след

че нито събрание 
то на избирателите, нито 
бранието на гражданите ня
ма съществено да се афирми 
рат ако на гражданите не се 
даде възможност действител
но да решават, * 
участвуват, най 
наблюдатели,

всички
пронзлн-

съ-
по-

заместннк-ръко 
водителя на югославската де 
легация посланикът Лазар 
Мойсов непосредствено след

задачи на
а не само да 
-често като 

в процеса на 
вземането на решенията.

Към 30-годишнината от въстанието
................. 1...... .................... ......... ..... .................... ....... ШИШ..... ШШНШШШШШ

гоА1”Г!:ГзТаепо^аГ„0аФф™^ГтеТа,ПРе3 есента 1941
е най-кратък срок до йъттг, ° оеше предвидено 
сили н огнища в Западна^ъщщ^пГ'6™ въста™неските 
на Западна Морава - остана 5«^аАИ^И В глината 
хрелн „ репресии „ад „а“„ето Масовите
““ “ Аруг“ места са последица от 
търпяха немските войскови 
ските сили.

немски “полкТборбте^а^о^Нми11 батальон на 749
на командването на 717 дивизия М*ЕАановаЧ по заповед 
извършат масови разстрели над Т ® преАВИДено да се 
вац. На 18 октомври веднага сЛ. НаселеШ1с*о в Крагуе- 
та, посочените немски батальони1 волучаване на заповед- 
хват”. в късните вечерни часове в!!Г'даХа «големия по- 
рително изготвените списъци г,п\-В З основа на предва- 
мъже-евреи и известно числоВСИЧКИ 

Но това не беше достатъчно за тях.

предприеха обща^акция^Трада РдЗВрсАелеии батальони 
те, идещата, само да събег>а?АнеДР УВаха на Улици- 
брой хора". р т необходимия за разстрел

На утре ден в околните села бяуа 
вите масови разстрели на 422 м-^ЯХа извъРшени и пър- 
предигра, за онова, което бет.^6’ Н° Това бсВ1а 
Е известието на майор? Кени^е Е?ИАеН° за КрагУсвац... —» т.

НРАГУЕВАЦКИЯТ
ОКТОМВРИБРАТрТВО 

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза всеки 

Урежда редакциона колегия 
Директор,

главни и отговорен редактор 
АСЕН ЛАЗАРОВ 

Издава „Братство" — Ниш 
Ст. Паунович 72, телефон 

25444 и 25-480. 
Годишен абонамент 25 
лугодишен 12,50 н. динара 

Тек. сметка 625-3-78 Служба 
друштвено книговодство 

Нар. банка Ниш 
Печатница „Вук Караджич” 

Ст. Паунович 72 — Ниш

- р?зс-
в Мачва, Топола, Кра- 
- неуспеха, конто пре

чисти в борбите с въстаниче-

петък к рагусвацкият октомври — тази потресающа траге
дия беше, и си остава, символ на ужаси, страх и трепет 
символ на съпротива, геройство и пожертвование. Какво 
беше повод за така сурова жестокост, за такива злодей- 
ства. Този въпрос интересуваше историците, художници 
поети, писатели и учени. Клането в Крагуевац 
вдъхновение за всички творци. Когато е голямо
__ се търсеше отго
вор на този въпрос — изхождаше се от различни стано- 
вища в обясняването на масовите разстрели в Крагуевац 
Но сигурно е едно: неуспехите на окупатора, които той 
доживя на югославска територия постепенно нарушава- 
ха мита за „неподимостта“ на Хитлеровата солдатеска 
А това, по дълбоко убеждение на фюрера, беше недопу
стимо макар че не можеше да се осъществи на бойното 
поле, и затова хитлеристките военоначалници 
шата раса“ своята доминация и гняв 
винното население.

а по-

от „вис- 
изливаха върху не- само
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За един забравен договор
На пътя Димитровград -Желюша

ИНИЦИАТВАТА ЗА 

ОРГАНИЗИРАНО МЛЕКОПРЕ
РАБОТВАНЕ-ПРОПАДНА

Ще се стри моста на 

Лунавишка река
Наскоро ще започне стро 

ежа на мостта през Лукави- 
шка река, който се намира 
на пътя Димитровград — Же 
люша. Средства за построя
ването му са осигурени чрез 
фонда за пътища при ОС 
— 100 хиляди, фонда за кому 
пална дейност — 50 хиляди, 
от бюджета — за комунал
ни цели — 50 хиляди и 10 
хиляди дава строителното 
предприятие „Градия”.

Сегашният дървен мост по 
чти се е разпаднал, така че 
просто с чудно как не се 
случи нещастие, тъй каТо 
тук ежедневно минават жи

вотинска впряга. Онези соб
ственици, които не искат да 
рисукват живота на добитъ 
ка, а и своя живот, минават 
по международното асфалт- 
но шосе и мостта на

тов да окаже помощ, е съв
сем естествен.

него,
честоДосега обаче директорите 

на босилеградските коопера 
ции по тоя въпрос, най-про
сто казано, не са нито с пръ
ст мръднали!

Още миналата година, по 
инициатива на ръководства
та в двете общини, бяха ус
троени договорни срещи — 
една от които в Босилеград, 
а друга в Димитровград с 
посещение на местата, къде 
то се'преработва млякото. В 
разговорите участвуваха и 
директорите на земеделски
те кооперации.

Изводът до който се стиг
нало и при двете срещи е 
бил, че в Босилеградска об
щина съществуват много до 
бри условия за организира
но млекопреработване. До
ри по-добри от онези в Ди
митровградско. Именно Бо
силеградските животновъди 
разполагат със сравнително 
голям животновъден фонд и 
солидни пасища за перспек
тивното развитие на тоя сто 
пански отрасъл.

Прилагането на практика
та, която има „Сточар" би 
била най-голяма гаранция. 
Например той изкупува ки
лограм овче млеко по цена 
от 2,5 — 3 и краве по 2 ди
нара. И покрай такива висо 
ки изкушш цени тази коопе 
рация осъществява годишно 
само от млекопреработване
то към 50 милинпа стари дн 
пара чиста печалба.

На тези две срещи е било 
уточенено кооперацията „С- 
точар” да окаже помощ при 
организирането на тази ак
ция в Босилеградската кому 
на. „Сточар" обаче е предло 
жил и нещо повече: съвку
пно собствено оборудване, 
необходима професионална 
помощ и др. На босилеград 
ските кооперации, в тоя слу 
чай останало само да орга
низират пунктове за прие
мане иа млякото и още ня
кои дребни неща.

Ог тогава до днес обаче 
нито един от директорите 
на трите земеделски коопе
рации не е предприел нищо 
за да се реализира съвмест
ния договор.

Наистина, изненадваща па 
сивизация и иеотговориост! 
За съжаление и късогледст
во, от което иай-много ще 
загубят коперациите, а след 
това и цялото население в 
комуната. И още нещо: губи 
се доверието в деловите спо 
собности иа кооперациите.

но при това твърде 
плащат глоби,, тъй като дви
женето на животинска впря 
га е забранено.

Новият бетонен мост ще 
бъде широк три, а дълъг над 
десетина метра и ще бъде 
построен иа мястото на ня
когашния бетонен мост, раз 
рушен през Втората светов
на война.

Ст. Н.

Кромидът лекува
Кромидът (лукът) е едно от най-популярните зелен

чукови растения: той е не само вкусен, но и лечебен. Още 
древният гръцки лекар и писател Диоскорид го препоръ
чвал за усилване на апетита или като „очистващо сред
ство". А римляните го употребявали широко, като смята
ли, че добавян обилно към храната, той придава на хора
та сила и храброст.

Етеричното масло, което се съдържа в кромида, ока
зва дразнещо действие върху слизестата обвивка на очите 
и горните дихателни пътища. То се разтваря добре в маз
нини и не излита при обикновената топлинна обработка. 
Повече етерично масло съдържат по-лютивите сортове 
лук, затова те се съхраняват по-добре. В лукувиците се 
съдържат още захар, целулоза, калциеви и фосфорни со
ли, органични киселини, ферменти, азотни вещества, фла- 
воноиди, сапонини, гликозиди, витамини С (до 33 мг.) В 
(до 60 мг.), незначително количество Б и провитамини 
А (каротин).

Почти навсякъде ядат и зеления лук, който е превъз
ходно средство против скорбута, в някои случаи пред
пазва от грип и авитаминози.

Пресш1ят лук възбужда апетита, усилва отделянето 
на храносмилателните сокове и сопсобствува за по-добро 
то усвояване на храната. Именно затова го препоръчват 
заедно с резлични закуски преди обед.

При възпалителни заболявания на червата знае се, 
чо много добре действие оказва пресният сок от лук (по 
една чаена лъжичка 3—4 пъти на ден преди ядене). Кро
мидът е полезен също при високо кръвно налягане и ар- 
то росклероза (разбира се наред с другите лечебни и ди
етични предписания). В поледените години е установено, 
чо кромидът намалява съдържанието на холестерина в 
кръвта и възпира развитието на артсросклерозата.

В народната медицина кромидът (стрит на кашица) 
сс прилага външно при сърбящи изриви по кожата, за чи
стене на пъпки, лунички пигментни петна и брадавица. 
Със същата кашица лекуват нзгарання. А печеният кро
мид с известен отдавна като средство за ускоряване узря
ването на циреи и омекчаване на мазоли. Употребяват го 
к за усилване растежа на косата, като втрнват кашицата 
в порите на кожата иа главата. Отварата от кромид с 
средство за борба с пърхута.

Фнтонциднте, съдържащи сс в кромида, убиват гър
бите н болсстотворнитс микроби. В зависимост от кон
центрацията и продължителността на деъствието си те 
влияят пагубно иа платнетия стафилокок, пръчиците на 
сибирската язва, дифтерията и туберкулозата. Ето защо 
тампончета памук, намоклеии със сок от кромид и по
ставени в носа 3—4 пъти иа дси по 10—15 минути, лекуват 
грипната хрема. Сокът лекува и възпалителните процеси 
в ушите (тампончетата се поставят в ушите) за да въз- 
дсйствува на чревната флора, кромидовнят ско се пие, а 
при ангини и гнойни процеси в белите дробове „се вди
шват” фнтонциди. За инхалация се използува само пря- 
сно приготвена кашица, тъй като слсд пребиваване 10—15 
минути иа въздуха кашицата губи най-активните си фи* 
тонцидни свойства и ефикасността й намалява значител
но. Понякога използват пресния сок от кромид и за ле
куване на язвички в устната кухина.

Защо кооперациите се отказват от най-доходния отрасъл

Ръководството на Димит
ровградската община и на 
интегрираната 
кооперация

операции в подготовките за 
организирана преработка 
на мляко.земеделска 

„Сточар” 
още живо се интересуват до 
къде са стигнали трите бо- 
силеградски земеделски

все Този интерес от страна на, 
общинаДимитровградска 

а специално на „Сточар“, ко
ко-йто във всеки момент е го-

мЛЕСК08АЦ

ОНЕВИНЕНА КРЕАИТНЛ БЛИКА 
Е ЛЕСКСВЕЦ

С КЛОНОВЕТЕ В:

— БУЯНОВЛЦ 
БОСИЛЕГРАД

_ ВЛАДИШКИ ХАН
_ ЗЛАСОТН11НИ 
— ЛЕБАНЕ 
_ ВУЧИЕ 
_ ГЪРДЕЛИПА и 
- СУРЛУЛИПА

шл

ааплашане на го-
(, и 7 5 на сто

Г ПНС ОТ
от последствия-

влогове ст.сприема спестовни
дишна лихва от 

Всички спестовници
динара са застрахова

1 000 и по- \
С ВЛ'

вече ноьи
та на злополуки.

