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ЗА ПРОБЛЕМИТЕ 

НА УЧЕБНОТО ДЕЛО тази година, над 

средния добивСъстоялият се на 10 
нум на общинския отбор на Со
циалистическия съюз в Босиле 
гдад обсъди проблемите в учеб 
него дело и някоиорганизацион 
ни въпроси, отнасящи се до у- 
крепване, заздравяване и омасо 
вяване редиците на Социалисти 
ческия съюз.

В доклада за проблемите на 
учебното дело на

юли пле- блеми на възпитанието, учебно 
то дело. обучението, проблеми 
чието решаване не 
гане.

Втората част 
мина в разглеждане на въпроси 
от организационен характер.

Изтъкна се, че Социалистиче 
ският съюз все повече превзима 
ролята на активен 
икономически

Вече седем дни в Димитров 
градско кипи усилена работа о 
коло прибирането на тазгодмш 
ната реколта. На територията 
на земеделските

тазгодишните доби- 
по-високи

ни от производственото съдру
жие с кооперациите.

И добивите на територията 
на земеделската к-пперация 
..Победа” в Смиловци не са по 
-добри — на 120 хектара площ, 
засяга с високодобивни сорто
ве пшеница —добивите се двп 
Жат от 2.000 до 3.000 кгр на 1 
Хектар.

Специалистите по селско сто 
панство в комуната изтъкват, 
Не вината за незадоволителни
те добиви се дължи преди вси 
чко на ..топлинния удар’’, кой 

гто ги 'захвана на три.четири 
Ани преди жътвата. Освен то 
"ва — от тазгодишните пролет
ни навощнения досега са стра 
•дали някои блокове на терито
рията на кооперация ..Ниша
ва” — ..Керемиджийница’’, ,,Ра 
зсадник" и други, и това е при

чината че 
ви са незначителнотърпи отла_
С4г миналогодишните.

Досега жътвата 
план — всички машини: комба 
йни, жътварки и други са в по 
лето и до средата на идващия 
месец, вероятно, ще бъде завър 
шена жътвата и по 
краища.

на пленума из върви по
кооперации 

„Нишава”, ..Победа’’ и Погано 
во паднаха първите снопи.

Добивите обаче — 
пиха очакванията.

не изпълполитически, 
и културен фак

тор във всички области на чо
вешкия живот, и като такъв тря 
бва да прояви организирана ак 
ция, чувство на всестранна ак
тивност. конто ще закрепи реди 
ците.

високите 
М. А.

територията 
на Босилеградската комуна бе из 
гькнато че всички селища имат 
училища, но материалното и 
финансово положение не е на 
онова равнище, което да обез
печи съвременно обучение и но 
рмални условия за работа. Пора 
ди липса на финансови 
ства обучението търпи откъм ра 
знообразие и богатство, а продъ 
лжава с практиката на класич

На територията на земедел 
ската кооперация ..Нишава’’ в 
Димитровград на засетите 70 
хектара площ с високодобивни 
сортове пшеница—добивите се 
движат от 2,500 — до 3 000 ки 
лограма върху един хектар, до 
като добивите 
сортове пшеница — са с 20% 
по-ниски.

Поради това — много селско: 
'стопански производители тази 
година няма да останат довод

Подготовки за изра 
ботване на седемго

дишния планВ доклада бе посочено, че о- 
масовяването на редиците от 
ден на ден получава всестран 
характер, но и занапред тряб
ва да се държи тоя курс, който 
бе предначертан на Ш. IV и V 
пленум на СЮК и Социалисти
ческия съюз.

сред-
от домашните Неотдавна започнаха 

товките за изработване седем
годишния план на Босилеградо 
ката община. Съветът за селс
ко и горско стопанство: и Съве 
1гьт за стопанство при Общин
ската скупщина устроили общи 
рни съвещания с представите
ли па стопанските организации 
и дали напътствия за предстоя 
щата работа.

Понстоящем 
и други организации подготвят 
свои материали за изработване 
на седемгодишния план, а след 
Агова ще започне изработването' 
на общинския.

подген

чески часове, чрез преразказва 
не на урока.

Не по-добро е положението по 
отношение преподавателския ка 
дър. Голямо число преподавате 
ли всяка година мигрират, а на 
тяхна място дохождат професи 
онално неподготвени кадри. Раз 
бира се. за мигрирането на пре 
подавателите влияят редица обе 
ктиени трудности, но има и су
бективни, за които трябва да се 
заинтересува Социалистическия 
съюз и да предприеме решител
ни мерки.

В тази насока бе изтъкнат пр 
облемът за училищните отбори, 
които, трябва да се заловят по- 
здраво с работа.

Докладът бе подкрепен с твър 
де разнообразна и жива диску 
сия. в която преобладаваха про

Ст. Н.

XI Международен панаир 

н текстилни машини е
на текстил 

Лесковец
стопанските

В неделя на 14 юли в Леско 
Пец бе закрит XI междунаро
ден панаир на текстил и текс 
тилни машини, на който участ 
вуваха 301 фабрики ст които 
45 от чужбина. За осем дни, кег 
лкото трая панаирът, предста
вители на промишлеността скл~

ючиха търговски сделки за 27,5 
милиарда динара. • а панаира 
посетиха над 100.000 лица от 
всички краища на нашата стра

естер, хелион и др., които лес
но се перат н сушат, без да се 
мачкат.

Посетителите и търговците 
можаха да забележат, че тази 
година производителите на тек 
стил са се приспособили към и 
зискванията на потребителите 
като са произвели леки, качест 
вени и евтини тъкани.

Инвестиции за комбинат 

„Димитровград“на.
РОДНОТО МАШИНОСТРОЕ

НЕ приятно изненада с много 
автоматични текстилни маши
ни. които по-рано внасяхме от 
чужбина, а сега вече се явява
ме като износчйщи. На панаи
ра бяха изложени 
ни предачки, станове за естест 
(вени и изкуствени 
друга текстилни машини, про
изведени в ..Текстилстрой” в 
Загреб, „Крушик’’ от. Валево. 
,.Вентилатор” от Загреб и др.

Фабриките за производство! 
Па текстил, конфекция и три
котаж показаха безброй качес 
твени и хубави произведения 
от различни тъкани. Най-голя’ 
мо впечатление направиха тек 
стилни произведения ог изкус' 
вените влакна макрплеп. поли

Тези дни Комбинат „Димитров 
град” получи от Фонда за сто
пански неразвитите области в 
Белград 287.299.000 динара ин
вестиции за изграждане на вто 
рата фаза за производство на 
гумени нишки. Очаква се рабо 
тиге по изглаждането да при
ключат до края на тази година.

Работа върху Статута на Босиле
градската община

автоматич-
В. Велковичтъкани и

На последното заседание на 
Изпълнителния отбор иа обши 
нския отбор на ССРН в Босиле 
град е бил обсъден въпроса зг» 
изработване Статута на Босиле
градската община. Взето е зак' 
лючение съществуващия прое
кт да бъде съгласуван с разпс» 
редбите на Конституцията и?, 
СР Сърбия, като сс определи 
Мястото и ролята на обшествз

на политическите организации- . 
стопанските и културни инсти 
туции в живота иа общината.

Окончателният проект 
статута трябва да бъде завър 

1 ^тен до септември когато ще, 
бъде обсъден на разширен пле 
Нум на общинския отбор на 
ССРН. а след това предаден и“ 
общонародно обсъждане.

За конкурсите в училищата
на

Да отворим вратата
Почти всяка година кон

курсите в просветата са 
повод за различни дискусии 
Това етапа и тази година. Въ 
преки чс от годила на година 
на различни общински кон
ференции и съвещания 'по
стоянно говорим за подобре
ние ма кадрите в просветата 
и културата, когато трябва 
да направим това 
правим. Това говори и конку 
рсът за назначаване ма нови 
преподаватели в някои наши 
осмогодишнп училища.

В Димитровград редовен ко 
мкурс въобще не е разписан. 
А нужда от такъв имаше, за 
щото един преподавател по 
математшеа напусна Димит
ровград. а исдостигат препо
даватели по история, музика 
лло и физическо възпитание 
И досега в основното образ
цово училище ,Моша Пияде” 
в Димитровград гео-графици 
преподаваха история...

В допълнителния конкурс, 
основното осмокласно учили
ще с изтъкнало тези препода 
вате.пски места, но защо това 
не е сторено иа рогов мия?! 
Трябва да добавим, че и на 
допълнителния конкурс не 
се търси преподавател или 
професионален учител по об 
щотехническо образование.

И основното училище в 
Смиловци изиграва конкурси 
то. На редовния конкурс за 
попълване на преподавател
ски места е оформени препо
давателски кадри — липсва
ше място за. 1 преподавател

по история и география. Ма
кар че осмслетката няма та
къв. в конкурса той не беше 
предвиден. Значи тук 
разчитало на „разместяване” 
и попълване иа местата с не 
квалифицирани преподавате 
ли. След интервенции на 
Съвета за просвета и култу
ра на допълнителия конкурс 
Смиловци търси преподава
тел (или професионален учи 
тел) по общотехническо обра 
зование.

се е

. : ■ '■

не го

I

Основното осмокласно учи 
лище в Долна Невля на редо 
впия конкурс не обявява мяс 
то за преподавател по физи
ческо и здравно възпитание, 
макар че не разполага с та
къв. След една интервенция 
въпросът бе решем.

Посочените примери крас
норечиво говорят за това кол 
ко и как се грижат просвет
ните ръководители и учили
щни съвети в комуната за 
преподавателския персонал. 
А когато стане дума за успех 
всички привеждаме примери, 
че училищата ни не разпола
гат с достатъчно ттрофесионц 
лни кадри. Ако така продъл
жим да затваряме 
им — този проблем ще оста-1 
не актуален още дълго време 

Не считаме, обаче, че ако 
в конкуренте—въпросните— 
места бяха обявени — тщгха 
да бъдат и попълнени. Но, — 
за някои можеше и да лой- 
кат нови хадпи с оформено о
бразование.

!

I

вратите

Рекордната реколта от 1959 година с достигната. От око ю 2.350.000 ха есенници ще 
получим към 4.4 милиона тона пшеница и ръж а това е равнището на най-плодородната 
у нас 1959 година.

Счита се, че в обществените стопанства ще се получат по 35,8 цептнера от хек
тар, а от кооперативните блоко-е към 22 центнера. Досегашни е резултати показват, че 
най-низък е добивът на пшеница по личните стопанства, към 14,8 центнера от хектар.

М. А.
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Беседа за културно-забавиия живот в Босилеград
\Обединяване на сиаи н материални средство

ямо обществено признание, ма 
кар че там по-малко време и 
сили се изразходват, отколко- 
то да кажем в подготвянето на 
един спектакъл.

ИВАН МИТРЕВ: Признание
то на културните дейци зави
си от мепталитета и културно! 
то равнище на дадена среда. 
Но ако ог обществените факто 
ри дойде до известно призна
ние за тази дейност, тогава то 
може да се очаква и между 
гражданите. Но освен общест
веното признание струва ми са 
че става въпрос и за известно 
•Заплащане, така да кажа уте
шително. Тук съществуват раз 
лични становища — едни са за 
утешително възнаграждаваме, 
а други против него.
I СЛАВЧО СОТИРОВ: Досега 
пито един път не са обсъдени 
проблемите от културно-забав
ния живсТ, да се направи изве 
стен натиск на факторите, кои 
то могат да помогнат и затова 
работите вървят стихийно.

ВЛАДИМИР СТОИЧКОВ: На 
шият културно^забавен , живот 
повече е - стихиен. Представле
ния се устройват само по слу
чай един или друг държавен 
празник, докато за редовна А 
систематична работа на култу 
рното поле не може да се гово 
ри. Добри резултати могат да 
се счакват само при организв 
рана и дългосрочна планирана 
работа.

Читалището отново става пр 
облем. Интересно е, че никак 
не може да се намери дълго
трайно решение.

ди от представленията. Винаги 
иска да бъде не 

в това отношение.
дежта. Нас ни обвиняват, и ро 
дигслите и други възрастни хо 
ра че дълго се задържаме на 
билярда. Но знаете ли, че про 

къде да отидем. Събе 
ром се в сладкарницата на чи
чо Нестор, заемем местата и 
■няма къде гостите му да сед
нат. Той ми изкара оттам и 
пие со отправим към билярда. 
Най- просто ндма къде да сс о 
ргаиизират танцови забави. Ну 
жпо е па младежта да се даде 
едно подходящо помещение, в' 
което тя би била господар и 
тя да организира за себе си ра 
звлечение.

В Босилеград има любов към. 
представленията па пиеси и по 
добпо. Но репертоарът им е де1 
ста застарял, повтаря се с годи 
ни. И гой трцбва ла се модер-

организаторът 
прикосновен 
но тук се явяват различни кан 

По отношение иа кул- 
общност и

Редакцията на Вестник „Братство” в Босилеград организира 
беседа за културно-забавния живот, в която участвуваха:. 
Любен Богослове*», председател ма културно-просветната 
общност Славчо Сотиров, председател ма общинския отбор 
на ССРН. Иван Митрев, председател на общинския синдика 
лен съвет, Владимир Стоичков, преподавател, Люба Иванова 
председател на дружеството на жените, Владимир Михай
лов, председател иа общинския комитет па Съюза па младежта, 
Никола Тодцров, завършил уч епик от Икономическото учи
лище и Панайот Дойчинов преподавател.

дидати.
турно-просветната 
ма още едно погрешно схваща
не. че пея представляват 
сиезн, които са в ръководство

сто няма

само

гго.
се явяват■ В организирането 

и други разногласия — върху 
едни и същи хора се обляга и 
културно-просветната общност, 
И младежката организация и 

Всеки казва, че то 
негови членове, те участ 

и той има
синдиката, 
па са
пуват в програмата 
право па приходите, а опя е са 
мо организатор.

пето на филми н други дефек
ти предизвикват у зрителя из 
(вестно негодуваме.

ЛЮБЕН БОГОСЛОВОВ: Има
ше възможност да купим нова 
апаратура за 1.300.000 динара.

В беседата няколко основни 
въпроса от областта па култур' 
но-забавния живот п само но 
себе си дойде до известим ста 
иовища за предприемане коше 
ретни мерки в решаването па 
тези въпроси.
ЛЮБЕН БОГОСЛОВОВ: В-Боспл 
еград съществува интерес за за 
бава. Всяко представление ма
сово е посетено, без оглед на 
цената на билетите. Твърде че 
сто постителнте на различни 
спектакли остават без билети, 
защото съществуващата зала 
не може да побере всиу" посо 
тители.

Въпросът за зала и нейното 
уреждане е един от основните 
въпроси, които търсят реше 
ние за културно-забавния жи 
вот в Босилеград. Това не се о 
тнася само за спектакли, но и 
и кинсутредставленията. Нашито 
зрители все още седят на ска
мейки, направени преди 15 го 
дини. Не е нужно да подчерта
вам колко изоставаме зад кул 
турно-битовото равнище 
другите места в страната. Осно 
вен проблем бяха и си остават 
финансовите средства. През агг 
рил е основан фонд за култур
на дейност. Въз основа на до
сегашния прилив на средства 
предполагаме, че. до края на го 
дината фондът трябва да раз
полага с около 1.600.000 динара 
от които трябва да се купят ст 
олове и залата да се уреди.

. СЛАВЧО СОТИРОВ: Извест
ни парични средства може да 
се обезпечат и чрез продажба- 
на телевизора и подвижното 
кино, който не можем да полз 
ваме.
> ЛЮБКА. ИВАНОВА: Нашите 
скамейки, на които човек не 
може да се облегне са толкова 
Неудобни, че за кинозрнтелитс 
прдставляват измъчване, а на 
развлечение.

СЛАВЧО СОТИРОВ: И кино- 
апаратурата е изтраяла. Къса

СЛАВЧО СОТИРОВ: За да со

★

на

ЛЮБКА ИВАНОВА: За учас
тието на жените в подготвяне
то на представления се явява 
като спънка, че онези, които 

участвуват, особено жени 
на служащи, пускат 'различни 
Измислици от обиден характер 
по адрес на участвуващите. За 
почнат да приписват, че еди 
код си жена излезе на сцената 
не като артист, но по някоя си 
друга причина.

Босжпегргд

но някои фактори в общината 
не проявиха никакъв интерес’ 

И въобще при снаб-

разногласия, 
трябва да се устрои съвещание 
с представители на всички фа 
ктори, от които зависи култур- 
нозабавният жггоот. На това 
съвещание трябва да се изгра 
ди общо становище и то да се 
зачита от всички в практична 
та работа.

ЛЮБЕН БОГОСЛОВОВ: В ку 
лтурно-забавния живот възни
ква още един твърде значите 
лен проблем 
към хората, ксито работят в та 
зи област. Към другите общест 
вени дейности се гледа с по-гол

отклонят«изпра, в смисъл да се осъвре
мени.

Срещите между главните це 
нтри в общината и Босилеград, 
посещенията от съседните об
щини също така може да обо
гати културно-забавния живот.

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ: В 
Културно-забавния живот сла
ба е кординацията между мла
дежката организация и култур 
но-гшосветната общност. Като

към това. 
дяването на каквтгто и да било 
апаратурите трябва да са стан
дартни.

НИКОЛА ТОДОРОВ: Извест
но време в киното нямахе тон 
и ние гледахме неми филми. 
След като се пусна тона н дой 
доха и плочи, дойде до увели
чение па зрителите. Но киното 
е само един вид развлечение и! 
културно-забавният живот но 
Може да се ограничи само на 
Него1 Липсата на забавен жи
вот особено много засяга мла-

Точно е това, че в Босилег
рад има сили за по-добър кул 
Турно забавен живот и може 
да се очаква в скоро време да 
се стигне до разрешаване на о 
словните проблеми,
*ой зависи.

че ли се схваща, че културно- 
просветната общност трябва 
ла се грижи за киното, а мла 
лежта за представления. Често 
пъти възникват

отношението
от които

трудности и 
по въпроса кой да вземе прнхо М. П.

Публично писмо на ЦК на КПСС за разногласията гс Китайската “'КП моядрена война, мирното сън ме 
стно съществуване на държави 
с различна обществена уредба, 
взаимната връзка между борба
та за мир и развитието на свето 
вното революционно движение”. 
Зад гръмките революционни Фр 
ази па китайските ръководители 
—се казва в писмото—всъщност 

невярването както 
във възможността от мирно съв 
местно съществуване, така и в 
победата на пролетария та 
совата борба”.

В публичпото писмо, отправе
но към комунистите в Съвет. ' 
ския съюз, ЦК на КПСС говори 
и за Югославия:

,,В своите’ нападки против 
КПСС и другите марксистко-ле 
нннеки партии ръководителите 
и а КП на Китай дават особено 

югославския въпрос. 
Те настояват да представят не
щата така, като че трудностите 
в комунистическото движение 
са предизвикани от подобряване 
то на отношенията на СССР и 
другите социалистически стра
ни с Югославия. Въпреки фак
тите те упорито твърдят, че Юго 
славия не била социалистическа 
страна”.

смете на ЦК на КПСС се казва 
пс-нататък, че органът на Кита 
йската партия, вестник „Жен- 
мин жи бао” писал затова, как 
Югославия е вече 
значителни успехи в социалис
тическото изграждане.

По-нататък ЦК на КПСС дава 
социалистическия

СЪЩНОСТТА НА СПОРА — ВЪПРОСЪТ 

ЗА ВОЙНАТА И МИРА
постигнала

Като обяснява как се е стигна 
ло до споразумението за разгово 
ри между партийни делегации в 
Москва, Централният комитет 
на КПСС продължава в писмо 
то: ,,3а съжаление, когато вече 
се стигна ,’с споразумение за 
среща между представители на 
КПСС и Китайската комунисти 
ческа партия в Москва, когато 
вече се определиха делегации и 
се насрочи срещата, китайските 
другари, вместо да разглеждат 
съществуващите 
по време на тази среща, заклю
чиха ненадейно, че е възможно 
открито, пред целия свят да из 
несат не само старите разлики в 
мненията, но и нови обвинения 
против КПСС и други комуни
стически партии”.

В писмото на ЦК на КПСС 
обширно се привеждат примери 
от дейността на китайските пре 
дставктели в Съветския съюз и 
се посочва, че официални китай 
ски представители, оправдавай
ки тази активност, са се опитва 
ли да докажат, че имат право 
да нарушават суверенитета на 
Съветския съюз и да нарушават 
нормите на международните от
ношения. Отделно се посочва го 
лемият митинг в Пекин, органи 
зиран на 7 юли, когато ,,китай
ски офицални лица са привет- 
Ствували като герои китайските 
служещи, изгонени от Съветски 
я съюз заради противозаконно 
разпространяване на материали,

съдържащи нападки против Съ 
ветската партия и правител
ство”.

Спирайки се върху въпроса, 
в какво се състои същността на 
разногласията между Китайска 
та комунистическа партия от е- 
дна страна и КПСС и междуна 
родното движение от друга стра 
на. Централният комитет на 
КПСС изтъква в писмото, че съ 
щността на спора е по въпроси, 
които засягат жизнените инте
реси на народите. Това са въ
просите за 
въпросът за 
витието на световната социали
стическа система, за борбата 
против идеологията и 
та па „култа към личността”, въ 
прзсът за стратегията и такти
ката иа световното работниче
ско 11 движение и национално— 
освободителната борба”.

Излагайки своето становище 
по въпроса за войната и мира 
ЦК на КПСС казва в писмото, 
че Счита за свой дълг да каже

На 14 т. м. Централният коми 
тет на Комунистическата пар
тия на Съветския съюз е отпра 
вил до партийните организации 
и всички комунисти в СССР пу 
блично писмо, в което са изло
жени становищата по най-важ
ните въпр-оси на международно
то комунистическо движение. 
Писмото е публикувано във вее 
тник „Правда”, орган на ЦК па 
КПСС на цели четири страници.

Обнародване на писмото, как
то се изтъква в увода, е послед
вало въз основа на оценката на 
ЦК на КПСС за необходимостта 
да се изложат становищата по 
най-важпите въпроси на между 
народното комунистическо дви
жение във връзка с писмото, 
което на 14 юни е изпратил ЦК 
на Китайската комунистическа 
партия до ЦК на Комунистиче
ската партия на Съветския съ
юз.

светения за 
характер на югославското стопа 
нство и посочва, че обективен в
нализ на обществено-икономиче
ските процеси в Югославия Д° 
казва, -че (Укрепват позиции1^ 
на социализма. В писмото се го 
вори 
н е
Югославия, 
и другите социалистически стра 
ни по въпросите на външната 
политика.

„Защо китайските ръководите
своето

се скрива

в кла

доближава-и за н апозициите 
Съветския съюз

разногласия
място навойната и мира, 

ролята и раз-
ли така рязко измениха 
становище към Югославия втг 
прое — се пита ЦК КПСС, и ** 
зва; „Трудно е Да се памеР 
друго обяснение, освен че в ” 
ва. по тяхно мнение, те са паУ_ 
рили един Удобен повод за Ди 
/кредитиране политиката 
КПСС и другите марксистко-" 
нински партии”.

В заключение на тази част 
писмото, в която се говоря 
Югославия, ЦК на КПСС 
ва, че съветските комунисти зг^ 
ят, че между КПСС ипродължават да съществуват е
ногласия по ред принципиЯ-3^ 
идеологически въпроси, ^ 
неправилно ще е, ако върхУ, 
зи база се „оццеля” К>госла®^ 
ако се отсича от содиалисТ"^ 
ките страни и -г~ както се^гер» 
в писмото -— се тласка в л* гд 
на империализма, както 
правят ръководителите 113 
тайската комунистическа
тия.”

практика

№*

ОТ
заВ писмото по-натат-ьк се напо 

мня, че Комунистическата пар
тия на Съветския съюз заедно 
с Другите братски партии през 
1955 година „подела инициатива 
по въпроса за нормализиране от 
ношенията с Югославия, за да 
се премахне дълготрайният кон 
фликт. за който- главната вина 
носи Сталин, В този период —
продължава ЦК на КПСС __ у
ръководителите на Китайската 
комунистическа партия 
раждаха никакви

Централният комитет на КП
СС е изложил в подробности и- 
сторията на разноогласията меж
ду китайското ръководство от ед
на и) КПСС и другите комунисти
чески партии от друга страна и из 
тъква, че ^ръководителите! на 
Китайската комунистическа пар 
тия противопоставят своя отдел 
на линия на общия курс на ко
мунистическото движение, като 
се стремят да наложат свой дик 

своите дълбоко погрешни

открито на Партията и на наро
да. че по въпроса за войната и 
мира се е стигнало до съществе 
Ни принцилиални 1разногласия 
между ръководството на Китай 
ската КП и нас и световпото ко 
мунистическо 
щността на тези разногласия се 
състои в противоположния 
ход към такива важни пробле
ми, каквито са: 
да се предотврати световна тер

движение. Сь-

подтат и
възгледи по съществените про-

не се по 
съмнения в 

характера на социалистическото 
устройство в Югославия’'. В

възможността
блеми на съвременната епоха’.’ пи



#глтство
3

НЕг»г^Л ТЬ ЧН° ВНИМАНИЕ 

ГРИЖА ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО
ИМУЩЕСТВО

Богат моАинобер в Звонско
своите малини продават на ко
операцията.

На кооперативните малиници 
беритбата не престава. Всеки 
ден по склона на „Асеново ка
ле” могат да се видят десетки 
берачки, на малини години за пу 
лпиране.