Банката поти валутни
частни лица;сметки на

| м-р оаплап аненалнхгаотб и 7.5насто.

Спс гопкота слУ*л" « ^ у' до /9 часа
банкатана

, работи шеки работен ден

_ 1*6-79 УКС 
. 20-15, 21-15, 33-63

Т 1-гекс
Телефони:

В. В.
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Голям интерес за 

лекарството на СотировНа 20 жители — магазин
Сотиров засега ие е в състояние вед

нага на всички да изпрати лекарство, 
пито пък да отговори на миогото писма, 
защото в аптеката ежедневно пристигат 
болни. Само в първия ден такива 

“3 над 100 души. Между тях миози- 
бяха дошли от Белград, Ниш, Тито- 

град, Валсво и други места.
За отбелязване е, че между първите 

в Босилеград пристигна и представител 
на лгоблянската фабрика за производст
во на лекарства, който на аптекаря Со
тиров предложи сътрудничество и 
мощ.

ПУБЛИКУВАНЕТО на информация
та във в-к „Братство“ и в дневния печат 
за изнамерения нов лек против язва и га- 
стритични прояви от страна на аптекаря 
Захари Сотиров, предизвика голям инте
рес в цялата страна.

Още от първия ден започнаха да при 
стигат телеграми и телефонни позиви за 
изпращане на лекарство в различни кра- 
нща па страната ни. Също така аптеката 
в Босилеград е отрупана и с много пис
ма и препоръки, в които болните и от 
най-отдалечени места търсят от аптекаря 
Сотиров незабавно да им изпрати от ле
карството, което вече стана известно под 
името „бизмопат“. Между тях има и мно
го лекари.

В момента в Босилеград има 40 търговски 
магазина на об1цо 800 жители. Значи, всеки ма 
газнн средно обслужва по 20 души в града. С 
един такъв „успех“ не могат да се похвалят и 
много по-големн от Босилеград градове.

В това отношение рекордьор от селата е 
Горна Любата. Тя засега има тринадесет тър
говски магазини. Суеверните вярват, че в то
ва село няма да има повече магазини, защото 
са се „намиожилн“ до „нещастното“ число — 
тринадесет.

имаше
на

по-

Засега обаче Сотиров има трудно
сти с осигуряването на необходимите су
ровини, от които изготвя новото лекар
ство.Жадува се при изоби

лие на вода В. в.
\7>'г- м V,

Г '|Ч»*«»ИЯ1Т1ЦП№11_:._,__ши;. / шт ш! ш| т ,я,
ШтЖтЩШ; тВ Босндеградска комуна има толкова 

много вода, че с нея могат да се задоволят ну
ждите н на няколко световни мстрополн. Но 
и покрай това населението от Босилеград и с. 
Райчиловци и занапред жадува. Няма вода до
ри и за най-елементарнн нужди.

Изненадва, че отново се бави провеждане
то на дългоочакваното решение да се доведе 
вода в течението на тази есен.

тУ

*«»
IщЩРЯНК

ййв?'.': г- - Ч1#

нн
. » I /Ф

~г: щ4

Кога райчиповчани ще 

изберат отборник?
х- ... г

Босилеградската' гимназия

В босилеградската гимназия
Вече трета година райчиловчанн нямат 

свой отборник, който да ги застъпва в Общин
ската скупщина, да подема и организира ак
ции за решаването на комунални и други въ
проси.

ЛИПСВА РАЗНООБРАЗНА МЛАДЕЖКА
ДЕЙНОСТ

Има се впечатление, че райчиловчанн не 
искат да имат свой отборник. Как 
обясни отсъствието им на две — три насроче
ни за

Съществуват условия в боинак да се Тези условия обаче не са
цялостно използвани. Учили 
щната младежка конферен
ция до сега не е успяла да 
разгърне по-широка дейност 
всред младежите —

го неща в младежкия живот 
на гимназистите. За целта е 
нужна и сериозна помощ от 
оощннекото младежко 
водство.

В тази

силеградската гимназия, ко
ято наброява към 400 
ци —

тази цел събрания? Злите езици твърдят, 
че имало доста самонаречени кандидати, кон
то народът не иска.

учени
младежи да се орга

низира богата и разиообраз 
на младежка дейност.

ръко
средно

школци. Изненадва, че това 
се случва при положение на 
много добър състав на 
ференцията:

В. В.
насока със сериоз- 

на обстойност ще трябва да 
се работи и вОТ СЪВЕЩАНИЕТО ЗА КОНСТИТУЦИОННИТЕ 

ПРОМЕНИ В ЛЕСК0ВАЦ
кон-

в нея са избра 
ни предимно отличници по 
успех н добри активисти.

подготвянето 
иа най-денните младежи за 
приемането им в редовете 

колгунистите. 
въпрос трябва най

на Съюза 
Върху тоя 
много да се 
телите им. Само

наПоради тези 
работата на

причини и 
отделни секции 

не задоволява изцяло, макар 
че те имат отделно значение 
за възпитателно- образовате 
лння живот на учениците.

На регионалното съвеща
ние с представители на три 
надесет опщини от Южна 
Сърбия, което се проведе в 
Лесковац във връзка с кон
ституционните промени в Ре 
публиката.

ангажират \/чи- 
така ще мо 

досегаш-

нив Южна Сърбия, между
които и иа Босилеградската, 
които разполагат с естестве 
ии и други суровини бази, а 
нямат промишлено-преработ- 
ваеми обекти. По такъв 
чин тези богатства се прера
ботват в други, икономичес
ки развити общини и тук 
акумулират доход. В Босиле 
градска община такъв е 
случая досега с рудните бла 
га, експлоатацията на гори
те, а сега се търсят и водите 
на три реки за нуждите на 
власинските водоцентрали.

пределянето 
големите промишлени пред
приятия с определен процент 
да участвуват и общините, 
които им осигуряват сурови

иа дохода иа
Же Да се премахне 
ната вредна практика без до 
статъчна подготвеност 
приемат лтладезки 
те на СК.

Такава 
бо дадена

именно
на последното за 

седание на училищната 
дежка конференции 
назнята.

преценка да се 
в редове-

■и а- II И.представителят 
на Босилеградска община 
Иван^ Андонов, председател 
на Общинския съд даде твър 
де забележителна

Това — по думите на Андо 
нов би била една 
те обществени

мла 
в гим-от нужни 

интервенции 
в решаването на икоиомиче 
ските проблеми, които про
изхождат от неравномерно
то регионално и общинско 
развитие в република Сър
бия.

В. В.
дискусия. Как да се засили дейност- 

та която Да бъде най-много 
от полза на

Изхождайки от предложе
ните конституционни проме 
ни общинските общности за 
напред икономически само
стоятелно да се развиват, 
при което ще ползват свои- 
те суровинни и материални 
ресурси, в своето разискване 
Андонов изтъкна:

Нужно е да се осигури 
равноправно икономическо 
положение на

самите младе
жи? На тоя добре поставен 
въпрос изостанаха цялостни 

впечат- 
в гим-

В те отговори. Има се 
леиие, че младежите 
назията нямат инициативни 
добра организация 
училищна работа.

Поради тези причини — 
изтъкна Андонов, предлагам 
в Конституцията на репуб

лика Сърбия по този въпрос да 
се намери решение. По-точ- 
И13НО>1 игвлеуУзйн 'онвевх он 
туционио да се уреди в раз-

отговор на тази диску-. 
сия Драги Стамеикович из
тъкна, че тя е оправдана и 
предложението, което произ 
лиза от иея трябва да наме 
ир място в конституцията

на извън

на СР Сърбия.онези общи- Занапред обаче ще бъде не 
обходимоВ. В. ДВ се менят мно-Стршшца 4
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ОТВОРЕНО ЗА 

СЛАБОСТИТЕ
ЩЕ СВЕТНЕ И В ЗАБЪРДИЕТОИ

говори за електрифициране. , които раздумват гулено 
Забърдчани са решили да. . ни й одоровчани ц цд| този 

последват примера на Куса начин правят опит да пре
прана. Поганово, Радейна и валят акцията. Още веднага 
Петърлаш, които със собст- да кажем: ; няма дд> уепйт, 
вени сили доведоха електри- защото договорите внасяне 
чески ток по домовете си. на аванса са в пъден хо^и
ОТБОРНИКЪТ —РАЗВАЛЯ... зарад кефа на някого си/ня- 

■ 'Одоровчани и. гуленовчани, 
Бях на едно събрание във няма да се откажат от тази

ГваКбешееГ;РВИиФссГчкГоТ1о благоустройствена акция, 
ровци.

Председателят яа Обидинс
Гдимит^аГинар^ или йе - но това
представител ИЛИЯ • ' ПЕТ го прави отборникът за » 
РОВ, запозна събралите , сс Ви две села Аспарух. ИЛи- 
в читалището бДоровчанй и . ев!. Малко чудно, нО-факт!^ 
гуленовчани с всички подра- "■ Ц., ' ? •
бности във връзка с елекЧ1- - Отборникът хАей&руХ; „Или- 
рификацията. Другаря-. Пет- ев"беше и на събранието —
ров отговори изчерпателно и г __
на редица зададени въпро- и тогава се изказа про

тив?!
И в Одоровци и Гуленов- __

ци хората искат ток. Защо Илиев е против
И те ще участвуват в акци не е важно. Важно е- обаче,

пречат° Гоаточн2КГа "хо™, - ™й унЬрйто дейсТвуна та
и зи акция да не успее. А ето

как: в Гуленовци раз дума- 
вал някои хора да*не.вна
сят дари. за тока. Също така,- 

слухове_
сред хората да еи вземат па
рите от еЛектропредприяти-. 
ето в Ниш за преминаването 
на далекопровода през тяхно 
то по-поле за НРБ.

И ОдбрЪвчачнн 
гуленовчани са решили те
зи пари да не взимат, а да 
ги внесат във фонда;,по еле
ктрификация Аспарух Илиев 
взел да ги 

!) . вземат' пазите!

Дали затова одоровчани и 
гуленовчани са му дали до
верието си, избирайки го за 
общински отборник?

(От 1 стр.) вча-

Годините си течаха.
Акцията ту заглъхваше, ту 

потръгваше напред, но 
то в едио село не светна еле 
ктрическа крушка. Така ед 
ва през миналата година еле 
ктрически ток доведоха' Пе
търлаш и Радейна.

Тази година обаче ще бъ
де решаваща за останалите 
села.

Твърдо са решили да до
ведат ток по домовете си и 
отстъпване назад няма.

В това отношение им пома 
га и Общинската скупщина 
и останалите обществено-по 
литически организации в ко 
муната. Първите крачки ве
че са направени — из Забър 
дието са развезеии електри
ческите стълбове; във всич
ки села денонощно се прав
ят договори какво трябва да 
се направи на следващия 
ден. Същевременно — устро 
йват се и събрания, на кои
то се разясняват някои неу- 
яснени въпроси, сключват до

ни

Н Кой спира акцията?
аправена е първата кръчка в претворяването в дело 
решенията на неотдавнашното заседание на изпъл

ните тела на ооществено-политическите организации в 
/Димитровград във връзка с икономическо-цолшическото 
положение в оОщината.

ь оощинския комитет на 21 октомври се състоя 
заседание в раОогата на което участвуваха и секре
тарите на месгниге организации на оьюза на ко
мунистите бе сложена „под лупа" оценката за икономи
ческо-политическото положение и начертана, линията на 
активността на СК занапред.