Както се изказват берачите и 
собствениците, тазгодишната ре 
келта е особено богата и- прихо
дите, като се имат предвид ко
личеството и високите изкупни 

надминат миналогоди
шните скоро с два пъти.

' Над петнадесет милиона дина-| 
ра ще получат малинарските ра 
йони в Звонци. Поганово, т. Одо 
ровци и другите места от тазго 
дишната реколта на малини. В_ 
место миналогодишната изкупна 
цена 70 динара, тази година ко
операциите заплащат килограм 
малини 150 динара и това. как 

. то се изказват заинтересованите 
фактори, ще ускори увеличава
не на площите с малини още 
през следната година.

Първо място и по количество, 
и по площи заема земеделската 
кооперация в Звонци, която има 
свой собствен малинйк под са
мия връх ..Асеново кале’,, отвъд 
Звонска баня. и мнозина коопе 
рантн от близките села, които

Напоследък в Босилеградско' 
започна да надделява неправи 
дното отношение към общест
веното имущество', както от ст 
ррна на отделни лица така -и; 
от трудовите ограниазции и от 
делни фактори. Става дума за 
Завладяване на обществени и- 
мущества и превръщането им 

лична собственост, за небре
жие и безразличие 
под чиято компетенция се на
бира това имущество и които,са 
призовани да го защищават.

Такова неправилно отно* 
щение се проявява към общесу 
вени сгради, които в момента 
не се използват, отделни обек
ти. пътища, пасбища и утрини 
намиращи се в собственост

приема нищо. Ликвидационна
та комисия, както тношение към това имущество.

1ряова да се разбере, че об 
щественото имущество не а 
„ничие'’ имущество, не е „об
що благо’ за безмилостно изпо 
лзваие. а е НАШЕ, лично. На
края отношението към обестве 
ното имущество определя и ст_ 
пента на нашето социалистичес 
ко съзнание, говори за това ко 
лко сме приятели на родината, 
предприятието и на себе си, 
защото то ни обезпечава прех
рана и живот.

__ и Отделът
за стопанството при Общинска 
та скупщина, ксито са длъжни 
да водят грижа остават 
ни. пасив

Не в по-добро състояние се 
.намират и някои пътища 
Босилеград—Равни като:
„„ „ т, лед, пътят
за с. Извор. пътят през Бесна 
кооила, някои махленски пъти 
ща в с. Райчиловци, дори и вто 
.!ростепенмите пътища Боснлег 
рад. Оощо явление 
ните собственици 
чрез залесяване,

в цени. ще
на ония,

Кооперацията доставя малина 
вите пулпове на пиротското пре 
дприятие „Виноплод”, което сгг 

прави разни сладки и пет
мези, както и плодове сок.

с, че чист- 
ги стесняват тях

Ст. Николовпрокопаване 
на вади за наводняване (пътя 
за с. Извор) или чрез незако
нно заграбване. За такова 
законно

X.

Какво иоказва регистърът на съдията за нарушения в Димитровградне-
завладяване свидетел- 

ствуват голям брой съседни де 
ла, чиито предмет са

Трет вид узурпиране

на
земеделските кооперации и пр. 

Твърде показателен е приме
рът със старата електрическа 
централа, чиято сграда в мо
мента е подложена на грабеж 
и разнасяне от отделни 
От ден на ден изчезват 
*,1ИДИ, прозорци, машинни частк 
чиято стойност възлиза'на око 
ло 4 милиона динара! Макар че 
всички компетентни са запоз
нати с това (дори официално 
бе изтъкнато на едно 
ние на ОС. никой не

Непозволени гроденш, безправно продовоне 

но алкохол и непозволено сеч
пътища.

е прис
вояване на. обществени пасби
ща и утрини от частните собст 
Баници. Така например в с. Гр 
уинци около 40 ха обществено 
имущество е , незаконно 
воеио от някси 
Не пснназад

лица.
кере-

В регистъра на съдията за на 
рушения в Димитровград за по 
следните шест месеца са зареги 
стрирани 444 акта против граж 
дани. които по един или друг 
начин са се провинили. В срав
нение със същия период от-ми
налата година броят на актовете 
е увеличен с около 30.

От разговор с общинския съ
дия за нарушения Иван Гъргов 
узнахме, че най-много актове са 
представени против граждани 
от Димитровград зарад непозво 
лени строежи. Почти 10 на сто 
от общия брой на актовете са 
против лица. които са построи
ли жилища без план и позво
лително, издадено от съответни 
те комунални органи на Общин 
ската 'Скупщина, Петър Игна
тов например е наказан зарад 
такова нарушение на закона с 
глоба 30 хиляди динара, а Све- 
томир Алексов е 12 хиляди ди 
нара. Вторият обаче е Направил 
ново такова нарушение и наско 
ро ще се срещне със съдията 
повторно.

Другите видове нарушения по 
стоянно намаляват, но има още 
хора. които не зачитат разпоре
дбите на закона от областта на 
горското стопанство, социалното 
осигуряване и обществения ред. 
В канцеларията на съдията са 
представени около 40 акта про
тив граждани от район. Висок 
зарад непозволено сечене на дъ 
рва и неплащане данък върху 
оборот с топливно дърво. Първе 
нството в този вид нарушения 
държат селяните от Сенокос.

прис- 
собственици. 

в това отношение 
п селата Гложие 

Млекоминцй, Ръжана, Карама 
.Ница. Ярешник, Назърица и 
АР- .

хиляди динара Урош Сибинов 
ст Горна Невля и Васил Стаме- 
нсе ст Височко Сдсровци.

Значителен брой актове са на 
правени протиЕ нарушители на 

• разпоредбите на закона за соцн 
ално осигуряване, когато става 
дума за овчари и други селско
стопански работници, които ра
ботят при частни 
някои села, какъвто е случаят 
с Гуленовци. Одоровци и Горна 
Невля, някои селяни се занима 
ват с безправно продаване на ал 
кохолни питиета. За такива про 
винения са наказани с по три

изостават
Иначе, по мнение на съдията, 

на нарушителите би бизаседа-
предц числото

ло значително по-малка, ако ор 
гаиизациите на ССРН и други
те обществено-политически ор
ганизации постоянно указват 
върху пропуските, които правят 
техните членове във всекиднев

стопани. В

Първо казали, че е 

доказват, че
обществено, а сега 
е собствено ния живот.

М. Ал.
Такова положение имаме и 

зарад това че при своевременн 
Ото разграничаване на земли
щето в частна и обществена со 
бственост, мнозина собствени
ци доброволно „се отказали’' 
от пасбищата, като казали че. 
това е обществено имущество. 
Комисията за разграничаване 
на землището го внасяла като- 
.обшествено. но сега частните

собственици го ползват и „до
казват” че е тяхно, дори прпве 
ждат и свидетели. Числово на 
такива лъжесвидетели не е за 
подценяване.

Това особено пролича при 
пасбищата, утрините, горите и 
пр. Често в съда се появява вз_ 
аимосвидетелствуване, само да 
се приграби общественото иму 
щество.

На комунални теми

Защо не рабоши комуналнаша 

клании,а Ь Босилеград
Когато се разпитахме за при

чините на това „закъснение” и 
небрежие се изказаха, че земеде 
леката кооперация в Долно Тлъ 
мино не е заплатила с още око
ло един милион своето участие 
при построяване на кланицата 
и че се чака на нея да внесе 
тия средства.

Наше не е да присъждаме и 
да (донасяме) извади дали земе 
делската кооперация е могла и- 
ли не е била в състояние да вне 
се тия средства, защото всъщ
ност това не същественото за 
въпроса.

Съществено е защото различ 
ните компетентни, предимно от 
земеделските кооперации, допу
снаха и тази година Босилеград 
ска да загуби значителни (пари 
чии) средства, 
че износът на жив добитък е 
далеч по-нискодобивен, по-нере 
нтабилен. Защото от заклания 
дребен и едър рогат добит-ьк о- 
стават кожите (тази твърде це_ 
цепна индустриална стока!), след 
това наплащат се извършени 
медицински услуги около прегле 
ждаие на добитъка и пр. От дру 
га страна за клане на добитъка 
трябваше да се наеме известно 
число сезонни и щатни работни
ци, е което проблемът за незае
тост щеше да бъде ублажен.

По всичко личи, че нашите 
отговорни ръководители в зема 
де леките кооперации проявяват 
небрежие. често са непоследва- 
телнн на решенията и като чо 
ли у тях липсва усет за делова 
дейност.-Не можеше ли някоя 
от другите земеделски коопера
ции да внесе тази сума, а по-къ 
сно да решат „въпроса” със зе
меделската кооперация в Дол
но Тлъмино. И разбира се, че 
можеше. Но кое е причината? 
Дали липсата, на парични сре- 
ства у всичките земеделски ко
операции или нещо друго?

Впрочем това е въпрос, който 
трябва да се обсъди на друго 
място.

Важно е да отбележим,' че им 
перативна и най-належаща за
дача на земеделската коопераг 
ция в Долно Тлъмино е да „из
намери” нужните средства и да 
ги внесе, защото есенното изку 
пван не е далеч, а ако се мъл- 

занапред, ще се дойде до по 
ложението, както слвД пролетно 
то изкупване.

'>еече <\т м' с-щ г«йкИзмри 1
са набавени всички 
мия и уреди 
новата ком/волна 

Босилеград. Повече от един ме
сец сс протака с тяхното вграж 
дапе и пускана па кланицата в 
действие.

с >,ор ьже- 
за оСоридване на 

кланица вНякои предприятия и учреждения не пазят 
инвентара и машините

Един друг пример ни показ
ва, че общественото имущест-

раи.
След големите усилия за на- 

бавка на железата, които слу-Има и такива предприятия, 
ксито заслужават похвала в то 
Ва отношение. Колективите в 
тези предприятия жизнено са 
заинтересовани за запазване на 
^разполагаемия машинен парк, 
инвентар и др. Такъв пример 
е транспортното предпиятйо 
„Бесна кобила”, което твърде 
взискателно води грижа за вс
ички коли, инвентар и пр.

Този пример показва, че ви 
иата е и у ръководителя (на
последък лош стопанин, лошо 
семейство), но и у целия коле 
ктив у тяхното несъзнателно о

во в трудовите организации и 
учрежденията също не се па- 
ви. Такъв е случаят със земеде 
леките кооперации, 
открито държат всички селс
костопански

жат за окачване на заклания до 
битък. след напрежения и все
странни усилия се спря. Спря 
се именно, когато оста! 1а да се 
извърши съвсем малка, но съ
ществена работа — да се вгра- 

железата и да се подреди

които на

машини, тракто
ри, плугове, машини за отделя- 
йе на житото от плевелите, гтр дят 

кланицата.ъскачки и пр. Най-често тези 
Машини са оставени на ръжди 
Ьване. Всеизвестно е,

Избирателите от Долна 

Невля искат мост
Такъв е примерът и с общин 

ския автомобил, който месеци 
наред стои на улицата пред О 
бщината и чака да бъде приб-

В следизборните дни главна 
тема на долмоиевлянци е — по
строяване 
Неотдавна по 
Общинската скупщина в Дими
тровград мостът е напълно раз
рушен защото всяко преминава 
не е опасно. През миналата, а 
и тази година имаше и човешки

първостепенна задача.
И съвсем оправдано. Най-ма

лък дъжд може да направи ре 
ката непроходима. Тогава жито 
лито от този район остават от
къснати от центъра на комуна
та. При спешим случаи — интер 
ненцип са- невъзможни. Невъз 
можно е каквото и да било про 
минаване на реката.

Това нещо налага бързо реше 
ние на този въпрос. Сега е вре
ме. защото после, когато почнат 
да падат есенни дъждове, ще бъ 
де късно. М. Ан.

на „Джонин мост”, 
нареждане на

Стените на 
Асеноваша 

креПосш 
често са 
обект на 
Подробни 

издирвания 
ош страна 
на звонски 
имапяри, за 
които всяка 
Пукнатина е 
»извор« на 
жълтици.

жертви.
Кога що започне строежът на 

никой не моженов мост. това 
да каже. В Общинската скупщи 
на все още нямат уточнен план 
за построяването на нов мост 
на Лукавишка река. Дали новия 
мост ще бъде бетонен, дали пак 
от дървен строителен материал, 
все още се водят разисквания, и 
времето минава. Средства обаче 

на моста са по

вест от Брестница

Чрез самооблагане 
поправка на пътя

Неотдавна в село Брестница. 
Босилеградско, бе проведена об 
ща акция за поправка на пътя 
между Брестница — Брестни- 
чки мост и Брестница — Буца- 
лево.

Жителите от Брестница попра 
дължина от наД 2 

километра и дадоха 188 трудо
дена.

Тяхната акция е от 
значение, защото. от една стра 
на, пада.във времето на най-у- 
силената полска работа, и от дру 
га. — свързва Брестница с гла
вното шосе за Босилеград.

Ст. Н.

за изграждането 
вечето обезпечени.

Това неизвестно положение 
безпокойствие всред жи-виася

телите на една част от Бурела 
— Долна и Горна Невля. Вер- 
зар. Било, Скървеница. Врабча, 
Сливница и други, за които то
зи мост е единствения преход.

виха пътя вПостроявано на нов мост на 
Лукавишка река — беше една 
от темите на предидборните раз 
говори и събрания в този район. 
И сега, когато са в течение най- 
големите сезонни работи, жите
лите от тази села са готови да изл 
язат на работа.' Пред новите от 
Сорници от този район избирате 
лите поставят този въпрос като

особено
На виимката: 

външната стена
иа Асеноввта кра

чи

пост От Н.
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Сенодобивът надмина 

очакванията
щото засаждане на изкуствени 
треви, мелиорация и изкуствено 
торене са мероприятия, които та

на. Тези изкуствени ливади се 
намират на територията на Гор 
на Ръжана и представляват опи

Коситбата в Босилеградско е 
на привършване.

Първите откоси обаче лока. НЕЖЕЛАНО ЯВЛЕНИЕ
разочарование, съжаление и ой 
горчение!

Да отбележим само. че подо
бни некултурни прояви съпро 
вождат всяко представление вс 
яка програма. И че за тяхно про 
махва не никой не се наема. Само 
сС отбелязват като немили слу
чаи, резигнират в момента, а у- 
тре вееч се забравят. Да напо
мним, че в условията на твърде 
оскъден културно-забавен жи
вот в Босилеград тези прояви 
имат особено значение. За щото 
веднъж изпитали такава обста
новка било и кой да е ансамбъл 
едва ли ще се реши да направи 
второ посещение. А босилеград- 
чани нямат свой самодеен теа
тър, който да обогати и разно
образи културно-забавния жи
вот на градчето, който активно 
да се включи в пресъздаването 
на новия мироглед у хората...

Напоследък да напомним, че 
некултурните прояви на тези 
разпуснати деца-ученици сьзда 
ват изкривена представа у госту 
ващите за босилеградската пу
блика, за тяхното културно ни 
во и нейния вкус.

Ето защо. макар и малка, за 
тази групичка разпуснати деца 
трябва да се заинтересуват вси
чки — от родителите до общес
твено-политическите организа
ции.

Случилото се на неотдавнаш 
ното представление, в изпълне

на самодейния театър от Вц 
на босилеградската сцена, 

говори, че за некултурните про 
на група ученици и пионе-

пие
аня

яви
ри трябва да се интересуват не 
само преподаватели, но и роди 

и обшествено-политичес-т е\ли, 
ките организации.

Имешго по стар навик, при
еднапредставяне на «рамата 

група ученици пак започна ста
рата си песен — кнкогене. смях, 
дс хвърляния... И през това би се 
минало, защото публиката с та 
кива неща вече „привикна”, да 
не се случиха сше по-неприяни 
неща. Група ..ученици-пионери ’ 

които нямаха възможност да 
плезат на представлението (за- 
щтото не бяха взели билети!) за 
почнаха да се замелят с камън 
чета през отворените прозорци. 
И то — право в артистите! Ня- 

камънчетата улучиха цекои от 
лта си.

Да препуснем на въображени 
читателя. И да го помо 

да се мислено представи на 
мястото на артистите.

ето на 
лим

Коситба
Няма да говорим, че случило 

безсъмнено се е отразило 
изпълняванетен комплекс в тази част на Бо 

сплеградската комуна.
то се
върху успешното 
на ролите, защото драмата бе
ше твърде успешно представе
на. Няма да коментираме чув
ствата на артистите, защото те 
могат да бъдат едни — смут и

че тази година сеподобш 
ще бъде много по-висок и

зи година доведоха до висок се 
нодобив.

Разбира се, че мнозина частни 
селскостопански собственици ви 
ждат сами ползата и предлагат 
на земеделските кооперации ра 
злички начини на съдружие. Но 
все още производственото сътру 
дничество между земеделските 
кооперации и чаените произво
дители, в тази област на селско 
то стопанство не е проникнало 
дълбоко, все още частните про 
изводители проявяват боязън и 
страх от ебвързки, а земедел
ските кооперации търсят Особе
ни печалби

заха.
вът
че страхът, който проявиха от
делни селскостопански произво 

бил напразен. Според
ПЛАНИНСКИТЕ ЛИВАДИ 
С НИЗЪК СЕИОДОБИВдители е 

груби преценки тазгодишният се 
нодобив е по-висок от минало- 

50, дори и 70%о, ка- 
мелпарираните ливади са

о». И.
Макар климатическите усло

вия да благоприятствуваха за 
сенодобнв, планинските 

частни, и

годишния с 
то от
получени няколкократно по-го- 
леми добиви.

висок
ливади, обикновено 
лишени от агротехнически мер
ки. останаха и тази година ни- 
скодобивни.

Средният добив от хектар в пла 
иинските ливади достига до 500 
килограма сено. В нещо по-до
бро положение са немелиориса- 
пите ливади, намиращи се в ра 
вншша местност или под вода. 
На тях от един хектар е полу- 

среден добив от 1.500—-2.000

ВРЕДИТЕЛСТВОТО 

НЕ СПИРАкооперация в 
има около 100 

ливади. От

3 емедел ската 
Долно Тлъмино 
ха мелиорисани

половината се използват затях
кзласване на добитъка, а от ДРУ 
гата половина (50 ха) -се очаква 
добив 200 хиляди килограма се
но. Селскостопанското предприя

последък, зависят почти всички 
отрасли на стопанствот.0 в Боси 
леградско. От друга страна „без 
надежните” случаи трябва твър 
де строго да се наказват!

Младите горани и младежта 
могат да формират контролни 
групички (за кегито стана дума 
на последното събрание на Об 
щинския отбор на горанското 
движение), които ще контроли
рат известни райони и ще паз
ят горите от несъзнателните 
граждани.

От друга страна, мерките кои 
то предприема съдията за на
рушения и наказанията, които 
изрича трябва да бъдат възнож 
ко най-строги, а прилагането им 
да се върши под обществен кон 
трол.

Тези дни в Службата на гор
ското стопанство при общинска 
та скупщина узнахме, че число 
то на онези, които пасат нощем 
добитъка чувствително се увели 
чава и че е нужно да се вземат 
мерки.

Изтъква се, че мнозина селско 
стопански производители денем 
работят в полета и държат до
битъка затворен в обора, а но
щем го пускат и напасват в мла 
дите акациеви или борови гори, 
сечините и забраните. Обикно
вено техен „час на пускане” е 
от 22 часа през ноща до 2—З .су 
трпната.

Така например някои селяни 
от с. ДУКАТ пускат добитъка 
около 12 часа през нощта, а към 
2 сутринта го затварят. Не по- 
безогледни са някои селяни от 
други села.

Този наведнаж изникнал про
блем изисква бързо ц навреме
нно разрешаване, защото горите 
могат да бъ;|ат комплектно уни
щожени. В тази насока обще
ствено-политическите организа 
ции, първо
ческия съюз и младежта, а съ 
що така и горанското движение, 
трябва да предприемат 
ции за защита на горите. Било 
това чрез обясняваме и доказва 
не на ония граждани, които про 
явяват
чрез „лично убеждаване”, че го 

С». Николов рата е общо благо, от което, на

ТАЗГОДИШНИЯТ СЕНОДОБИВ 
НАЛАГА ДАБИТЪКЪТ ДА СЕ 

УВЕЛИЧИчен
килограма сено.

Тези данни, както и отделните
тие ..Орех” в Босилеград в мес- 
ността на „Равни дел” и „Кре- 
миково” очаква от един хектар, Миналата година, поради ни

ския сенодобив, сточният фонд 
на цялата територия на Босиле 
градско бе чувствително нама
лен. Голямо число дребен доби
тък (предимно овце) и едър ро
гат добитък през миналогодиш 
ното есенно и тазгодишно про
летно изкупване бе изнесен.

Тази година, обаче, трябва да 
се запази и повиши тяхното чи
сло. А това ще се осъществи, а_ 
ко селскостопанските произволи 
тели успешно използват благо
приятните климатически усло
вия за засаждане на втори кул 
тури и получване на допълните 
лна фуражна храна, ако запаз
ят сламата, чиято права стой
ност изпитахме тази зима.

Тук обаче трябва да окажат 
подкрепа специалистите от земе 
делските кооперации — чрез по 
пулярни предавания да запозна 
ят селскостопанските произведи 
тели с начините и правилното 
съхраняване и запазване на фу 
ражни храни.

примери, показват, че частните 
земеделски производители не тр 
ябва да бъдат пасивни към раз 
нообразните предложения на зе 
меделските кооперации за съ
трудничество в тоя клон на сел 
скостопанското производство, за

засят с италиански люл, да по
лучи около 3.000 килограма се
но. Също е положението и на 
тревните комплекси на земедел 
ската кооперация в Горна Лиси

От Н,

Парна хлебопекарни
ца в Димитровград„ЗДРАВИ” ГЛАВИ

В последното време шофьорите от босненското предприя
тие „Път” което строи пътя Ниш—Димитровград започнаха да 
упражняват нов спорт в Димитровград — чупене на чаши от 
глава.

На 7 юли тържествено бе пу 
сната в работа нова парна- хлебо 
пекарница в Димитровград, ед
на от най-модерните в Ниш*3 
околия.

Новата парна хлебопекарница 
в Димитровград ще произвежда 
1.760 кгр хляб дневно, а освей 
това и други хлебни произведе 
ния. Условията за работа в нова 
та хлебопекарница са много по
добри, а качеството на хляба й 
хлебните произведения е чув-. 
ствително подобрено. Себестой
ността на продукцията е по-м3* 
ка с около 20%о.

За построяването на 
хлебопекарница са изразходва
ни около 10.000.000 динара.

СК, Социалисти-

Ония димитровградчани, които се опитаха да ги подража- 
разбира се, в ртьлк I говей1 ге с гостите свои акват — си счупиха главите, 

от Босна.

КРАСТАВИЦИ В КОРИТА несъзнателнсст, било
Постоянните продавачи на зеленчук в Димитровград,, 

то без позволително заеха част от площад „Освобождение ’ 
дят краставиците в най-различни кррита, доито намират в съсе 
дните ;,ворове.

Това, изглежда, не трогва никого. Чака се случай на за-

кои-
хла-

боляваке...
новата

„МИРИЗЛИВА” РЕКЛАМА

Напоследък пред Дома на културата в Димитровград за 
рекламни табла се използват най-различни предмети — от дъс
ки и капаци — до порти.

Най-голям успех забележи рекламата за гостуването на 
един отбор. Тя бе залепена на вратата от клозетите на Дома на 
културата. . , . .

Долна Невля

Строи се ученическа
кухняПАК ЗА КУЧЕТАТА

След десет часа из главната улица в Димитровград трудно 
може да се мине от кучета.

Изглежда, че в този град кучетата имат специални приве_ 
техните стопани никой не закача.

БОРОВСКО „ОТКРИТИЕ”

Основното училище в Доля 
Невля скоро ще започне А 
строи нови помещения за У4®"" 
ческа кухня и училищен каби
нет.■ легни.

За тази постройка значите*» 
част от средствата, към 300 * ” 
ляди динара, отпуска учени 
ската кооперация при училия*' 
то, а останалата част от срс0р 
ствата ще обезпечи Местната 
ганйзация на Ссциалистическ
съюз, като обезпечи строите 
материал и работна ръка.

В земеделската кооперация „Борово” в Барие при премер- 
използват за теглилки разни, железа и канапе на говеда се ^

„-ни Случва се обаче че за 15 дни измерените добичета да ста
нат по-леки по 30 кгр. — Интересно „откритие” на боровчани.
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В ЗВОНСКА БАНЯ

НОВ СЕЗОН И СТАРИ НЕСГОДИ
Когато автобусът спря и кон Нир „ ■- шкя&-

•дукторът отвори вратата, пред я е семейство с Тве дец^Авп ао). Чак
нас излязоха жени. деца и мъ_ кревата една .масичка 'к^г-Г ,-и' Взехме жълтата месингова
*с. Те впериха поглед в ново- жът оставен край коевата 'ррава' "Узнахме
дошлите гости, като че очаква хите на кревата КрСВа1а- 
ха някой. Но когато от автобу
са слязоха само няколко път- 

любопитството'

Ошкраднашо
удоЬолсшЬие

Дружеството на студентите от 
Димитровград сигурно е 
най-хубави замисли и намере
ния. когато обяви на граждан
ството, че устройва забавна ве
чер в Градската градина.