Единодушно е мнението на всички секретари на ме
стните организации на Съюза на комунистите, че в оощн- 
ната в последно време са изплавали на повръхността ня
кои нездрави явления, които са вредни за по-нататъшно
то и развитие. Както в оценката на комитета, така и в 
разикванията на заседанието, остро оиха порицани гру- 
доъщината и другите антисоциалистически и антсамо- 
управигелни явления.

Тези явления Ояха оценени в светлината на XIV и 
XIX заседание на ДК на СКС във връзка с неприятелска
та дейност на външния и вътрешния враг.

В разискванията след това секретарите на местните 
организации изнесоха конкретни примери на опущения 
в работата на СК, както и примери на груповщина, спе
кула и подкопаване авторитета на Съюза на комунистите 
от страна на лица, които вече са осъждани за враждебна 
дейност.

Ако комунистите във 
и дейни, сигурно нямаше да се случи в някои височки 
села за отборници и председатели на местните оощности 
да бъдат избрани хора, които направо казано, саботир 
обществено-политическата дейност. И ето, стигна се и до 
междуселски разпри и до бездеиствуване, дори и до 
котиране на прогресивни благоустройствени акции. Ко
мунистите в тези села са бездейни. лямит-

Или: в земеделската кооперация „Сточар в Димит 
ровград отпуснали кредит на магазинер, за да покрие де
фицита си. ИАи: приели на работа лице което ги о 
ш/гнало Решението преди това гласело. да не се р 
оооатао в та^та редовТ Но комисията за приемане на 
ра^™ ръ” приела. И първото и второто решение
новетПа^п^-^Го нТброГ но"™’истински ко-

~г= я=--= гстаите организации във връзка с о х скупщина-
то в органа на управлението на риЛшГщ?и-
ъяха изнесени, освен вечефрапират. Нима 
мери, още вмцгое да се из-
е възможно например, по един Цветан Сотиров,
дават и по няколко Р-" е̂Т'тГа че в орЙана 
секретар на м.о. в „сточар пазпооедби през нощ!
на управлението отмерват няко р Р на гаражи

Веднъж издадените решения Неколцина през по
били анулирани на следващия Де“'огди ^ лродължат... 
щта започнали да строят яи„а било разрешено. И
След няколко дни - на този ор-
така нататък. Става дума за р Р преди всичко,
гаи, за непоследователност , 
за много шепнене и Д011*”“““^'х осъдени явленията на 

На заседанието най-остро бяхяОС*Ае в такива по-
груповщина, които т'ьк^" “о ч^трибуната на Обпщи- 
стъпки. Вече отдавна е известно, *дица с нсдобри
ската скупщина започват А ш недоволници”, крити- 
намерения. Някои от тях са „ нател всички. Всичко
кари, конто подлагат “"Л^^тендеиции най-много доидо- 
представят за черно. Га председателя па съда и
ха до израз при ни* има сериозни разногласия
др. Че в органа на комунИстите не са имали
говори факта, че една ДЩ ^ орга„ Неофит Гъргов 
събрание. Секретарят на „лелването
изтъкна, че груповщината и пре „ отдавна

някои комунисти в този ор еже-
нормалната работа. Именн° ” т„

„а видело много от пропуските

СИ.

разпространявал

Висок например бяха бдителни

да сиуверява —
X ь

Обикновена картина в Забъ рдието днес.

И още нещо: когато в Об..; 
щнцека скупщина -е гласува • 
но по въпроса за електрифи • 

Аспарух не бил прег; 
в: А" сега? . нека трй.-.
забрави, че тъй както му' - 

е дадено доверието на тези • 
хора — може и да се вземе. 
Избирателите избират — но 
имат правото и да отзова- 

оиия свои „избранници”, 
се борй^ за общо

И това се случва

„Удостоверенийце“ кация
ти■ II
не

издават такива удостовере 
иия. Дали на тях съвестта 
им е чиста. И — в края на 
краищата — законна ли е 
тяхната постъпка? За та-- 

работи се отговаря.:.
Дали лицето, което е изда 
ло такова удостоверение 
ще си получи заслужено
то — щс се види наскоро.
Защото, както изглежда, 
щс се тури край на тези 
„игри".

И време е.

ГЛАВЕН КОМИТЕТ ПО ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ 
Кирил Петров, Сотир Панайотов, Асен Величков и 
Иван Пейчев, а подкомитетите
В Смиловци: Кирил Алексов; Ангел Васов и Новко

Гуленовци: Димитър Васов, Трайко Мито» и Нйколд
Спасенов, : '
В. Одоровци: Дойчо Петров/Панта Станков и Иван;
Пашов
Моинци: Иван Дончев, Душан Василев и Деско Сто
йчев,
Мъзгош:
Михайлов,
Брсбевница: Десимир Христов, Тодор Петров

Птфтопошшци: Богдан Янков, Рангел Василев и Ан-
гел Михайлов : •
До 26 октомври договори за внасяне на аванс з» 

СКЛЮЧИЛИ в СмИЛОВЦИ 60 II В Одоровци II Гу-

И последното заемане 
на нова работна ръка , 
комбинат „Димитровград' 
не можа да мине без ком 
ентарии. И покрай жела
нието на комисията за за 
еманс — все пак са се слу 
чили някои „игри". Има- 

случаи да бъдат при-

в

ват
•лебйдб не 
добро, а преследват може бикива
лични цели.

Така може да мине и от
борникът Аспарух Илиев.

От всички села в ЗабърдПе 
то пристигат радЪстйн . вее- , 

Акция.та по електрификз 
ция е в пълен-размах.

ло е
ети на работа хора, на

е най-необходи-
ко

ито тя не 
ма, а да са отхвърлени та 

на които тя е иасъ-
тн.

М. А. ‘кива,
щиа необходимост.

Имало е един такъв слу
' М. : АНДОНОВ

н. ;ч.
чай.

Един кандидат за рабо 
та след като видял, че не 
изпълнява условията, пре
двидени в конкурса си 
послужил с измама. От ор 
гана на управление при 

скупщина 
той успял да „издейству
ва’’ удостоверение, че ня
ма нищо и никъде. . .

И успял. Наместил се 
па работа.

А същия има само стадо 
от 100 овце, имот и др. ■

Комисията в случая не 
с виновна. Тя има вяра в 
компетентните органи.

Но поставя сс въпрос 
за честта па. ония, които

на лични цели 
вече

Общинскатаот страна на 
са пречка на 
дневно излизат

».
на тази

авторитета му. ...~-
примери на сериозни Георги Станков, Борис Здравков ;и Славчо

й На- ’

накърняватслужба, които
Изнесени бяха още множество

пропуски и грешки.
Единодушно бе решението — 

на Съюза на

местни ор- 
в обиди н- 

подготовки 
които отворено 
слабости и взи-

във всички
комунистите

ганизации и клонове
ата до 1 ноември да се извършат ^ 
а след това да се насрочат съ >р ^ 
и докрай ще се разисква по допус 
мат конкретни решения.

най-щателни

тока са 
лсновци — 30 души.

* 5 5 М. А.
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Из нашите предприятия

»ГРАДНЯ« КУПУВА НОВИ 

МАШИНИ
—■ В първия етап три нови машини 

на стойност от 600 хиляди динара
ката на преси, скални бор
машини и асфална база — 
малка мощност.

Безспорно, нодобря ват 1 ето 
ма машинния парк в „I рад
ия" до голяма степен ще уле , 
син провеждането 
кои местни комунални акции 
— поправка на пътища, ас
фалтиране на улици и Ар-, 
за които чрез местно само
облагане вече се осигуряват 
средства, но които са в за
къснение именно, зарад лип- 

механизация в рабо
тата. От друга страна, освен 
че ще се ускорят тези акции, 
тяхното изпълняване ще бъ
де и по-качествено, а и по- 
евтино, тъй като „акциите 
с търнокопа и лопатите" са 
по-скъпи и по-бавни.

Димитровградското строи 
тслно предприятие „Градия", 
тези дни, .ще получи нови ст 
роителпи машини: булдозер
— ТГ—90, средна мощност, 
ролконачка (подем по-копае- 
ща машина — например за 
канализация, по-бързо това
рене и пр.) и вибратор БИ- 
5000 (машина, служеща за 
стабилизиране па терените
— например при строене па 
улици, пътища и др.). Всъщ
ност, това са първите три 
машини от общия план за по 
добряваис па машинния па
рк, отново механизацията на 
прсдприятесто. Стойността 
на набавените машини възли 
за па около 600 хиляди дина 
ра, средства, които е осигу 
рило самото предприятие.

Запланувано е още иабав-

и на пя-

сага на

БАБУШНИЦА
Ст. Н.

СЪЪОР НА ПРОСВЕТНИ РАБОТНИЦИ
Завидйнци

Миналата седмица в Бабу 
шпица се проведе събор на 
всички просветни рабоннцн 
от комуната в организация 
на. общинската образовател
на общност. Събора е имал 
делова и теоретическа част. 
Прнсъствуващите учители н- 
маха възможност да прнсъс 
твуват на един нагледен 
уфок по музикално възпита
ние, което организираха пре

ската образователна общно
ст. Според този план в Бабу 
шпица ще се строи сграда 
за гимназията, училищна сг
рада в Звопцп, Пресека, Стол 
и Горчипнцн.

На събора се даде пред
ложение да се открие клуб 
на просветните работници.

На събора говори народ
ния герой ЖИВОИН НИКО 
Л И Ч—БЪРКА.

дставнтелн на 
кня завод от Ниш. След то
ва учасницнте на събора из
слушаха сказката на Драги- 
ша Иванов) 14, професор на 
на белградския университет, 
конто говори за идейността 
в обучението. Учителите 
запознаха и изказаха за сре 
дносрочння план на комуната 
с който ги запозна Драгутии 
Пейчнч, секретар па Общим

педагог ичее-

40.000 ЗА УЧИЛИЩЕТО
Общинската скупщина 

Бабушиица на неотдавнаш
ното си заседание е отпус
нала 40 000 динара за довър
шване на училищната сгра
да в село Завидинци. В обо- 
снованието на съвета по сто 
панство и финансии стои, 
че основното училище 
Велико Бонинци като цент-

в рално училище също е отпу 
снало
училище в Завидинци 20 000 
динара, а Общинската скуп
щина 40 000 
обзавеждане на сградата.

Очаква се 60 000 динара да 
стигнат това училище да се 
доведе в ред.

се за подведомственото

динара за пълно

Ще се формира Между-
ОбЩИНСКата КОНфереНЦИЯ На Сериозни задачи 

СЮМ

Сурдулнца във
Н. Н.

Дървена ябук*
пред профсъюз-

Местно самооблаганените организацииНа 23. 10. т. г. в Сурдули- 
ца се проведе заседание на 
председателите на общинс
ките младежки конференции 
от общините на територията 
на бившата Лесковашка око 
лия. На заседанието присъст 
в^ва и ДУШАН АЧИМО- 
ВИЧ, член на Секретариата 
на Републиканската конфе
ренция на Съюза на младе-

жтта в СР Сърбия.
На заседанието председате 

лите на общинските конфе 
ренцин се съгласиха да се 
формира 
младежка конференция, коя
то обхваща всички общини 
от бивша Лесковашка 
лия.