Предприятие „Балкан” и него 
внте ръководители може би не 
са имали такава цел, но вероя-. 
тно е трябвало да преследват 
поне печалби.

Всичко обаче отиде на вятъра 
тая вечер.

Публиката, жадна за солидна 
музика и за приятно прекарана 
вечер на свеж въздух край ре
ката, изпълни до последно мя
сто градината. Имаше музика, 
забава, но малкото колбаси,, хл
яб и питиега, които „Балкан” бе 
изнесъл, свършиха бързо и заба 
вата се обърка.

Остана музиката и негодувана 
то на гражданите, че вторият 
партньор в устроената вечер, 
„Балкан”, не умее или не иска 
да си гледа работата.

Гостите, разбира се, бързо си 
отидоха да заемат места в заду 
шното помещение на ресторан
та, при лошата музика и оща 
по-лошата песен.

Друг избор и нямаха тези хо 
ра, които, просто казано, бяха 
излъгани.

Сега всичко е свършено. Шум 
много няма. Не по своя вина се 
изложиха младите студенти, ка 
ито повярваха в добрините на 
ортаклъка.

Но интересно е да узнаем да
ли по реда на деловостта някой 
в „Балкан” е счел за необходи
мо да проучи въпроса за вината 
на някога в този провал на ве
черинката и да организира нова 
забава, за извинение.

Защото действително балкан
ците трябва да се извинят на^ДЧ 
брите посетители, които бяха из 
мамени, и на нещастните си ор- 
тацн — студентите.

сега станахме жите- ваха как водата полека се дви 
жи към тях. Но денят мина в 
празни очаквания. С бялата тя 
спа тръбичка едвам на следва
щия ден басейнът можа да при 
еме гостите на къпане.

имало

я под ремъка 
и никой вече не ми загледа. Бр

ръцете
цици. се пре
хвърли към тях. Откъде идват? 
Колко ще останат? Семейно по 
ложенле и други такива сведе
ния, нужни да се стане 
на банята.

Пристигането на автобуса- 
е голямо събитие за временните* 
жители на банята. От автобус
ната спирка именно и започват; 
първи тесрещи познанства и ра 
зговори за банята, жителите н 
всичко, което характеризира 
живота на 200-те гости, които 
двадесетина свободни дни 
прекарат в Звонска баня, край 
„Асеново кале’’ и Ермината 
дописна долина, и в нов сезон 
ще доживеят приятности и не 
приятности, макар че последни; 
те е малко усилие на управата 
на банята биха се

★
Обедът е най-удобен случай 

да видиш всички гостенки и го 
сти, да се позазяпаш в някоя 
Лятна рстеля с голямо деколте, 
;да повъздишаш, че там към Ст 
иажата имало змии и докато 
стигне яденето теб вече ти се о 
тще и да живееш, или пък би 
рипнал до тавана. Тогава обе
дът не е нещо значително. Ос
танеш ли невъзмутим пред ро 
клите и перлон-блузите ще за 
бележиш, че храната по няко
га наподобава на бригадирска 
но не от периода Бърчко Байо 
пич и и Шамац-Сараево, но от 
нови дни. Пред теб слагат пъл
на чиния с твърде вкусно яде
не, а келнерът внимателно- об 
служва.

Иначе Стражата е опасна. Е- 
дна двойка, казват, поискала 
да побегне от „клюките’’ на ск 
ришио място. Но се намерили 
на змии, а пред змии се бяга 
здравата и не се мисли за сра 
.ма. Та нашите герои в адамово 
и евнио облекло се изтърсили 
пред някои баби. най загрпже 
ните за морала в банята.

„ *
Все пак гостите в банята се 

чувствуват приятно. Свежите

член.

ще

жи

лнквидира-
Звонска баняли.

★
— Такива са всички стаи 

продължи наш познат, 
дате ли няма на какво да ока
чим дрехите си. Вратите пика., 
не се заключават. Гостите, кога* 
то отиват на разходка или къ
пане, вадят бравата и я носят1 
със себе си. Ключовете държи 
Панчо в магазина, защото та
кова било правилото.

Една неестествена телевизия, 
за любопитните от мъжки и 
женски ред ще намерите в та 
зи баня. Загасете лампата ста
нете край прозореца и гледай 
те в съседния, ще можете да ви 
дите много неща. Наш стар по 
знат ни откри това предимство.

— Погледнете... — той ни из
веде до прозореца и показа да 
ете вили, ксито бяха по-низко 
— погледнете...

Всеки прозорец е телевизио
нен екран. Наведнъж наблюда 
вате няколко програми. Хората 
са на почивка, а тогава всеки- 
му хрумне по нещо, и програ
мата става интересна.

— Елате довечера меже да 
наблюдавате филмове с дълба 
ко интимно съдържание, кои
то за младежи до петнадесет 
години са забранени.*

Получихме нова стая във ви
да „Черни връх’’. Малка стаич 
ка с два кревата, и една ламба 
като резерв в случай електри
чеството съвсем да изневери 
(Иначе то( свети като каили-

В канцеларията, 
регистрират всички гости, рабо 
ти едно- момче твърде 
Той с недоверие прие 
запитване за живота в банята: 
гости, задържането 
ната и други неща за режима 
в банята. С интервенция на уп 
равителя на банята нашият по 
знат Моша, подушихме стая в 
една от новите вили, кедто още 
не е кръстена официално, 
нейните жители й дали вече и- 
ме вила „Паучина”. Но 
да на първа крачка: В стаята 
край кревата, бяха оставени ку 
фари, бели женски чехли, 
една чанта се подаваха брате- 
лите на розов комбинезон и пе 
рлон килоти.

— Мошооос! Стаята
— От кого?.— обади се той 

отдолу.
— Изглежда от жени!
— Че това беля ли е? — ше 

говито ни питаше той. — Нима 
ви е страх?

Непредвидените жители оба
че не можахме да изпъдим и 
отстъпихме. Но отстъплението 
бе забелязано от съседите, кон 
то с брави в ръце стояха пред 
вилата и ни се смееха за злопо 
дуката.

— Не съжалявайте много, 
всички вили са еднакви. Ето 
погледнете как изглежда в на
шата стая..

на жените е знак неприкосно
вен и .монополен, като че ли 
само тук, а за това откритие 
казват бил най-заслужен

където се Виж
равно. весе-нашето

лмят, пезнат турист и иманяр 
бай Найчо, който в банята му 
дойде нещо като завеждащ ни 
вентара.

им, хра

За наше голямо нещастие пъ 
рвия ден не можахме да се лго

но

изнена

а от

заета...
М. Андонов.

Още един еервис 
в Димитровград

общност 
„Напредък” в Димитровград от
кри сервиз за поправка на обув 
ки. Новият сервиз ще върши 
дребни поправки на мъжки, да 
меки И детски обувки по цени, 
които са по-ниски от цените в 
обущарска кооперация „Труд”.

Жилищната

На обед в ресторанта

вечери, хубавата природа и при 
лтното къпане действуват бла
гоприятно за настроение я на 
стари п млади. Затова скуката, 
която обикновено настъпва пъ 
рвите дни, се прекратява от на 
деждата, че автобусът ще дока 
ра нови гости, пови познанст
ва. Затова всички пейки по то 
ва време обикновено са . заети.

Така е тези дни в Звонска 
баня, в пешия сезон със стари 
те несгоди.

буваме па най-голямото задо
волство, което банята давана 
рочно на временно пребивава
щите гости — новият басейн 

ден не работеше. Почист
ваха го. Гостите с нетърпение

В еди-

Младежкаша акшивноеш 
През ляшошо във Висок 

и Забърдие
ТОЯ

М ЩщжШ
' ,/'***■- - *

щ, щ т. чакаха да се напълни, 
пия ъгъл вече водата захваща
ше до колена и децата изподз- 

отсъсгвието на пазача Пс
Неотдавна в районите на Ви

сок и Забърдие се състояха съ 
вещания във връзка с младеж 
ката активност през лятото. Ве 
че се работи върху плановете 
за съвместна Атктивност меж
ду учащата ре и селската мла
деж в тези райони.

ваха
Гро и бързо се гмуркаха във во 
дата. Останалите гости, по-въз 
растми и по-съзнагелии съоб- 
лечеии чакаха да се басейна и 
зпълни и така лежеха по дъно 
то на сухия басейн и наблюда-

Б. Николов 
М. Нейков

На педагогически теми

ОбщесшЬенаша среда и Ьъзиишаниешо на деи,аша
зи пример показва, че детското 
съзнаване на нещата, получено 
в училището, може да се разко 
лебае, защото в случая един чо 
век (от обществената среда) у- 
пражилва противоположено вли 
яние.

Един друг пример: класният 
наставник на един клас в едно 
белградско основно училище из 
разн съмнение, че една ученич
ка п откраднала на приятелката 
си пари. Повиках детето. В кра 
тък разговор узнах, че детето е 
крало и побрано, но не пари. з 
вещи. Причината: семейството 
има малкИ приходи, бащата е 
непоносим в къщи. пие. скита, а 
на децата не дава пари за те
традки, книги, бонбони и ДРУ
ГО. Децата значи са лишени от 
обикновените потреби и този не 
доимък е причина за тази проя
ва у детето.

Често и филмът влияе деца 
контрол да со 

където
се надпреварват в доживявано 
на различни авантюри, видени 

филма. Свободаи Василе»

Уреда ма малко истина, защото такива 
деформации между младите и- 
ма. Потърсим ли причините, ще 
ги намерим. Влияние на минало 
то например се чувствува все о- 
ще у наши по-слабо просветени 
родители. Такива обикновено ка 
зват: „По раио се прилагаше 
бой и децата бяха по-добри”. 
Други родители често изтъкват 
.„предимствата” па вносни арти 
кули. удивяват 'се, често съвсем 
неоправдано; от най-обикновени 
изделия от чужбина, без при то 
ва да съзнават, че у децата вко 
пеняват представата, че всичко 
чуждо е по-доро, без оглед на 
качеството.

Обществената среда обаче в 
някои случаи упражнява и про 
тивно влияние. Учителят напри 
мер е учил децата, как да се дъ 
ржат в различни обстоятелства. 
В обществената среда те се наг 
мерят в положение, когато тези 
норми се сблъскват с действи
телността. Например колона де
ца минава улица, 
спира, ио упорито иска път и де 
цата спират, да мине колата. То

Когато обществената 
споменаваме като възпитателен 
фактор, обикновено мислим за
/лицата, културно-просветните 
п забавни институции. Забравя 

обаче, че възпитаваме всич
ки, че живеем край детето и 
личен пример и правилно отно_ 

човека и обществото 
влня-

ме със

шепне към
упражняваме значително 
пие( Нашият постолиегф ггряк 

косвен, контакт с детскатаили
личност допринася' за развитие 
то й и за оформяване ма хара
ктера му. Значи обществена сро 
да по отношение възпитанието 
на детето е всичко, което може 
да влияе за правилното или не 
правилното възпитаване на де>-
тето.

Мнозинство граждани се УДН 
днешкат® младеж.:нляват от 

от тяхната инициатива, съзнава 
отговорността при работата 

Има обаче хора. които твъ 
младите поколения са

ме
и пр. 
рдят, че 
свободни, безогледни към по-въ 

което ще Р°- 
липсва добро

без достатъчно 
пключват в групички,

Шоьорът незрастните и под., 
че. че у младите 
възпитание. Всъщност и тук и_ иа

КалетоПоглед към Звонска долина от
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ЗАПИС ЗА ЧИТАЛИЩЕТО ВЪВ ВЛАСИ

Когато книгата попадне 

на право място
ти и ученици от висшите и сре
дни училища, дошли в село да 
прекарат лятната си ваканция. 
Всички те заявяват, че най-прия 
тно им е времето, прекарано в 
читалището и с гордост разправ 
ят за работата на своето чита
лище.

Ако едно време българският 
писател Алеко Константинов пи 
шеше, че ще дойДе „време, кога 
то славата на, село 'Власи ще за 
гърми надалече, днес покрай 
природните му красоти и чита
лището ще подпомогне действи 
телно селото да се прочуе нада
леч. Всички онези които жела 
ят да организират библиотека и 
читалище, а при това срещат 
трудности, трябва да дойдат 
тук, за да проучат опита на се 
ло Власи.

даде пълно признание на учите 
Еленко и Марика. Кърстеви 

а също така и на .Цона Ранге- 
лов, които изнасят доклади и от 
товарят иа поставените въпро-

те. Тапа Кръстев е прочел за по 
следните два месеца шест кни
ги, между които: „Откритие на 
земите и континентите”. .,Сточ 
им паразитни болести”, „Защо 
се мени времето”, „Слънце
то е далече” и др. Най-ревност_ 
мият читател Стоян Давитков е 
прочел „Слънцето е далече” 
(три пъти), „Тайните ма два око 
ама", ,.Поп Кира и поп Спира” 
и др. От месец май той е прочел 
седем книги.

Най-много книги са прочетени 
през януари (73 книги). Оттога
ва числото намалява, защото 
най-малко се чете през летните 
месеци. Но вратата на читалище 
то никога пе се затварят.

лите

си.
* •

Тези дни, макар жетвата да е 
в разгара си и всички хора от 
село Власи са заети около при
биране на реколтата, читалище 
то редовно е отворено от 17 — 
21 часа или докато се задържат 
читателите. През това време вси 
чки места в читалището добре 
осветени от бутан-лампа са зае
ти. Преглежда се ежедневният 
печат и се ризисква от послед
ните събития в света до избира 

„Хубавица 1963”. През

взима книги. Тогава п-вашо да
место да чакаме читателите да 
дойдат при мас, започнахме да 
отиваме при тях. Разнасяхме 
книги по домовете, по полтите. 
в полето па рабога. давахме на 
пътствиЯ; В тази работа намира 
хме просто непреодолими труд
ности. Борбата се водеше за все 
ки читател. След няколкомесеч

Едно късо съобщение в печа
та и по радиото за работата на 
читалището във Власи е недо
статъчно човек ла. получи същин 
ека представа га читалището, 
неговите читатели и промените,
които са станали в селото през 
последните две години. Трудно 
е човек да се освободи от пред
ставата за едно селско читали
ще със стотина книги, потъна- на работа имахме вече десет чи

тателя, които редовно идваха в 
читалището да взимат книги, че 
тат ги и г.ърщлт книгите. Числото 
на онези, които четяха 
беше още пс-голямо.

ЧИТАЛИЩЕТО ПОЛУЧАВА 16 
ВИДА ВЕСТНИЦИ И 
СПИСАНИЯ

пето на
тези летни дни читалището по

Богдан НИКОЛОВли в прах. които се отварят нп 
колко пъти в годината, и само 
се преписват по доклади и дру 
ги статистически данни за кул
турния напредък на. селото и 
„ролята” 
не може да се каже за читали
щето във Власи и неговите чи
татели. Затова е нужно човек 
да отпътува там, да види хубаво 
подредените книги и вестници, 
да разговаря с членовете на чи 
талшцето, да виел как трябва 
да работи един библиотекар на 
село ц да почувствува ролята 
на книгата — само тогава може 
да се освободи от представата, 
която е досега стекъл за селско 
читалище.

лучава и нови читатели: студен
Читалището получава 1С вида 

вестници н списания, Освен на
шите ежедневници „Политика” 
и „Борба” тук редовно пристига 
„Илюстрована политика^, „Спо 
рт и свет”, „Спорт”, 
кин забавник", „Кекец” 
дне новиле”. „Свобода”, 
ство”. „Плави вестник”, „Кому
нист”, „Глас омладине”. „Наро 
дна армия”, „Младост”, и „Дру
гарче”. Всички тези вестници, 
когато се прочетат, грижливо се 
подреждат. За последните три 
години всички тези вестници са 
средени по месеци и само за ня 
колко минути библиотекарят Ас 
парух може да ви даде, който 
пожелаете вестник.

печата.

ма читалището. Това
СЕГА ЧИТАЛИЩЕТО ИМА 203 

ЧЛЕНА И 50 РЕДОВПИ 
ЧИТАТЕЛИ. . .

„Полити- 
„Наро- 
„Брато

Понасоящем читалището има 
200 редовни членове, които пла 
щат членските си вноски и посе 
шават събранията, които читали 
щето устройва. Но управата ма 
читалището винаги гледа на оне 
зн, които са активни читатели. 
Засега такива има около 50. В 
това число има хора от различ 
на ръгюаст (от 15 до 80 години), 
и професии, с различни скло- 
ности към четенето. Много вре 
ме ни трябва да забележим по 
нешо за всички читатели. Тога
ва трябва да се пише за учени
ците суг,основното училище: Ва
да Миланов. Елица Божилова. 
Тодор Димитров, Гмитра Миле
ва, коитг и днес през ваканция 
та не оставят книгите, след това 
за страстните читатели на печа 
та: Кирко Веселинов, Райна Ра 
ткова, Милко Божилов до най- 
възрастните читатели: осемдесе 
тгесишнпя Стоян Давитксв. Ге
орги Михалков. Васил Иванов, 
пенсионер Голуб Божилов. Дра 
гомир Стефанов, Кърста Костов, 
Ценко Ратков и ДР- За най-ста 
рите читатели: Стоян Давитков, 
Тана Кръстев и Георги Михал
ков може да се каже, че те по 
нищо не изостават от останалн-

*ДО СЕГА САМО ТРУДНОСТИ...
ТРИ ПЪТИ В МЕСЕЦА 
ЛИТЕРАТУРНИ ВЕЧЕРИ...Село Власи е имало читалище 

много отдавна, но всеки ще ти 
каже. че историята ма читали
щето започва от 1961 година, ко 
гато библиотеката в Пирот я 
превърна в свой клон във Вла
си. Тогава за пръв път се мазна 
чи постоянно лице в библиотека 
та. определи се помещение и за 
почна със записване на члено
ве. Оттогава до днес всички го
ворят само за трудности в рабо 
тата на читалището. Да се запи 
ше човек за член на читалище 
то, не е трудно, нарочно ако му 
отиваш няколко пъти в къщи, 
но да се научи да чете книги, то 
ва е много трудно.

— Отначало — казва Аспарух 
Сотиров — записахме известно 
число членове, но никой не ид

Аспарух
Сотиров

в библио
теката

От миналата година читалище 
то започна да организира лите
ратурни вечери, защото на съ 
бранията на читалището някои 
читатели искаха обяснения по 
неясни въпроси от прочетеното. 
Организираните литературни ве
чери са били винаги добре посе
тени, защото темата се съобща 
ва предварително. Малко необи 
кновено. но приятно е човек да 
слуша току-що завърналите се 
от полето селяни, как разискват 
за живота на Вук Караджич. за 
романите на Добрица Чосич и 
творчеството на Бранко Чопич.

За организацията на тези лите 
ратурни вечери трябва да се о-

★
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Посред тежката семейна атмосфера на укори, 
нападки и клевети, единствен най-малкият й брат, 
Никола — дали поради природна деброта и по-близка 
възраст од Минкината, или поради по-голяма напред- 
ничавост във възгледи и схващания, — застава снело 
на нейна страна, като запазва и по-раншните си чув
ства на симпатия към Яворов. До късно през нощта, 
след бурни сцени, по собствените думи на Минка пред 
мен, той се разхождал с нея из града, за да я успо
кои- Отначало,, когато й забранили всякаква кореспо- 
денция с Яворов, Никола поел и тежката служба да 
им предава писмата. Но когато близките научили това, 
категорично му забранили. С голяма благодарност, при 
знателност и сестринска обич към него Минка навед
нъж ми разказваше за неговото отношение към нея и 
Яворов.

На този нежен брат бе съдено да бъде при нея 
в последните месеци на живота й и със своите трога
телни братски грижи да облекчава последните й Дни- 

Яворовите писма и стихотворения Минка П”0*' 
ливо криеше от близките си — за най-сигурно в обви
вките на учебниците си. Уплашена, тя издърпва вед
нъж от ръчичките на малкия Данчо, първото момчен- 
це на Петко, учебника си по френски, в обвивката н 
който са били скрити наскоро получени писма я гг ' 
хове от Яворов.

В това време Яворов продължава да 
Нанси със смут и тревога в душата си, понеже не * 
же да разбере причината за настаналата промяна в 
мейството Тодорови. Едва през декември 1906 г- ‘гойина 
учава от писмо на д-ц Кръстев истинската причил“ 
за. тази промяна: - а

„Аз не мислех, че любовта ми към Минка
най-

МАРКИРА -

„МАЛКАТА ПРИ Я Т Е Л К А“
и & япоспи НА: Я р О г О о * / *.-■

а

директор, внушава такова голямо уважение у благо
родния и добър наш директор д-р Паунчев че той 
че се възползва от директорското си право да разпе
чата и прочете писмото, а го подава запечатано на 
развълнуваната Минка. С въздишка на облекчение 
се завърща тя в кабинета.

— Какво има? — питам я тревожно аз.
—• Писмо от Яворов — прошепва тя. — Ох, за

що ми го изпраща в гимназията?
В това писмо

„Постарайте се ,га ме за
бравите. За мен всичко то
ва бе ново. То развълнува 
отдънв моята още несфор- 
мирована душа”.

в което е написано и стихотворе- 
очаравана робиня” — по-късно 

назовано „Пръстен с опал” — Яворов известяваше на 
Минка, че е изпратил в редакцията 
стихотворения с мото от нейното писмо „Не мога да си 
дам сметка...” под заглавие „Писма”1. Този цикъл из
лезе в кн. IX на „'Мисъл”. Нова, още. по-голяма от пре 
дишната буря от негодуване у близките на Минка пре
дизвика този цикъл, когато те научиха за 
отнасят стихотворенията и мотото.

От този ден за Минка настъпиха в семейството 
дни и нощи на страшен натиск. Христо се сърди до
ри на д-р Кръстев, задето ги е поместил в 
и в самозабравата си сипе укори и клевети

В същото писмо тя го моли да 
унищожи писмата й.

Въпреки забраната скоро коресподенцията по
между им се подновява и продължава, но предизви
ква страшни недоразумения и смут у Яворов. Той 
не може нищо да разбере, защото Минка не му съ
общава за неприятностите в къщи, създадени от него 
вото писмо, и за клеветите, с които е обсипан той от 
близките й. Сестринската й обич не й позволява да 
изложи Петко пред Яворов, а го1 защищава, че той 
нищо не й е говорил за него. Като не може да разбе 
ре причината за настъпилата промяна в 
девойка. ЯвороЕ си обяснява, че някой юнкер или ги 
мназист го е изместил.

„Умната главица” — Яворов израз — въпреки 
своята младост се отнася критично към всичко, задъл 
бочава се в себе си, анализира, обмисля и по това 
време му пише:

нието „Мечтата ти е

„Мисъл” петна вживее

кого се

влява някаква обида за вашата къща или че ВДе 
погледнат може би като някой развратител 
долна проба” — пише той веднага на Петко.

' Дълбоко оскърбен и огорчен. Яворов връ1Да 
смата на Минка от Нанси и моли брат й Колю Да 
иска от Минка неговите и му ги върне.

Коресподенцията временно е прекъсната, 
ров е далеч, но въпреки това не стихват Укар1Г^-цГцз.'1 
ветите срещу този, който отдавна бе вече 
висините На българската поезия и чиито най-^ъ^, 
стихове се знаеха не само в градовете, но и в зать 
ни села' на родината.

Отчаяно- се бори младото момиче против __ 
те на семейството си и геройски защищава пр^®~*\ р? 
да обича, правото си на лична свобода, като 
нападките и клеветите и този комуто е вече П°Д 
сърцето си.

обичаната списанието, 
срещу по-1

ета и неговата поезия. Отново двамата братя __ Хрис
то и Петко — настояват пред Минка да тури край на 
отношенията си с Яворов и да прекъсне всякаква ко- 
респоденция. Изведнъж всички нейни близки се проти 
вопоставят категорично на тези връзки. Особено не
примирими бяха майката и Христо. Грубите семейни 
сцени, денем и нощем, при повод и без повод, не сти
хват. Самотна сред своите, далечна и чужда на тях, 
неразбрана от никого, огорчавана’ и оскърбена. Мин

ка непоносимо страдаше. Всъщност тя никога не се е 
чувствували близка в средата на семейството си. Два
мата й по-големи братя, значително 
нея. още от ранна младост са били изпратени в чуж
бина, а родителите си, доста възрасти вече. тя не мо
жеше да чувствува близки. Колко често ме’ е облажа- 
вала, с болка на душа, че имам сестри и млада майка, 
която чувствувам като приятелка, и довереница.

от

Яно
виI

„Не мога да си дам сметка, що ще изле 
зе от всичко това. Аз съм толкова млада, а 
Вие сте поет.”

В химическия кабинет сме в часа по химия. 
Раз силният извиква Минка при директора.

„Кого имате в Нанси?” — я пита той.
Приятеля на брат ми; поета Яворов” — отгова 

ря уплашената девойка.
Името на големия вече псет и известен борец 

за свободата на Македония, чийто син е и самият

заллз$

по-в-ьзрастни от

(Следва)
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ЛРОКОПИ ПОПОВ:

въшливко
(разказ)

ойната още яе беше за_ 
вършила когатр КЦлчо 
напълни седем години и 

тръгна на училище. Беше сира 
~че’> без майка. Баща му отиде 
в запас и то бе оставено 
да кове съдбата си. Най-много 
се дружеше с циганчетата ? 