На разширеното заседа
ние на Общинския синдика
лен съвет на което присъст- 
вуваха председателите 
профсъюзните 
ог трудовите 
секретарите на партийните 
организации п някои поли
тически дейци бе анализира 
на дейността на органнзаци 

общината по въпроса 
на обществения договор за 
разпределение и а дохода и 
личните доходи в стопански 
те и

за път
Жителите на село Дърве

на ябука въвели местно са
мооблагане

Междуобщинска или в пари — 50 динара тру 
додей.

Интересно е да се отбеле
жи, че жителите на Дърве
на ябука тъкмо тези дни са 
завършили с едно, а вече са 
нзгласували ново самообла
гане.

Общинската
твърди решението на избира 
телите от Дървена ябука.

Н. Николов

на
организации
организации, за построяване 

на ^пътя от четвърти разряд 
Любераджа-Цървена ябука- 
Раков дол, участъка Дърве
на ябука-Раковдол 

Местното самооблагане е 
в работна ръка.

Всеки трудоспособен жи
тел на Дървена ябука е дъл 
жен да даде

око-

М. В.
ята в

скупщина по-

Пожар в околността на 

Пресека
16 трудодни,извънстопански орга

низации, прилагането иа ко
нституционните 
21, 22 н 23, както 
ящите конституционни про
мени в СР Сърбия.

За провеждане 
те по тези

^ ;ллг 4>,ч амаидманпУ,-

Бабушницаи предсто-

Миналата седмица в следо 
бедните часове изухна гол
ям пожар в местността „Рав 
нн дел” на около 3 км от се
ло Пресека, който обхвана 
площ от 4 хектара. Силният 
вятър, сухата трева и листя 
допринесоха огнената сти
хия да се разшири. Само 20 
минути след избухването на 
пожара в местността „Равни 
дел" се събраха над 200 мъ
же и жени конто се опитва
ха да потушат пожара. Цяла 
нощ се водеше борба със 
стихията. Сутринта на помощ 
пристигнаха и сляните от Бе 
рин извор н Студена и пожа 
рът най-сетне беше локалнзи 
ран.

В полунощ в местността об 
хваната от пожара дойдоха 
председателят на Общинска
та скупщина Света Николич, 
председателят на ОК на 
ССРН Станимир Илич 
ч^ДЯихът на Секретариата

на вътрешните работи Бори 
вое Богданович. ПОСТЪПЛЕНИЯТА - 

НЕРЕДОВНИ
на задачи 

въпроси бяха опре 
делени срокове за осъщест
вяването иа които се очаква 
пълна активност 
членове на синдиката.

В борбата със стихията осо 
бено се изтъкнаха Любислав 
Матеич, Анали Стефанов и 
Воя Марков. на всички

Йордан МИЛАНОВ М. В. Състоянието на постъпва
нето на приходите през пър 
вото полугодие на годината 
е добро. Подобно беше и по 
ложението дишалата и по-ра 
ншните години. През първо 
то полугодие са 
ни 83% от

данъкоплатци «ел. са се из
дължили към общината ,за
дето са °е отеелили. Плани
ра се представители на ком 
петентни органи при Общин 
ската скупщина в Бабушни
ца да отидат в Белград, Чу- 
прия, Бор и Пожаревац 
дето и най-много 
от Лужница и 
тките си на място“

Голяма трудност засега 
представлява наплащането 
на данъка от старческите до 
макинства. Те нямат 
способни 
си не са внесли

КЛИСУРА

Разширяване на електрическата мрежа
реализира- 

приходите, което 
е задоволително. Проблеми 
около постъпване \ 
дите има в селското 
ство. Много са 
ческите

Както е известно клисур- 
ските махали и селата Паля, 
Кострошевци и Колуница 
още не са електрифицирани 
поради разпръстнатия 

селищата,
и поради слабата 
йност на

на и ползотворна акция, ма 
кър че в двете махали броят 
на домакинствата

къ-
отселници 

Аа уредят сме. които се 
електрифицират е около 20 
1е са събрали 35.000 — дни 
или заедно с доброволния 
труд са с-ьбранн общо 55.000 
динара. Общинската

на прихо- 
1 стопан- 

на брой стар- 
„ „ - Домакинства, както
и семействата на ~ 
се от комуната хора, които 
не са си уредили имуществе 
ио-правните отношения.

Новото кадастърско прера 
зпределение внесе до голя- 

реА в евнденция. 
та иа притежателите иа имо 
ТИ. Уреждат 
иите

тип 
кактона

де- отселилитеотговорните 
в местната общност, общес
твено-политическите 
зациц и самите жители 
споменатите села и махали.

Населението

скупщи 
на участвува също с 55.000 

Дин. По такъв
трудо- 

членове, а имотаоргани
начин спо- 

ще получат 
ток, до Ю 

Декември тази година.
М. Величков

на
ята „ трябва да^аща-Г" 
нък. Този проблем 
но трябва да се разреши, за 
Щ°то от Ден на ден броя на 
старческите домакинства 
раства.

менатите махали 
електрически да-

пък от. маха
лите Дебели. — Дел и Пеина 
се зае с тази съвсем сериоз-

неотложи на-

се имуществе- 
отношення. Но мнозина наУф|—■ #
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БОЙНИ УПРАЖНЕНИ Я „РАДАН 71«

ПРОВЕРКА НА БОЕГОТОВНОСТТА
Миналата седмица Топли- 

ца и Жупа бяха във „военно 
положение”. Частите на Ни 
шката армейска област 
дно с териториалните части 
на общонародната отбрана 
проведоха бойни упражне
ния с цел да се провери бо
еготовността на всички ча
сти, както и на организация 
та за мобилизация и органи
зацията на отбраната и на
падението.

Боевите упражнения сле
деше и комендантът на Ниш 
ката армейска област

шно проведен генерал-полко 
вник Джуро Лончаревич за 
явигене

рал-полковник Джуро Лон
чаревич. На заключителни 
те упражнения, присъствува 
ха и повече секретари на об 
щинските комитети на СК, 
председатели на общинските 
скупщини и голям брой за
пасни офицери.

След няколкодневни упра- 
жения

зае- , че с тези упражнения 
са обхванати няколко голе
ми действия с които се изра 
зява боеготовността на час
тите. Първо, това е мобили
зацията като твърде сложна 
работа и подготовка на час
тите да организират отбра
ната и нападението. След то 
ва тук са маршове на части 
те, които за нашите условия 
представляват единно дейст
вие и най-сетне за една част 
от военните части проверка 
на организирането на отбра 
ната. а на други в органи
зирането и провеждането на 
нападение. Според генерал- 
полковник Лончаревич бой
ните упражнения „Радан 71” 
показват, че равнището 
цялата бо 
титс е напълно задоволява-

които бяха най-успе-

ПО-МАЛЪК ЧЛЕНСКИ ВНОС
В СК

на
— Седем общини са за първия вариант, който предвиж
да намаляване на членския внос с 19 на сто. Ще се на
малят ли допълнителните 
щини.

еготовност на час-

що.средства на неразвитите об- Проведените упражнения 
още веднъж потвърдиха, че 
концепцията за общонарод
на. отбрана на практика еНа съвещанието на Между 

общинската конференция в 
Нип седем от десет общини, 
които обхваща междуобщин 
ската конференция на СК, се 
определиха за първия вари
ант на предложението на фи 
нансовата служба, според ко 
йто членския внос трябва да 
се намали през 1972 година 
с 19%, Вторият вариант пре
движда намаляване на член 
ския внос с 29 на сто от об
щата маса за 1972 година.

И двата варианта предви
ждат членове на СК които 
получават до 1 500 динара 
да плащат членски внос по 
прогресивен размер, а члено
ве които получават над 1.500 
динара плащат по 2%.

Първият вариант по-прием- 
лив

отрази върху общините, ко
ито живеят от субсидии. на. оперативната армия, 

и на всички граждани. Осо
бено трябва да се подчертае, 
че успехът е толкова по-гол- 
ям защото в тези упражне
ния са участвували предим
но войници, които в арми
ята са само по няколко месс

но
— Ка кутре да се появим 

ренция ще бъдат изпратени 
за увеличаване на допълните 
лните средства, когато иска 
ме намаляване на членския 
внос — казва Зарков. Докол 
кото не получим необходи
мите допълнителни средст
ва, тогава възниква пробле
ма как и по кой начин да 
финансираме акциите на об 
щинските конференции на 
СК.

ца.

И представителите на ос
таналите общини, които жи
веят главно од субсидии се 
изказаха за първия вариант. ►В заключителната си реч 
Матея Игнятолич, секретар 
на Междуобщинската конфе 
ренция заяви, че материал
ните средства не могат 
бъдат единственно условие 
за активността на организа
циите на СК.

да
Все по-чести са исканията 

партийният членски внос да 
се намали. Обаче много об
щини, особено 
получават допълнителни сре 
дства от ЦК на СКС, ще по 
лучават и според двата ва
рианта много по-малко 
колкото досега.

Секретарят на Общинския 
комитет в Димиторвград Ра 
йко Зарков каза, че е оправ 
дано искането за намалява
не на членския внос, но то
ва може чувствително да се

Мненията и становищата 
на Междуобщинската конфе 
ренция ще бъдат изпрат 
до финансовата служба 
ЦК на СКС, но е необходи
мо окончателната версия на 
предложението за намалява 
нето на членския внос отно 
во да бъде разгледана 
общинските организации на 
СК.

ония които

ни
на

от-
Тротивтанковите ра
кети са най-мощното 
средство в борбата про 
гив бронираните час
ти. В ръцете на добре 
обучени оператори те 
сигурно що улучат таи 
ка на растоииие от ня
колко стотин метра. 
Тяхната пробивна мощ 
е такава, че може да 
пробие бронята на все 
ки съвременен танк.

0'1

С. Кръстич

■и......................................................................... ..............кшшшшпшнш... впит

3.200 мъже ОТ 16 до 50-годишна възраст. ^пе^арсстувТ™ 
на^в^октомври^както” и** 53°осъдени от мастни, затвор”.

На трагедията, станала на «октомвр^ 1941 година

;='ДДГД Р*=>™рено з«ед.ня1но06щйнск.я С.едИк.лев съвет

Положението на стопанството в общината
— учениците и преподавателите.. .АР иации бяха събра- 
които също не бяха пошале щи които бяХа из
ии много хора — около 8 00 октомври започ-
правени пред топовните цеви ... следния начин:
на разстрела. -Избиването ставаше ^ ^
немците поток, на Шума-

закарваха А „ „ушечии зло-
поотделно преглежда-

то:
На заседанието освен чле- 

новсто на Общинския синди
кален съвет при съствуваха 
и председателите на първич
ните профсъюзни организа
ции, представители на тру
довите и обществено-полити
чески организации, предста
вители на Обпцшската скуп 
щина, на общественото счс 
товодство н някои народни 
представители от този рай
он.

На съвещанието също та
ка бяха обсъдени и въпроси 
то във вързка с насочването 
на разпределението на дохо 
да и на личните доходи в сто 
нанството и извънстопанскн 
те дейности. Също така се 
водиха и разисквания но за
дачите на първичните проф
съюзни организации във връ 
зка с прилагането на консти 

■ туциошшто амандмаии XXI, 
XX и XXIII.

на вниманието 
заседание

В центъра 
на разширеното

синдикаленна Общиоския
което се състоя на 27съвет,

октомври, беха резултатите 
стопанството в общинатана

и провеждането на меропри
ятията за стабилизиране на 

внимание бе посвсте-
нод страж ги
рице... Тук ги разстрелваха

.. След това немски джелати
__доубиваха.

долно
но на най-новите мерки, ко-иове.