* едно от които и седеше в пЬс 
ледния чин на класната 
Колчо по нищо 
ваше от тях, с къдрава 
коса лице бледо и 
неомитс/, а колкото 
чно развито за

В кото муИСвЛъображени“вТс°е още 
не можеше да начертае фигу 
ЙТан* войника, която може 
та виновна за нанесена
та му ооида, за страданията.

Когато 
Мишо 
ло Колчо

рани на лицето му се стичаше 
кръв. Върху носа и около очи 
те му бяха сини подутини от 
многото юмручни удари. Той 
едвам се държеше на краката 
си. Колчо позна баща си.

— Татко! — извика той.
В миг

само
к

завършиха часовете 
Циганчето се приближи 

и някак предпазливо погледите им се срещстая. 
различа

го запита:не се наха.
— Ще отидеш 

войниците?
Колчо се обърна и 

те му като въгленчета 
ищаха добродушния 
другаря.

Ами ти... ти искаш ли? __
запита го Колчо.

Да ако искаш ти.
Двете деца замълчаха с наво 

дени глави. Приятелството ме
жду тях беше прекъснато в те 
чение на няколко дни причи 
мата за което знаеха и двама 
та, но не искаха да я спомена 
ват.

— Вчера, на поляната, — за 
говори Мишо, хубаво напляс- 
ках кметовия син. Не 
да се въздържа като го чух да 
те нарича ..Въшливко’’ и да ра 
зказва лъжи на другите.

— Какво разказва? — запит“ 
Колчо.

— Остави го, майчината МуД 
Разказва, че уж баща ти нзбя 
гал от войската и че сега е за 
едно с комитите. Кметът така 
разправял.

— Кметът?

ли днес — Колчо! Сине мой! 
вам изговори бащата.

Колчо се промъкна между 
селяните но един от полицаи
те го блъсна с приклада на пу 
шката и той се строполй на 
земята. Двама селяни го повди 
гнаха.

черна 
пъти 

недостатъ-

при ед-
често

червени 
очи сре’ 

поглед на
възрастта

тялото му покриваха 
. Наедно с Циганчетата 
^секи следоб-е^едив-аха при вой 
циците .които им даваха хляб 
Кашкавал, мармелад „ недоиз 
ядени консерви.

— Тази ■

му, 
дрипи, 

гк ггги

'— Пуснете ме!... изпищя
Колчо, изплъзна се от ръцет 
на селяните и полетя към ба 
ща си.

сутрин заминаха 
■КЪМ Черноок. _ каза Мишо ци 
ганчето, който седеше в чина 
заедно с Колчо.. Почти целият 

•полк. Ще се бият с комите 
— Какви комити?! — възт 

зи Колчо. _ те са партизани 
ако щеш хайдути, каквито са 
оили Хаджи Димитър, Левски 
Караджата и други през врем^’ 
на турското робство; Р 

— Ще ги 
партизани или 
че носят много 

— Нищо

В съшия момент отекна туп 
удар на приклада. Колчо се 
струполи въоху снега. Краката 
му направиха няколко конвул 
сивни движения, и стихнаха. 
От лявата му слепоочиица се 
слваше кръв минаваше през 
черните му къдри и потъваше 
в снега.

,.Въшливко’’ беше мъртъв.

можах

изтрепат, па били 
комити. Видях, 
картечници.

от това. То и паоти 
ваните имат картечници дори 
И топове, — обясни КолчЬ 

. ~ \ паРтизаните. имат 
якове? — попита 
■ В тоя

,.Вдовица”Иван Мещревич

Богдан Николов:
ли те

циганчето, 
учителката, ки

Ръцете ня
Чениците се приближи до 
ния чин. Двамата
"™НИТе СИ и нзПапани ръка
жтГг»ИЗИЧКИТе и сл°жиха РЪ 

си на чина. Но вместо пъ 
Чете им учителката стоеше без
глелСек ПОМЪрАне- втренчила 
глед върху шията на Колчо по 
кояго една въшка бавно пълзе

Те кяТГР,ИГС къдри, у! 
Чителката се наведе и с нароч
УкатаР®шаЗЛИВОСТ разгъна ™

момент 
ято преглеждаше „ХРОНОЛОГИЯ НА ПО-ВАЖНИ 

СЪБИТИЯ В ДИМИТРОВГРАДСКО“
у-

— Да.те.ч 
повдигнаха' Двамата приятели минаха 

през ливадите, които бяха ве
че за коситба и скоро се приб 
лнжнха до многото войнишки 
палатки, които като птици бя 
ха пръснати из широката лива 
да на чичЬ Харалампи. Най- 
голяма беше палатката на пол 
ковника до която на един ви 
сок прът стърчеше трицветно
то знаме. Още не бяха се при 
ближили до последния, който 

■ се разхождаше по пътеката с 
пушка през рамо, когато от ед 
на палатка излезе фелдфебелът 
когото децата познаваха като' 
...добрият фелдфебел”, защота 
Често! пъти дугваШе по нещо1 За 
лавне. Фелдфебелът тръгна на 
среща им.

— Добър ден. господин фет 
фебел! Да живее царя! — едно 
временно издекламираха двете 
момчета.

— Махай се, куче комитско! 
Ако те хвана ни парцалче ня
ма да остане от теб! — изрева 
фелдфебелът и се устреми към 
Колчо.

Но Колчо не се помърдна от 
мястото си. Фелдфебелът прнс 
тъпи и с една плесница го по
вали на земята.

Мишо повдигна Колчо, хва 
на го под мишницата и двама 
та бързо се отдалечиха.

материал, но и компетентните 
политически органи и органите 
на властта.

В границите на своите възмо 
жности Богдан Николов, покрай 
редовната си журналистическа 
работа, пристъпил към една ху 
манна работа, с която е трябва
ло да се занимава дълго вре
ме, за да събере нужните данни, 
за това скромно приложение от 
историята на ■»одния му край.

Отделно тряова да се изтъкне 
чувството му на отговорност 
към работата, с която се заел— 
всичко записано да изложи на 
прецизен и ясен начин.

На обикновения читател мно 
го записани събития изглеждат 
съвсем обикновени и човек ни
кога няма да каже,.че е трудно 
да се намерят. Обаче оня. който

Хронологията от Богдан Нико 
лов в "издание на „Братство” в 
Ниш, която неотдавна

Петата и последна част от хро 
нологията обхваща съвременно 
то развитие и резултатите по
стигнати в социалистическото 
строителство в Социалистическа 
федеративна република 'Юго
славия.

Макар че тази всъшност пър 
г.а хронология на по-важните 
събития в Димитровградско не е 
специализирана, не се отнася 
само на една област, но обхва
ща всички по-значителни съби 
тия, несъмнено тя има двустран 
но значение.

Първо, тя и сега дава на чита 
теля и на другите хора, които 
се занимават с изследването на 
обществените отношения скъпо 
ценни данни от далечното и бли 
ако минало на този край. Второ 
— тази публикация със Съдър
жанието си подтиква на извес
тен начин в пай-близко бъдеще 
да се пристъпи към системати
ческа и по-сбшнрпа разработка 
историята на народа от Дими
тровградско. Мисля, че за една 
такава работа са задължени не 
само научните заведения и нау
чните работници които ще при 
стъпят към обработване на този

по
излезе

"Яа
ризата му. 

— Страшно!... _- прошепната.
На другия ден Колчо 

•сам в един 
•ставен за него в единия ъгъл 
Яа класната стая. Учениците го 
гледаха някак чудно, 
ли се страхуваха от него. Кол 
чо никога

седеше 
чин, който беше по

като че

не смееше да погле 
•Ане, тихичко, с наведена глава 
'минаваше между чиновете ся 
Ааше на мястото си и не смее 
Ше да се помръдне. Върху себе 

■«и чувствуваше 
•Аи. а чрез шепота 
те чуваше само 

' • — ..Въшливко,
Въшливко”...

Когато влезе учителката, поз 
.драви учениците и бавно прие 
тъпи към Колчо. Колчо наведе 
глава и покри лице с ръцете

шI роуология някога е направил опит да тър 
си сведения за миналото, най- 
г.обре е могъл да се убеди колко 
време и усилия -учябва да се вло 
жат, за да се получат данни, ко 
итс в печата се отбележат само с 
няколко думи. Затова и от тази 
гледна точка авторът заслужава 
признание.

десетина погле 
на ученици 

думата:
Въшливко,

В1 шилили шития в лашмвггАдао -
1433-1961

от печат, е интересна и значите 
лна публикация, каквито у нас

Д-р Димнтрие КУЛ11Чднес рядко се срещат.
Мисля, че една такава хромо 

логия, става още по-значителна 
когато се има пред вид, че тя 
се занимава с една част от тери 
торията на СР Сърбил, на която 
живее българска народност.

по-важните 
в Димитровградско”, 

без претенции за изчерпател- 
наистина скромните же

ги.
— Недей да плачеш — каза 

Учителката. — Аз вече разгова 
рях с леля ти. Тя ще ти опере 
Дрехите и ще ти почисти стя 

Хайде, не плачи, погледни

ЦИРК „СОФИЯ“ ГОСТУВА 
В ЮГОСЛАВИЯКолчо се събуди, 

дебелата вълнена черга, с ко 
ято се беше покрил и пристъ
пи към печката, която отдавна1 
вече беше студена. Той пристъ 
пи до прозореца погледна спо 

които като бели пепе

отхвърли

та „Хронология на 
събитияМе! 9 до 11 т. м. се състоя в Пол

ският ра’д Вроцлав.
Между най-добрите европей

ски млади математици той ус

От началото па този месец в 
Югославия гостува български
ят цирк „София’’, който ще се- 
задържи у нас все до края на 
октомври. Циркът ,,София” за 
почна гостуването сп от Ниш, 
а след това заминава за Леско 
вец, Скопие, Сараево Белград 
и други места в страната.

Същевременно от април запо 
чиа гостуването на цирк „Бел 
град’’ п България, който ще ос 
тапе там псе до 15 ноември Го 
ступаното му започна от Со
фия, през Кюстендил. Станке 
Димитров, след това Плспднв, 
Русе. Коларовград и други гра 
довс.

С взаимната размяна "а гос
тувалия между циркоовете „Со 
фия” и „Белград’’ започва сис
тематична връзка и сътрудшг 
чсство между тях.

Колчо повдигна 
ледна учителката си. На блест 
лигите му черни очи се показа 
ха две сълзи минаха прз бле
дите му бузйчки и изчезнаха в 
изцапаната якичка на

глава и пог
ност и
лания на автора, всъщност дава 
преглед на известни събития.

на територията на Ди-

жинките 
рудки трепереха във въздуха, 
а след това се зае 
печката. Но когато излезе в дв 
ора да занесе дърва необикно 
вена глъчка и мъжки гласове, 
които се чуваха долу в махала 
та привлякоха вниманието му. 
Колчо прекоси хармана, прес
кочи пармаците и се отзова на 
селския сокак, 
кото началство се бяха събра 
ли група мъже и няколко же
ни. Виждаха се няколко въоръ 
жени полицаи и трима гермаи 
ски войника. Когато се приблк 
жи пръв го забеляза кметовия

да напаля станали
. митровградско още от половина 
та на XV, па все до нови дни. 
В нея се намират твърде инте
ресни сведения за борбите и жи 
вота и работата на народа от Ди 
митровградско. В нея читателят 

намери данни за развитието 
на занаятчийството, търговията, 
животновъдството и

ризата
Л,У- Той не плачеше. Двете съ_ 
ази бяха само отражение на д” 
лбоката печал и обида, 
изпълваха сърцето му. През ця 
лото му тяло минаваше 
ток някаква 
пъваше 
го/. В

които

като
щетоплина, нещо на 

гърдите му, гушеше 
мислите си Колчо търсе 

виновниа, причината за ск 
Ръбта, на обидата. Нима е ви 
«овна учителката, която го съ 
^каляваше или 
очистите бели ризички 

обувки,

Пред кмете- селското
Особено интереснистопанство, 

са данните за културните Усло
вни в Димитровград (порано Ца 
риброд) като място, р което пра 
светата и културата намирали 
плодна почва още в далечното 
му минало.

Първата част от хронология
та обхваща най-значителните съ 
бития станали на тази терито
рия от 1433 година, па все до 
Берлинския конгрес.

Втората част обхваща йерио 
да от Берлинския конгрес и все 
да версайска Югославия.

Третата част се отнася на съ 
битията, станали в димитров
градския край между двете 
товни войни, а четвъртата част 
обхваща периода под българ
ското фашистко робство и през 
времето на Народиоосвободител 
мата борба.

Ше

пък учениците
и пови

които го гледаха с не 
доверие и бягаха от него. Не. 
Те не са виновни. Но защо са_ 
Мо той и 
Ха бели

син.
— Въшливко! — извика той- 
Изведнъж разговорите прес

танаха и всички погледи се у 
периха към Колчо. Гледаха го 
и полицаите, и германските во 
йпици някак чудно — всички! 
мълчеха.