ха труповете и ранените ито СИВ е прсдвестило.
— Следва —
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НАШ РАЗКАЗ На тема: Ученикът в семейството
плати, трал, електричество, 
удоОстння.,. Макар че и на 
мама не се харесайте топа 
отиване п трала 
ме. Старите останаха сами.

Тон кратък разказ за себе 
си, напрани бързо н задъха- 
но, сякаш се страхуваше, че 
щом престане, нс ще може 
да продължи пече.

И така стана: повече не 
му се искаше ла продължи.

Л, може би, разговорът се 
кна п затуй, че аз не позна 
вах 'много хора от Дратопи- 

Амбисът

Камионът спри. Капаците 
бозномои\ио клюмнаха и из 
дрънчаха. Върху изпотеното 
чело на приятеля мн полеп
ваше нрахта, която като об
лак бе погълнала н камион, 
н хора. Тон стоеше на някол 
ко разкрача н изпика нпсо-

— Момчета, пристигнахме! 
Скачайте!

Стоим като стреснати, не 
доумяпаме.... Нима с таки
ва- думи се подканя н новия 
живот. За мит мислите потъ 
наха в безкрая, но резкия, 
ободряващ глас ни сепна:

коршинпта раздяла н тъгата 
от нея още не стихваха. Пра 
вех усилия венчкн 
нугн ла сложа в род, да тн 
запазя и съхраня а еещапе- 
то. Няма нпщо излишно за 
забравата, по... нещо необ
яснимо в правеше път към 
мен.

Стреснах се.
— Здравей! — обръщаше 

се към мен непознато лице, 
но с чудна усмивка.

— Не, не е възможно! — 
смутолевнх;

— Да, възможно е! — обър 
па ее той към мен, разбрал 
веднага моЯта обърканост н

VIII. Децата са »подража- 

тепи« на родителите
ТИЯ ми*

СЛЖЮХ-

съ зиа*_ м #ълмт<*лите чрез собствения си пример,
М ГнГили ^съзнателно, «казват не= -ля 

я.ше върху формирането
рантерннте трудовите^ляява 
дите. До коя сте А за,)ИСИ и степента

видове л изпълняват от самите

РОЛ" кнтс дена това се
квалпо” подражаване - детето се стреми М тт, 
жестикулира, говори, е една Аум“* А?1аправо ,при- 
като родителя. По-голсмите пък деца на"ра“° 
емат" особеностите от самата личност на р '
Че е така потвърждава и народната Р ■
„Круша под круша пада”, сиреч: какъв родителят
— такива децата.

Разбира сс, тези определения могат само усло
вно да се приемат. Защото възпитанието е сложен 
процес, в който участвуват повече фактори и че 
личен пример, са само една страна от инак много- 
странната

Но, родителят не бива да заоравя, че детето 
притежава „особен усет" да разчита постъпките на 
своите родители и че в тях черпае своите теркове 
(образци за поведението си. Чрез богатата си интуи 
ция и извънредна емоционална зареденост подоо 
но па „радар" то улавя и онези лоши постпъки на 
родителя, когато дори родителят се стреми да ги

ко:

определени 
до която подобни дейности се

та, неговото село. 
на непознаването бързо по
гълна всичко общо и пие

ШОПСКА
УСМИВКА

Маринко
Рангелов

сложност на възпитанието.

почувствувахме, чс бързо ще 
се намерим отчуждени, 
туй, той намери изговор и 
отиде. Остана в сърцата ни 
да тлее същ въглен, от кой
то сетне може да раздухаме 
пламъка па приятелството.

По-бодро, по-бодро, ска тревогата от впечатлението... 
— задължен съм да те на
станя с някои твои другари

За-чайте!
Попаднах в купчинка чу

жди тела. Непознатите лица 
също гледаха стъписано: все 
ки всекиму непознат, чужд, 
а все пак, тъй близък...

Поехме пътя към казара- 
мата. На всеки ъгъл, зад вся 
ко дърво п непознато място 
сякаш ни дебне нещо. Може 
би неспокойствието или ст-

в друга стая п да...
От устата му ме слизаше 

загадъчната усмивка. В пея 
сякаш струеше топлина, не

разбирателство. ..вещина,
Повече не го слушах: узнах! 
Препознах го. Издаде го на
шата приветлива, широка и 
топла усмивка. Издаде 
ШОПСКАТА усмивка!

— Прощавай — прекъснах 
го — (да не сте случайно ог 
Димитровградско?

Широко разтвори очи. От 
тях бълбукаше изненада, ра 
дост, възхищение. От лицето

укрие.
Ако** родителят с пренебрежие се отнася към 

своите домашни и други задължения, не бива да 
бъде изненадан ако детето му ученик също не из
пълнява училищните си задължения в къщи — не 
пише редовно домашните си упражнения, не учи 
последователно и систематически уроците или не

Утро.
Дъждът ръмеше. Подухва

ше севернякът и от дървета 
та започнаха да се стелят 
пожълтелите листа. Навън 
оттекваха бодри гласове и 
стъпки.

— Момчета, ставайте! — 
екна рязък глас.

Скочих. Чувствувах се бо
дър. Милееше ми се. Съну
вах ли или действително тук, 
сред тези момчета, имам зе 
мляк? Още не стигнал да 
направя равносметката, а на 
вратата, широката, привет
лива усмивка изникна и ме 
плиснаха радостни думи:'

— Надявам се, че вече си 
се наспал. Това не е цивилен

го
раха... страхът пред неизве
стността. Като че' ли в нас 
са насочени безброй любопн 
тни погледи. Или пък само 
си въобразявахме предвари
телно обременени от разка
зите за младите войници — 
„зайчета”!

Самият не препознавах се
бе си. Изглеждах като загу
бен. Цялото ми тяло сякаш 
беше изчезнало в новите дре

изпълнява други допълнителни задължения, възло
жени от преподавателите. Оправдание за това (кол 
кото и чудно да изглежда) детето-ученик частично 
намира в поведението на своя родител.

От друга страна: обикновено такива родители 
и не водят достатъчно грижи за своите деца — рав 
нодушно и тс. ~*янтно се отнасят къ.м постъпките 
и работата им, ьс водят сметка къде децата се дви
жат, какво правят, каква компания си избират.

Обратно, родители със здрави трудови навици, 
правилно отношение и взаимно уважение, създават 
дружеска семейна атмосфера, в която детето най-

му се четеше отговора на 
въпроса.

Скрито се радвах. Значи, 
открих го.

Оказахме се.
Веднага започнахме да ро 

вим из миналото и да откри 
ваме познати . и на двамата 
неща, та по тоя начин да 
станем по-близки. Хващах
ме се за всичко, за местно
сти, за хора „познаваш ли 
това и това, а знаеш ли туй 
място, или онуй, познаваш 
ли този и този" — задъхваме

XII.
— Нима аз! ... — н очите 

мн овлажняха. Дали, че бях 
вече войник, дали че съм да 
леч от родното огнище или 
затуй, че и аз, като братята 
си мога гордо да кажа: ко
гато бях войник.. .

Денят полека гаснеше. Ед 
ва сега забелязах, че листата 
полека окапват, а есента при 
ветливо и тихо нашепва: „До 
бре дошли!"...

Отново се взрях в себе си. 
Дълго гледах, за да прони
кна в съдбата си. В този раз 
мисъл нещо непознато едно 
временно ме топлеше и рад 
ваше, караше да тръпна и 
да се страхувам.

Вратата се отвориха шум
но. Група стари войници вл
язоха. Потънал в размислите, 
не обръщах внимание на ве 
село-хапливите им закачки, 
отправени към нас. Все още 
пред мен никнеха образите 
на любимата,. близките... С-

леко възприема „мерките на възпитание"
Защото личният пример на родителя — 

жителен или отрицателен — е онова първо, нагле
дно „указание", какво отношение да се

поло-
живот, а войнишки. Но ще 
привикнеш! Засега 
дойдох да видя пробудил ли 
си се. По-късно

заеме, как
да се „приспособи", кои правила да се усвоят. Ос
новите на поведение се полагат в семейната среда, 
защото тя е първият „обществен порядък”, най-мал- 
кото обществено устройство. Ако „майсторът" (ро- 
дителят) има лошо отношение 
задълженията, не бива да очаква, 

ще йл

толкоз.
се.

После той, с присъщата 
шопска доверчивост и откро 
веност, започна:

— Отскоро сме в града. Се 
лото запустя. Младите се 
разтикаха, 
старците. В

•ще се ви
дим пак...

Вратата се затвориха.
Дъждът вече отстъпи мяс- 

сто на мъглата. Тя започна 
да снове наоколо и скри в 
млечните си пазви всичко. 
Но не успя да погълне она
зи приятна нишка, която пра 
веше пролука към нещо ми
ло, познато. Знаех, че отня
къде, из невидимата мъгла, 
ме следи широката и добро
душна шопска усмивка...

към изпълняване на
че по-инакво от- 

„чиракът" (детето). Дори трябва 
стора”КВа’ 46 ”ЧНракът’ обикновено, надминава май

останаха само ношение 1а IIсичко започна да 
се мени. Пороищата отвлеко 
ха черницата, която отдавна 
вече бяхме престанали 
обработваме. Показа

Е то защо, родителите са длъжни в семейната 
среда да създадат такава творческа, нскрена и то
пла атмосфера, в която най-благоприятно ще изра
стват хубавите навици и наклонности на ^ 
с това те изпълняват дълга си към обществото като

да
се гръ

бнака на камънака. Весели
ят глъч. навеки замря. Дядо 
правеше опити да задържи 
поне татко, но в главата ла 
баща ми се бяха

цяло.
нароили

Слободан Василевмного мисли: фабрика. за-

ИЗХОЖДАЙКИ от поговорката: Опознай роди
ната, за да я обичаш!” организирахме с учениците 
от трети клас в димитровградската гимназия ек
скурзия от Димитровград до Адриатика и назад. 
Голяма помощ в организирането й ни оказа колек
тива на „Тиквеш-транс”, представителство в Ниш, 
които дадоха превоза. И ръководителя Илия и шщ 
фьорите бяха ведно 

Ескурзията нямаше

“х научите цялата*'' И **3“ “ КраЛ НиК°Ла' ВПътеписнн бележки история на Черна гора, за
връзките на черногорските 

в Сърбия и др.
На Адриатнка най-годямо впечатление ни ос- 

Дубровник. Двете базилики ерханската и дал
матинската, както и крепостните кули оставиха на 
нас незабравими впечатления. Мнозина от учени
ците за първи път видяха кораб и затова разгле-

се до насита на

крале с Караджордже-

ДО
вичите

тави

и възпитатели и екскурзоводи.

МОРЕТО И 

НАЗАД

туристически, а научен ха- 
мннахме през Косово, 

където престояхме един ден. Запознахме 
бележителностите и обичаите в този край. Понеже 
беше неделя, срещнахме

рактер. От Димитровград
дахме и пристанището. Люувахме 
синия Адриатик.

се със за-

След Дубровник —и двадесетина оригинални 
албански сватби, които предизвикаха голям Г “ — Яеретва. ~“ 

ност да видим изложбата „Изкуството на югослав
ска земя от праисторията до днес“. Оттам - през 
Западна Сърбия се за върнахме в Димитровград.

инте
рес.

От Косово през живописните предели на Черна
гора — стигнахме на Адриатика. Разгледахме 
терес музеите в Цетиня. Най-много

с ин- 
време проведо-V.. Адам ГЕОРГИЕВ

УСтрини I
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култура ^_Щ>освещд. + изкуство -» култу)рд + просвета ★ изкуство
Пред Конгреса некултурната акция Нобсловац по литература

ЗА ПО-ШИРОКА АФИРМАЦИЯ НА 

ОРИГИНАЛНОТО ТВОРЧЕСТВО
Пабдо НЕРУДА (литерату 

рното име на Нефтали Ри- 
кардо Рейес) е роден на 12 
юли 1904 г. в малката палан
ка Перрал, недалеч от град 
Темуко, в Южен Чили. Син 
е на железничар и учител
ка, която рано го оставя си 
рак. Отначало учи в местния 
лицей, а после посещава уии 
верситета в Синтиаго, който 
не завършва. Още от ранна 
възраст службува като дип
ломатически чиновник в Би 
рма, но посещава много ст- 

/ ’ рани Индия, Цейлон и др.
Присъждането му на Но-

неиния живот в семейството 
на народите и народностите 
в Югославия. Освен с общо 
хуманните характеристики и 
естетически особености, това 
творчество се отличава 
известни специфичности, про 
изхождащи от жизнените об 
стоятелства. Това е една от 
отличителните характеристи
ки на художественото 
чество 
ност.

никакво значение, не биха 
заслужавали внимание, ако 
в нашата среда бяхме създа 
ли атмосфера за по-добро от 
ношение към оригиналното 
ни творчество, в която обсо- 
Л1отно ще преодолява схва
щането, че оригиналното тво 
рчество представлява и кул
турно, и политическо завою
ване на югославянската рс- 
лвоюция в осъществяването 
принципа на СЮК за равно 
правността, че това творчес 
тво представлява по-дълго
трайно свидетелство за стре 
мленията и делата на поко
ленията, които носят бреме 
то на социалистичското пре 
образяване у нас, чрез което 
изразяваме себе си и наше
то съвремие. Много неща, ко 
нто сме вършили вчера и 
вършим ги днес утре ще бъ
дат забравени, а записаните 
в книгите на авторите ни ще 
оставим като наследство на 
бъдещите поколения. Затова 
целта ни трябва да бъде на
сочена към по-богато съдър 
жание и към по-високо ка-

и с

Миле
Присойски

твор
на българската народ 

което му дава особена 
автентичност.

Въпреки тези ■ У'‘у-’ белова награда понастоящем

V*
резултати в 

оригиналното творчество на 
българската народност в Ю- 
гославия 
получило съответна афирма- 
ция. Срещаме се о известно 
пренебрягване и 
не на това творчество в на 
шата среда. Има хора 
съжаление някои от 
намират и на отговорни по
стове, които считат, че стре
межът към развита творчес 
ка продукция е нескромен, 
че има много по-спешни про 
блеми, на конто творчество 

/ то трябва на всяка крачка 
да прави пардон. Само хора 
с такива 
да кажат, че всички произ
ведения в определен план на 
„Братство” могат 
хвърлят или да се изхвърлят 
две-три книги, за да електри 
фицира едно село, без да дър

го заварва като посланик на 
Чили във Франция.то все още не еМакар че българската на

родност в областта на ориги 
налното художествено, науч 
но и публицистично творче 
ство няма традиция, на Кон
греса на културната акция 
тя може да отчете добри ре 
зултати. За, период от пет-ше 
ст години положихме здрави 
основи на плодотворно лите 
ратурно творчество, научна 
и публицистична дейност. То 
ва потвърждава факта, че 
за тези няколко години изле- 
зоха от печат около 20 ори
гинални произведения на 
автори от българската наро 
дност. Между тях са седем 
стихосбирки, пет прозаични 
произведения (между тях и 
първият ни роман), четири 
научно-популярни произве
дения, една книга литератур 
ни есета една студия от об
ластта на икономиката, пет 
превода поезия и проза от 
езиците на югославските на 
роди и народности, един сбо 
рник народни песни и 
Като към това добавим и 
нехмалообемната поезия, про
за, литературна критика и 
есеистика, научни и публици 
етични статии, печатани в 
досегашните 
книжки на списание „Мо
ст” в „Братство” и „Другар
че“ — резултатите 
поле са относително 
ни. Това твърдение ще под
крепя с още едно сведение: 
в досега излезлите книжки 
на „Мост” са публикувани 
оригинални творби на пове
че от 60 автори от българска 
та народност в СФРЮ. Мно 
зина от тях се явяват и по 
няколко пъти. За отбелязва
не е, че не само продукция 
та се увеличава и разклоня
ва, но и стойността на пуб
ликуваните трудове е на за 
видно равнище.

Резултатите в изобразител 
ното изкуство са още по-до
бри. Художници и скулпто
ри от българската народно
ст устроиха повече изложби 
в Димитровград, Пирот, Бо
силеград, Враня, Ниш и Бел 
град. Някои от тях получиха 
и най-високи републикански 
награди, а други представя- 
ват югославското изкуство 
в чужбина.

Този бегло направен обо
бщен преглед (имената на 
заслужилите културни дей
ци не посочвам, защото те 
са повечко) ясно потвържда
ва, че българската народно
ст има творчески сили за 
създаване и развитие на соб 
ствена култура, на собствени 
духовни ценности, които да 
ва като принос към култур
ното съкровище в Социалис 
гическа република Сърбия и 
Югославия изобщо.

Съдържанието на това тво 
близкото

МОЛЯ, ТИШИНАподценява -
за

тях се

Сега ме оставете па спокойствие. 
Сега привиквайте без мене.

Очи затварям.
чество на оригиналното тво
рчество, а което ще получи 
и съответно обществено при 
знание в нашата среда и по 
широката общественост.

Именно, затова очаквахме 
Конгресът на културната ак 
ция да допринесе за по-ши
роката афнрмация на ориги 
налното творчество и на на 
родностнте, включително 
на българската народност в 
Югославия.

Искам само пет неща, 
пет корена необходими.

схващания могат

Първото — любов, без край.да се из-

Второто — да видя есента.
Не мога да живея без листата 
да литват и се връщат на земята.жат сметка, че книгата има 

културно-хуманна мисия, а 
електрификацията представ 
лява благоустройство. Таки
ва схващания не биха имали

и
Третото е тягостната зима, 
дъжда обичан, топлата милувка 
на огъня в студената гора.Миле ПРИСОЙСКИ

пр. На четвърто място — като диня 
закръгленото южно лято.

Петото са твоите очи.

ГРИЖА НА 
ЦЯЛОТО 

ОБЩЕСТВО

Матнлда моя, мила моя,
не искам да заспивам без очите твои,
ни да живея, ако не ме гледаш:
сменявахм пролетта,
за да ме гледаш вечно.

седемнадесет

на това 
завид-

Прнятелн, това желая само. 
Кажи-речи го, пищнчко п всичко.

Милчо Ценков Сега вий можете да си вървите.
Аз толкова живеях, че някой ден те ще рекат да ме 
забравят, от плочата да ме изтрият: 
бе моето сърце безкрайно.

Синиша Нейков
— От Конгреса и а култу

рната акция в Крагуевац се 
очаква много. Конгреса тр
ябва да внесе големи измене 
мия и начертае бъдещето ра 
звитие на културната поли- 

републиката. Досега-

— Конгресът на културна
та акция в Сърбия ще допри 
несе да се разрешат много- 
несе да се разрешат множе
ство дилеми във връзка с 
културната политика в мал
ките и неразвити комуни. Та 
ка например, вероятно ще 
се сложи край на някои „те 
орийки”, поникнали предим
но в неразвитите комуни, че 
на работника е достатъчно 
да му е пълен стомаха, дру
гото не е важно...

Вероятно ще се схване, 
че и културата е част от жи 
вота, насъщна жизнена пео 
бходимост, каза Синиша Ней 
ков.

Но защото моля тишина, 
да ис помислят, че умирам: 
обратното със мене става: 
оказва се, че що живея.

тика в
шиите подготовки са гаран
ция, че надеждите не са на
празни, каза Милча Ценков.

В Димитровградска кому- 
иавечерието на Конгре

са е в пълен ход акцията по 
електрификация, която 
жду другото, из основи ще 
промени живота на населе
нието. Довеждането па елек 
трически ток по домовете в 
Забърдието и в района па 
Невля ще представлява рево 
люция в бита иа хората и 
ще спомогне значително да 
се подобри културния живот.

Оказва се, че съм н ще пребъда.
на в

Що съществувам, но тогава 
през мене ще растат пшеници, 
зърната първи ще разчупват 
земята, за да видят светлината, 
но майката земя е тъмна: 
и аз съм вътре също тъмен, 
чер кладенец с води дълбоки, 
де своите звезди нощта оставя 
и броди сам-сама в полето.

ме*

Това ще подействува да 
и отношениетосе промени 

на стопанските организации 
културните потреби в 

комуната. Надявам се, че 
занапред на влаганията в 
културата няма да се гледа 
като „хвърлени пари”. Това 

и самодейност- 
пълеи раз-

кълт На тоя свят аз толкоз съм живял, 
че искам още толкоз да живея.

Димитровградско има го
леми трудности в културно 
то развитие поради неразви
тостта на комуната и иапус 
кането на младите от село. 
Занапред ще трябва много 
да направим да се окачестви 
и оразнообрази културния 
живот на село, за да спре

Никога не съм се чувствувал тъй звънък, 
никога не съм целувки толкоз имал.ще спомогне 

та да доживее
Днес както винаги е рано. 
лети с пчелите си светликът.

цвет.
С една дума казано —

цялото общество да о- 
внимшше

оча
квам

Оставете ме самичък със деня. 
Моля позволение ди се родя.

по-гол ямо 
този въпрос и да му оп- 

място

бърне
миграцията.нарчество отразява 

минало и настоящия момент 
на българската народност,

редели заслуженото Пабло НЕРУДАМ.‘ М. А.
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»А. БАЛКАНСКИ« РАЗОЧАРОВА
„А. Балкански" БЕСКО (Власотинцн) 19:26 (8:15)

сломятслънчево. Зрители 500. Съ
дия — Владимир Арссновнч 
(Ниш). 8.

отбрана успяха да 
димитрооградчапи. От' друга 
страна вратарите па домат 
пия отбор бяха несигурни, 
така че те сал!о помогнаха 
па гостите по-лесно да иаво 
говат победата сп.

. Хандбалпстите па БЕСКО 
въодушевиха с играта 
Особено добро играха Соизо 
пич и Давинич. Димитров
градските хаплбалисти игра
ха много Слабо и не бяха ни 
сянка па бесо си от преди
шните мачове. Съдията Арес 
ппевпч твърде добре води 
мача.

Димитровград, 24 октом
ври. Игрище на основното 
училище, времето хубаво -и

„А. Балкански": Н. Гюров, Михайлов, Соколопйч 7, Го 
гов, Гнгов/Д. Гюров 2, М. Симов, И. Симов 2, Милев4, 
Петров 2.

БЕСКО: Цакпч, Давннпч б.Ссизовнч 11, Стойковнч, 4, 
Костнч 3, Църннлович 1, Вссслннович 1.

сп.

ВласотГшчани неприятно 
нзнепадиха самоуверените 

„Асен Бал-

Ссднммстрови удари — „А.
Балкански" (8, от конто 5 
използвани), а (БЕСКО — 5 хаидбалистп на 
— 3 използвани). Изключен кански”. Още от самото на

чало те наложиха свой стилна две минути Милев („А. Ба 
лкански”). С. Кръстнина игра и със здравата сп

Октомврийски младежки срещи

МАСОВИ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ
По инициативата на Об

щинската младежка конфе
ренция и местния граничен 
гарнизон, в неделя на 24 ок
томври, в Босилеград се про 
ведоха повече масови и ин
тересни спортни състезания 
наречени 
срещи на младите”.