’• В тоя момент вратата на кмо 
тското началство се отвори и 
на нея се показа човек с разкъ 
сана зелена униформа. От две 
те страни го държеха двама 
полицаи. От главата и двете ст.

циганчетата си няма 
ризички, поне извехт 

яли дрехи, обувки?... Той си сп 
омни за войниците, картечни
ците, оръдията. И баща му бе 
пс войник и вече три години 
н сРажапаше кой знае къде. 
Но защо ли бащите на други 
Те Деца идваха на отпуск, а не 

говияг татко го\ нямаше ?Той ни 
писмо не им пишеше, Минала- 
Та; вечер чу от стрина си, че 
сс споменаваха Черноок. Ко_ 
жУх. Суха планина и други н“ 
•На. Всичко това се преплита-

Иван Болсвски зае 

второ място ва Петата 
олимпиада в ПолшаСС

пашитеВече известният на 
читатели ученик от Пмротска- 

Иван .Болевскп. 
Асен - Болевскп от

пя да се класира на второ мя
сто, като спечели 31 от възмож 
ните '40 точки Поел него. на 
пъпво място, са ■-•ионнкът Фр
анц Дацар от Любляна н .два 
ма съветски ученици.

сво
*га гимназия 
•син на д-р 
Димитровградско, е заел второ 
мцет оиа Петата олимпиада на 
младите математици, която от



п* (/Ш^хледиЬ Стр&нщь
ЗАБКЛЕЖЕНО В ЗВОНСКА БАНЯ

БЕЗ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ НЕ МОЖЕ

БОСИАЕГРД ДСНО „ТРЯБВА“
Ваканция е, училищата не ра | че тук е забртнено за учениците 

ботят, но в банята нищо не ста_ | къпане без присъствието на пре 
са без преподавателите. Това Ра ! подаватели. Къде да ги търси се 
збрах от една жена преди и о- 
фнциалнс да прочета нарежда
нето. Дошла тя със сина си у- 
ченик, ,’.а летува в банята. Кога ; 
то тръгнали на къпане узнала,

— Мсре. пусни детето нека се 
къпе. казал някой на уплаши^ 
та жена — тук пише, че е забра 
нено ,за се внася пясък в басей
на, па сто всички то внасят.

га, когато училищата не работ
ят, а преподавателите са свобо
дни.!

Притурка на водатаI

Никак не искам да оскърбя другарите, които толкова труд 
вложиха за откриване ма това лекарство. То стана след толко
ва дълги, напре.гнати до изнемога часове...

Става дума за своеобразно откритие, на което Босмле- 
градско сгободно може да залепи етикет: маде ип Босилеград!

След войната бе цъфнал богат културио-забавеп живот. 
И цъфтеше всеки ден все повече и повече. Хората посещаваха 
организирани сказки, интересуваха се от селското стопанство, 
културата — изобщо от всичко.

Но беля: падна слана и попари цялата градина на този 
разнообразен живот И като най-чувствителен културно-забав 
мият живот бе най-много засегнат. Секнаха програми, представ
ления на пнески и други видсве на тоя живот.

Загрижиха се хората. Отново тръгнаха по знахарки и съ 
бори, по цигани и магьосници да търсят лек. Няма та няма! 
Скахъриха се всички. Ами кегато в цялата страна Цъфти тоя 
културно-забавен живот, та у нас ли не може Климатически 
условия — отлични! Хорски (разполагаем кадър) също! Но кое 
е причината.....?

Занизаха се пленуми като- дъжд. Обсъждат хората, заклю 
чават. предлагат, но щом излязат не предприемат птцо'.

Накрая формгграха Комисия за проучване на несъществу
ващия културно-забавен живот. Защо пък и да не оформят? 
Нали толкова комисии има като при Движението1 на горните. 
Социалистическия съюз и др. организации в които работят едни 
н същи другари.

И не без успех. Събра се няколко пъти Комисията, прове 
де няколко съвещания, договори и обсъди положението...

Един ден, един от членовете се втурна викайки колхото 
го глас държи: Еурека!! Ееууурека! Открих! Открих лек; за 
културно-забавния живот!

Събраха се отговорни, компетентни, специалисти, селско
стопански труженици... Застана нашият герой и започна:

,,Другари, трябва, да ви кажа, че трябва да схванете пра
вата стойност на тоя лек. Слушайте! Как ви звучи думичката 
трябва? Приятно нали! Ех, работата е съвсем проста_ Застанете 
и започнете с часоЕе да повтаряте трябва, па трябва, защого 
трябва, а не да не трябва_. И другарят започна сладхсогласно, 
милозвучно — трябва да оформим дружество, трябва танцови, 
трябва спортен живот, трябва възпитание, трябва дейност...

Лекарството се оказа твърде успешно. Успива .духовете и 
залъгва в точността на мислите. Има изгледи дй замени опиу
ма и тогава — е>-хей.

Опитът обаче да се пренесе върху всичко не е успешен. 
Частично успява, но бързо пропада....

Миналата годипа е построен ба 
сеяна в банята. Тога е най-при
влекателното в банята, затова 
тук се събират много хора, наро 
чно в следобедните часове. И 
кг.кто е ред управата на банята 
наместила и туш, и една барака 
за свличане.

— го запита друг...
— Малка . ..
— Е. тогава влизай в басейна 

тая работа ние я правим там. То 
ва му дойде като осолване ва 
водата... А за другата работа 
тичаме в реката г.олу.

Първи стъклени чаши
До осемнадесети в ехе хората у_ 

потребявали за пиене ни течно 
сти най-различни съдове, но стъ 
клепи чаши никъдп не сс споме 
па ват. По-бедпите и скромните 
употреблявали дървени или ме 
талии купи, но те не стояли на 
масата. Съдът с вино се нами
рал в някой ъгъл па стаята и 
всеки гост си пълнил чашата 
сам. Стъклените чаши започна 
ли да се употребяват от време 
то на Людвиг ХШ във Франция, 
но и тогава не оставали на ме
сата задълго 
давали на гостите и ги взимали, 
щом гостът изпие виното.

Едва от осемнадесети век в И 
талия било установено като мо 
да стъклени чаши да се употре 
бяват вместо купи от метал и да 
стоят на масата.

басейна на 
слънце и виж, ам, че едип поз
нат нещо ситно-ситно крачи. Ра 
зглежда околността, след това 
близките закрити места и никъ
де да намери място, закрито от 
погледите на хората.

— Какво има?
— Ами — има ли тук място 

за ... Знаете, искам една рабо
та . . .

Седя така край

Б. Ник.

лакеите ги по

— Малка или голема работа
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РАДИО НИШГрад по-голям от яйце
Програма на иредаванеШоНай-големи и най-тежки пар- I 

чета град са паднали на 1 ав- !] 
густ 1958 година в Страсбург. 
Овалните късове лед били теж 
хи по 972 грама. Единични топ. 
ки град ог два килограма са би 
ли забелязани в Испанска Ка_ 
зорбкя през 1829 година и в Ка
захстан е СССР през 1959 годи

ЧЕТВЪРТЪК 18 ЮЛИ
4.00—8.02 — Утринна програ

ма на РТВ; 14,30 — Новини и 
днес в Ниш; 14,40 — Реклами; 
хз.ОО — Предаване на българс
ки език; 15.30 — звучен бюле
тин на гораните; 15.40 —- Попу 
ларни оперни арии; 16.00 — Оо 
ведомителен бюлетин; 16.15 —< 
Поздрави и желания на слуша- 

5 телите; 17.00—22.15 — Програ
ма на радио Белград и ЮРТВ.

ПЕТЪК 19 ЮЛИ
4.00—8.02 — Утринна програ

ма на РТВ; 14,30 — Новини и 
днес в Ниш; 14,40 -— Реклами; 
15.00 — Предаване на българс
ки език; 1533 — С песни и иг
ри из нашите републики; 16.00
— Осведомителен 
16.15 — Пеят за вас; 16.45 — В. 
А. Моцарт: Малка нощна музи 
ка; 17.00—22.15 — Програма на 
радио Белград и ЮРТВ.

СЪБОТА 20 ЮЛИ
4.00— 8.02 — Утринна програ

ма на РТВ; 14,30 — Новини И 
днес в Ниш; 14,40 — Реклами; 
15.00 — Предаване на българс
ки език; 15.30 — Забавяват ви 
наши интерпретатори на забав 
на музика; 16.00 — Осведоми
телен бюлетин; 16.15 — Китка1 
на народни песни и игри от из 
точна Сърбия; 16.30 — Краища 
И хора; 17.00—22.15 — Програ
ма на Радио Белград и ЮРТВ.

НЕДЕЛЯ 21. ЮЛИ
5.00— 7.00—Утринна програма 

на радио Белград; 7.00 — Начд. 
ло на програмата, „Днес в( 
Ниш’’ и емисия „Избрали 
за начало”; 7.30 — ,,Стоп’’ 7.35
— „Повече весело”;' 8.00 — Е-
'мисия за земеделските произво) 
дители; 8.40 — Реклами; 9.00 — 
„Весели радио новини’’; 9 30 — 
Рекламна емисия; 9.45 — Наро 
дни игри; 10.00 — Предаван©
На български език; 11.00 — , Псх

здрави и желания на слушате
лите”; 12.30 — Младежта пред 
Микрофона; 13.00 — Седмичен;

, радио магазин; 13.40 
ме за вас; 14.00 — Из нашите 
предприятия; 15.00 — Предава 
не на български език; 15.30 — 
Забавна музика; 15.45—22.15 — 
•Прошама на Радио Белград 
и ЮРТВ.

, ПОНЕДЕЛНИК 22 ЮЛИ
4.00—8.02 — Утринна програ

ма на Радио Белград; 14.30 — 
Начало на програмата, новинй 
и „Днес в Ниш”; 14.40 Рек
лами; 15.00 — Предаване на 
български език; 15.30 — С пес
ни и хс(ра из Сърбия и Македа 
ния; 16.00 Осведомителен бюлй 
тин; 16.15 — Пеят Диего Вара- 
гич и Вера Панчич; 16.3 — Фк 
зическа култура и спорт; 16.45 
— Дуо, трио и квартет; 17.00—х 
22.15 — Програма на радио Бе 
лград и ЮРТВ.

Отбрах

на.

Плувци-маратонци
Първо плуване на дълго раз

стояние, забележено в история
та на плувния спорт, е извър
шил известният английски поет 
Байрон. На 3 май 1810 година 
храбрият поет преплувал Хелес 
понт, на входа на Мраморно 
море, като плувал 12,5 киломе
тра за седем часа и 30 мцнути.

Най-привлекателен за плувци 
те е 32-километровият канал Ла 
манш между Франция и Англи 
я. Пръв човек, който ..успял да 
го преплува, бил английският 
капитан Метю Веб. При втор о 
пит той успял да го преплува за 
21 час и 45 минутти. Този смел 
човек загинал през 1813 година 
при опит да преплува бързаци- 
те под Ниагарините водопади, 
когато 15 минути след старта 
бил повлечен от водата в дъл 
бините й-

Рекордно време при преплу
ването на Ламанш е постигнал 
през 1927 година чехът Венцес
лав Спачек — 10 часа и 45 ми
нути.

Първата жена, която минала 
Ламанш с плуване е била Гер_ 
труда Едерльо, а първият човек 
който преплувал Ламанш под 
вода — американецът Фред Бал 
тазар.

бюлетин.
Трън Глогов

ВТОРНИК 23 ЮЛИ
4.00—8.02 — Утринна програ

ма на Радио Белград; 14.30 — 
Начало на програмата и ,,Анеа 
в Ниш”; 14.40 — Реклами; 15.09 
— Предаване на български е- 
зик; 15.30 — Звучен бюлетин 
на гораните; 15.40 — Пеят во
кални ансамбли; 16.00 — Осве
домителен бюлетин; 16.15 
Поздоави и желания на слуш 
телите: 17.00—22.15 — Програ
ма на Радио Белград и ЮРТВ.

СРЕДА 24 ЮЛИ 
4.00—8.02 — Утринна програ

ма на Радио Белград; -14-5° — 
Начало на програмата и „Днес 
в Ниш”; 1460 Реклами; 1530 — 
Балетна музика; 16.00 Осеел© 
мителен бюлетин; 16.15 — *■> 
миунти със солистите и ансам 
бдите от Любляна; 16.30 — ТР1) 
буна; 16.45 — Народни песни, 
17.00—22.15 — Програма на гз 
лио Белград и радио програма' 
на ЮРТВ.

см©

СЪОБЩЕНИЕ

СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ ЩЕ ИЗ
ЛЕЗЕ НА 1 АВГУСТ.

На път за Звонска баня

ТЕКСТ И РИСУНКИ 
М. ПЕТРОВНе превиват шия
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