В тези спортни манифеста 
цип взеха участие: гранича
ри, гимназисти, младежи от 
градския актив и представи 
тели на профсъюзните орга 
низации.

В помещенията па арм се 
проведе шахматов турнир, в 
които с резултат от 7:3 от
борът на града убедително . 
победи граничарите. В състе 
занията по „пинг—понг” най 
добър бс отборът на грани
чарите. Той победи младеж
кия отбор с 4:1.

Проведоха се още две дру 
.ги спортни срещи: по фут
бол и волейбол. Първата за 
върши с равен резултат по- 
.между отборите на гранича

рито и гимназистите, а във 
втората победата спечелиха 
граничарите.

Тези спортни срещи пре- 
интересднзвпкаха 

сред населението в Босиле
град. Ето защо занапред те 
ще станат традициони и ще 
се организират по-често, С 
това ще се обогати и спорт
ния живот в Босилеград, ко
йто за сега не с на завидно 
равнище.

голям

„Октомврийски

Димитровгродчани по-дебри
„СВОБОДА” (ДИМИТРОВГРАД) — „СЛИВНИШКИ ГЕ 
РОЙ” (СЛИВНИЦА — НР БЪЛГАРИЯ) 83:74, ПОЛУВ- 

В. В. РЕМЕ 37:26
В реванш-срещата между 

баскетболните отбори от Ди 
лштровград и Сливница (НР 
България), състояла се в ра 
мките на крайграничното съ 
трудничество между двете 
общини, димитровградските 
баскетболисти бяха отново 
по-добри и заслужено побе
диха с резултат 83:74. В -пър 
вата среща, която неотдавна 
се състоя в Сливница, дими- 
тровградчани победиха с ед 
на точка разлика.

Баскетболната среща при
мами няколко стотин ДИЛ1ИТ 
ровградчани, които наблюда 
ваха сравнително качествен 
баскетбол, който през второ 
то полувреме бе по-жив и 
подвижен.

Всъщност, играта бе 
делена на две части, от кои
то първата — принадлежеше 
на димитровградчани, а вто
рата — на сливничани. Че 

свидетелствува и ре
зултатът. Първото полувре
ме завърши с резултат 37:26 
за димитровградчани, а вто
рото 48:46. за сливничани.

Но, без оглед на това, об
що димитровградският от
бор бе по-добър и зуслежно 
победи. В сравнение 
те те бяха по-ефикасни, 
кар че това е една от по-сла 
оите им партии, 
ха напоследък.

Влюбеникът на спорта
М От преди две години, след завършен 

технологически факултет работи в"*ком- 
бинат „Димитровград“ като технолог и 
полага максимум усилия, за да възобно
ви баскетболния спорт в града. Засега ус 
пехите му са повече от добри: за непъл
ни две години „Свобода“ се класира меж 
ду шестте най-добри отбори в групата, 
а под негови постоянни грижи и усилия 

с израства ново поколение млади, надаре
ни баскетболисти.

ОМЕНТАЛНО Васил Милев е едно
временно и треньор на баскетбол
ният отбор „Свобода“, и негов най- 

добър баскетболист. А същевременно за
бележителна е и помощта му в хандбал- 
ния отбор „Асен Балкански“, където съ
що е между най-добрите хандбалисти. 
Безспорно ,интересен образ на спортист, 
които освен с качество се отличава и 
разнообразие. ЙЙ? V У. раз-

Васил Милев е роден през 1942 годи
на в Димитровград. Спортната си дей
ност започва още като ученик в основ
ното учичлшце — както каза той — бла
годарение на всестранната помощ от 
страна на Еленко Виданович, преподава
тел по физкултура.

Тъй като любовта му към хандбала 
също живее, Милев доста дейно се вклю
чи в хадбаЛните състезания и хандбал- 
ният отбор „Асен Балкански“ има голя
ма полза и помощ от него.

— Доколкото ми дадат 
възможности — заяви той — може да ми 
нем във висш ранг на състезаваме — е- 
динствената сръбска група.

е така

минимални

Васил Милев
По-забележителнитс успехи обаче по 

стига в Пирот, като ученик в средното 
икономическо училище. Тук четири го-

Но, ако в Димитровград компетент
ните не знаят или не искат да ценят сво
ите кадри, то фактът че Милев

Основание да му вярваме — имаме. с гости 
ма-

дини активно играе в хандбалния отбор 
на СИУ. Същевременно от време на вре- Нека добавим, за да закръглим образа 
мо се явява и в баскетболния отбор. Не- му на спортист, че притежава майстор- 

посочим и факта, че е между трима- ско умение както точно улучва, така и 
та, състовляващи репрезентацията на А» организира. Без оглед дали става ду- 
град Пирот по пинг-понг. А, за да закръл ма за баскетбол или хандбал. А тайната 
глим образа му ще добавим още, че дей-

е полу
чил ласкаво предложение да замине ка
то треньор в Крушевац, очевидно 
зва, че други знаят.

които дадо-ка
пока-

Димитровграчани играха в 
съотав: Първан Андонов, Са 
шко Митов, Иван Симов, А- 
лександър Вукович, Георг 
Йосифов, Васил Милев, Мо- 
мчило Михайлович, Драган 
Димитров, Емил Соколов и 
Никола Минев.

Да завършим с думите: бивана успехите, както каза той, е в сериоз
ната, дългосрочната и систематическата

ли да
допуснем един наш, всестранен треньор 
и спортист, ентузиаст и влюбеник 
та, та дори и добър специалист 
снята си

но се занимава и със спортна стрелба. •

Пътят му на спортист обаче паралел- работа, 
но върви с ученическия живот. След Пи
рот отива в Крушевац, където учи полу
висшото химическо - технологическо у- Чиално качествени сили и в двата спор- 
чилшце и същевременно е треньор на ба- та, но компетентните все още не проя- 
скетболния отбор, както и негов играч, вяват нужното разбирателство 
Разбира сс, 
спорт.

в спор 
в профе-

технолог, да напусне димит
ровградския спорт именно

— Димитровград разполага с потен-
в момент, дхо- 

му е най-необходим и когато с все
странната си дейност му наяви 
дни?

гато Вечерата за гостите от 
Сливница бе дадена обща ве 
черя която измина

, нито пък
не напуска и хандбалния оказват необходимата подкрепа — доба-

по-свелн
в прняте 

лека и дружеска атмосфера.ви с горчевина той.
Ст. Н.
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Страни, за които се говори (II)

ЛЮБОПИТНО
Химията вече се е приближила съвсем близо до раз- 

за синтеза на хранителни 
на тази тема $ бил посветен

решаването на проблемата 
щества. Неотдавна ве-

доклад от учените А. Н. Несмеянов и В. М. Великов^' 
което е особено важно,;докладчиците са разполагали не 
само с теоретически доводи, но и дали убедително прак- 

представили една не голяма 
лабораторен път. Син-

тическо потвърждение. Те
кутия с чер хайвар, приготвен по
тетичният хайвар на вид не се отличавал от същинския, 
притежавал същия аромат и вкус. Натрупан 
стни опит

е вече изве-
от лабораторно приготвляване 

бни и хлебни продукти. Касае 
знообразни хранителни средства.

на местни, ри- 
се за създаване на най-ра- 

привлекателни на вид, 
и съдържащи 

вещества — белтъчини, 
въглеводи, мазнини, витамини, минерални соли. Разбира 
се, индустриалният начин за изготвяне ’ н а синтетични

притежаващи приятни вкусови качества 
всички необходими за организма

хранителни вещества се нуждае все още от научна и те
хническа разработка. Но както твърдят съветските уче
ни, затова не е необходимо много време, ако се привле- 
кът достатъчно добри химици, биолози лекари и иконо
мисти. Според някои, напълно е възможно да се намир 
аме в навечерието на важни събития, когато традицио
нният начин за производство на храни, известен от вре
мето на първобитното състояние, постепено ще остъпи на 
нов, по-икономичен и напредничав начин.

Развалини на древния Персеполие

ИРАН
куството бележи нов разцвет през ца
руването на Сасанидската династия (III 
—V в.). Тогава се развиват монументал
ната живопис, миниатюрната и художе- 
жествени занаятия, както и скалният 
релеф (Накши Ростам и др.).
Във връзка с проникването на исляма 
през средновековието се строят джамии 
и др. здания, украсени богато с релефи, 
стенописи и глазирана керамика. Широ 
ко развитие през XVI и XVII в. получа
ва миниатюрата, която черпи сюжети 
предимно от историческите легенди и 
народни приказки. За възникавнето на 
отделни школи заслуги имат средноази 
атски и азърбайджайски художници Ре- 
за Абаси Бехзад и др. В края на XVIII 
в. се появява и маслена живопис. Иран
ските художници от XX в. доразвиват 
традициите на класическата иранска ми 
ниятюра, като насочват изкуството към 
реализма (Камал ол-Молк, Реза Маса и
др.).
МУЗИКА. Персийската музика може да 
се смята за един от изворите на араб
ската. Още в първите векове от н. е. се 
създават основите на персийската му
зикална система — 7-степеннте ладове. 
Тогава сс развива и придворната и свър 
заната с религиозния култ музика. Из
тъкнати музиканти от средновековието 
са. Е. Мосевелдн (VIII в.), С. Армави 
(XIV в.). Народните песни и инструмента 
лна музика в Иран са тясно свързани с 
бита и съставят неразривна част от на
родни празненства. Те почти винаги са 
придружени с танци. Голям дял в на
родните увеселения имат и военните ор
кестри: от народни инструменти, създа
дени още от древността. От средата на 
XIX в. сс въвежда европейска военна му 
знка. Най-разпространените народни ин 
струмснтн са тар, каманче (струнни) кя 
рний, зурна (духови), допре, нагара (уда
рни). Професионалната народна музика 
нти в Иран използват в творчеството 
си формата ан макама — вокално-ин
струментална сдногласна сита. ТЕА
ТЪР. В средните векове се устройват 
религиозни траурни процесии, от които 
по-късно възниква перс. мистреиен те
атър „азие”. Шероко е разпространен и 
кукленият театър. Като се съди по ста
рото му название — „хеймейн шаб ба
зи” (шатър на нощните игри”), може да 
сс предлага, че най-разпространен е бил 
познатият Ь целия Изток театър на сен
ките.

Архитектура. В Ахеменидската държава 
(VI—IV в. пр. н. е.) са строени монумен 

• тални дворци с многоцолонни парадни 
зали (ападана), каменни релефи (стълба 
та на двореца в Персеполие), скални (в 
Накши Ростам) и надземни (Пасаргада) 
гробници. През Ш-П в. пр. н. е.^— Ш > 

персийската
АВТОТРАНСПОРТНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ПИРОТ ар-в. от н. е. в
е под елинистично вли- 

В Сасанидската държава 
настъпва блестящ раз-

хитектура 
яние.
(III—VП в.) 
цвет на салния релеф (Накши Ростам и 
др.), развитие на парадната зала „айва- 
на” (дворецът в Ктезивфон, VI в.) и се 
разпространяват куполниите покрития. 
В средните векове се изграждат джамии 
от видоизменен дворцов тип (Наин, X 
в.) и цеигралнокуполни (Исфакан), ме- 
дресата и др. сгради. Развива се градо
устройството. Прилага сс орнаментална 
украса с релефна или стенописна 
ка, в края на XIV в. става характерна 
многоцветна керамична мозайка. Подем 
на архитектурата има в края на XVI в. 
при династията на Севениднтс (Шахска 
та джамия в Исфахан, дворци и др. 
(Икономическият упадък на Персия сс 
отразява пагубно на състоянието на ар
хитектурата, 
ци на 
сия

РАЗПИСАНИЕ
Тръгване от Пйрот

час на тръгването От час на тръгванетоЗа
10,00 и 14,15

6,30, 10,15, 13,00, 
13,30, 14,00, 17,20, 

18,20 и 21,00
14,15 
11,30

7,00, 14,30 и 
15,20

техни-БЕЛГРАД6,45 и 14,40 
5,00, 6,00, 6,45, НИШ

8.30, 10,30, 14,40,
16.30, и 18,30

БЕОГРАД
НИШ

КРАГУЕВАЦ
СКОПИЕ

КРАГУЕВАЦ 5,00 
СКОПИЕ 
ЛЕСКОВАЦ

7,00
Най-старите

изкуството на древна Пер- 
датират от IV—II хилндолетне пр. 

и, е. (цветна керамика ог Суза г: Пере- 
сполис, женски статуетки и украшения 
с животински изображения). През III— 
—П хилядолетие пр, и. е. се създава ела 
мекото изкуство, сродно с шумеро-акад 
сото. Със засилване на Лхсмнндска Пер 

(VI—IV и. пр. н. е.) процъвтпва пер
сийско изкуство, което, прославяйки зе- 

владстсл, придобива подчертан дво 
рцов характер. От скулптурата, тясно 
свързана с архитектурата, сс развива 
най-вече релефът, с който са украсява
ни стените и стълбищата на на дворци
те (в Персеполие). Персийското изкуст
во се слави с миогобройнитс си глазира
ни цветни релефи (фризът с образите 
на „Безсмъртните” в двореца в Суза), 
както и с релефните изображения на 
лъвове и фантастични животни — ярко 
доказателство за реалистичните му чер
ти. Персиското изкуство продължава 
съществуването и след падането па Пер
сия под властта на Селевкидите и Пар
тия (III в. пр. н. е. — Ш в. от и. е.) кога
то изпитва влиянието на еленизма. Из-

паметии-5,45, 7,00 и ЛЕСКОВАЦ 
12,00

4,30ЗАЙЧАРЗАЙЧАР 13,30 
КНЯЖЕВАЦ 5,40 и 12,004,30 и КНЯЖЕВАЦ

13.30
ЗВОНСКА БАНЯ 4,30 и 15,00 ЗВОНСКА БАНЯ 4,30 и 10,45

15.30 ВЕЛИКО БОНИНЦИ 
5,00, 7,00 и 13,10

4,45
ВЕЛИКО БОНИНЦИ 
КАЛНА

сия
4,30 13,30 и КАЛНА 

15,45 мния
5,45, 6,00, 

9,15, 12,10, 1500 
16,50, 17,25, и 18,45

4,30, 5,00, БАБУШНИЦАБАБУШНИЦА
5,45, 87,00, 10,45 

12,00, 15,30 и 18,00
15,45 ДОЛНИ КРИВОДОЛ 
16,00 ДОЙКИНЦИ 
14,30 ВЛАСИ

6 30 и ВЕЛИКА ЛУКАНЯ 
'13,30

4,30, 6,05, 11,30, БЛАТО
13.10, И, Ю, 20,10,

ДИМИТРОВГРАД 5,00, 6,00 ДИМИТРОВГРАД 5,00, 5,3^,

7'№.94°||
14.10, 15,00, 15,30 15 00, 16,00, 17,00,
16.00, 17,00, 18.00, 18 00, 19,00, 20,00

19.00, 20,10 и 22,10 и 21,00
5,00, 7,00, 12,00 

и 16,00
5,00, 7,00, 13,00,

15,00, и 21,00

4,30
ДОЛНИ КРИВОДОЛ
ДОЙКИНЦИ
ВЛАСИ
ВЕЛИКА ЛУКАНЯ

4,30
4,30

7,30 и
15,00

5,10, 6,30, 12,10, 
13,40, 15,00, 21,00 

и 22,20
БЛАТО

ОТ ПЕТЪК...
РОДЕНИ:
Добиха дъщеря:
Вучко Николов 
(Даниела)
ВЕНЧАНИ:
Апостолов Светислав и НалиИка Нико
лов от Димитровград.
Гроздан Найденов и Дарка Сотиров от 
Димитровград._____________ ____ _______ _

Иван Данков и Радка Рангслова от Ди
митровград.
Тодор Алсксов и Дука Найденов от Лу- 
кавица.

и Стана от Желюша

6,10, 11,00, 14,10 ТЕМСКА 
и 20,10

6,10, 12,10, 14,10 КРУПАЦ
20,10 и 22,10

ТЕМСКА ПОЛУЧИЛИ СИН:
Евдокня Стаменопа от с. Бачево н Най
ден Злптков от с. Лукавнца.КРУИАЦ

... ДО ПЕТЪК

Страшни II
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ОТБОРНИК 

ПОП
Отборникът от Гоин 

дол А. Игов изглежда 
много е загрижен за 
верските празшщн. На 
срочвал няколко събра 
чия, за да се реши как 
да се „слави" „Уну- 
рия“... Било се падна
ло в петък, па да не 
бъдо на „пост"...

Дали това е най-гол- 
ямата грижа на Игов? 
се стигнало дотам, да 
Дали са разрешили вс
НЧКИ ДРУГИ ВЪПрОСИ II

се връщаме с няколко 
десетилетия назад...

Ако отборникът е „ре 
лнгнозен“, къде са ос
таналите обществено 
политически организа
ции в Гонидол да му 
помогнат да види в 
кос време живее?...

Или всички мълком 
минават и слушат „при
СП11В1Н1ТС РСЧН“ ИП ЧУД
ння отборннк.

А.

ену он неколко путу од йо- 
вкуту и видим я вану да жъл 
тейе — зеленейе. Диже са 
па ка юрну на вратата кока 
га йе муа жьгнула. Глед ам 
га през пенджарат да ли че 
уцелейе да стигне до нужни 
кат. Стиже до сред дворат 
па ка вану да повърча, цре- 
ва си Нине. Гледам га па ем, 
ял, ем ми жал за н»ега. По 
шега юрнуше кокошйе и пло 
вйе, ли чувам неколко, па 
клюцаю ли клюцаю. Върну 
се он, оми се па отиде неки- 
ко на работу. Излезо у дво- 
рат да очистим додека нейе 
дошъл некой комшия да ни 
гледа чудилата, ка оно коко 
шпете и пловНете све омеле. 
Нема-кема вануше да се спо 
тураю. Напиле се и оне. Цел 
дън куняше по дворат. Са 
сам дошъл да питам кво йе 
пил начъска моят син.

— Па кога че питуйеш?

— Келератога, он све зна-

/

Знаете ли, че • ••
ОФТАЛМОЛОГИЯТА — 
учение за органа 
зрението — окато 
е възникнала в камен
ния век, в епохата на 
първобитния строй.

де 70п/о или два и по
ловина пъти повече.на

❖ * М У Ъ Е 

Урежда Д. Йотов
ОТ ЕДНА МИКРОБНА 
КЛЕТКА при безггрепя 
ствено деление за едно 
денонощие могат да 
се образуват до 1500 
трилиона клетки.

* *
В ЕДИН ГРАМ МИК
РОБИ може да се на
мерят над 600 милиар
да микроби клетки.

Седим преди некой дън у 
кавенуту с приятел»е, пиюц- 
кам реЬию и чиним саир. 
Казую ми човеци дека у ко- 
жаруту техничкнят дирек
тор мъленул йеднога работ
ника та га заслутил. Жалил 
се чочвекат на директорато 
га, па после и у синдикатат 
и никой нищо не могъл да 
му помогне. Не бил он мър- 
зел»ив па напише писмо и 
до маршалатат. Отам се вър 
не одговор у синдикатат да 
видо кво йе това тепаше и 
кой йе винован. Поразгова- 
рали синдикалисти™ и с 
техничкотога и с работника 
гога и не могли да найду 
кой йе вииован. Йедън чо- 
най-убав съвет „Брат ми, ка 
зал му он, я си Ьути бийсно 
и онодено се не върча". Те
ка се и завършила тая рабо 
та.

— Море да видиш Манчо 
кво друго има, това нейе ни
ща, вану да ми разпрая друг 
приятел». У задругуту 
йедън човек маняк. Мислиле 
паметне главе ко да га из- 
влечу да не иде у затвор и 
смилило: дали му кредит ко

баяЬи да купи раену краву. 
С тея паре он върне маня- 
кат и сви вълци сити и козе 
па брой.

Тамън я мислим за тея ра 
боте, тетига Ванча, стар 
мой другар, са пензионер. 
Седе при нас разпита се за 
кво оратимо па тийе рече:

— Море манете тея държа 
вне работе я си имам другу 
муку.

❖ *
* * ЗДРАВНИЯТ ВЪЗРАС

ТЕН ЧОВЕК прави за 
един ден около 20 хил 
яди крачки, за година 
— до 7 милиона, за 70 
години — почти 500 
лиона крачки. Следова 
телно през своя живот 
човек би могъл да об
ход идевет пъти земно 
то кълбо по екватора 
или да премине разсто 
янието от Земята до 
Луната. .

ДЕЙСТВИЕТО НА ВИ
ТАМИНИТЕ е по-резу 
лтатно, ако в кръвта 
се поддържа една пос
тоянна концетрация от 
тях, а това се достига, 
когато се приемат ня
колко пъти на ден.

ми
йе.

Пита га Ванча, и он му 
одговори човекат. До два и 
половина двойица собулн це 
ло шише мастику.

— Може ли, гаггуйе он йе- 
лнератога, да ньим не даваш 
вечима пийеше, че га изка
рай од работу.

— Е, това не може. Ако 
му я не давам, че му дава 
друг.

— Кво те йе налегло па 
тебе Ванчо, питуйм 

— Кво! Младиня. Начъска 
моят син дойде у некой за
май. .Гледам я три саат. Знам 

сабале требе да иде на 
работу. И нейе ми друго, 
йедва га примшпе и ако из
губи службу кво че 
с моюту пензпицу. Елем пу- 
щи га я, нища му не реко. 
Пошъпчамо с бабуту ко да 
му кажемо да се опран дека 
он вечима нейе

га я.

* *
. В ЯБЪЛКИТЕ АНТО- 

НОВСКИ 3
дека

* * алтмесеца 
след събирането им ос НЙТО ЕДИН истин- 

СКИ ЗЪБ нямат една 
пета част 
ните
съобщава стоматологът 
Д. Густавсон. „Това оз 
начава че продължите 
лността на живота им 
се намалява с една де 
сета".

я праимтава само 28% от пър
воначалното количест
во витамин С. Обаче 
ако от същия сорт ябъл 
ки се приготви компот 
консерва, дори след 
двегодишно стоене ви
тамин С в него ще бъ-

от възраст- 
американци —

манечак, 
нощ малко че стане и сай- 
бня, че се задомн и дека те
ка не требе вечима да праи.

— Види, се рече Ванча, де 
ка я требе да си га педепсу- 
йем, додека ми не дойде 
снаа у дом, па си отиде.

имал

Дигомо се сабале, маййа 
му напран йовку, свари чай, 
да га опраймо за работу. Ку

Манча с. р.

»МРЪДНАЛ«

петров

он-^и


