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ИНТЕРЕСЪТ РАСТЕьЬятстПо Босилеград, трябва АаНа път от Босилеград за Ле- 
сковад трима функционери от 
Околийския комитет в Леско- 
вец заявиха във Власина, че не 
са знали, че по случай Деня на 
свободата на НР България ще 
бъде отворена 
село Рибарци в Босилеградско. 
Разбираемо е, че в случая за 
това отваряне на границата не 
са знаели и мнозина 
нашето население, 
селяните в Босилеградско. Те 
и не направиха опит да изпол
зват тридневното свободно пре
минаване на споменатия пункт, 
за да посетят свои близки и 
роднини отвъд границата.

Поради това при Рибарци за 
трите дена са минали 250 на
ши граждани със 7 автобуса, 
14 автомобила и 14 мотоцикле
та. От България пък влязоха в 
нашата страна 100 
граждани с 11 
16 мотоциклета.

Да се надяваме,'че за следва 
щото отваряне на този преход, 
което според компетентните ор

гани в
стане в Деня на Републиката, 

празник, 
гражданите ще бъдат осведоме 
ни на време, за да могат дА си 
вземат необходимите паспорти. 

Все пак не бива да се пре- 
интересът за граничния 

Рибарци. Интересът 
както в Босилеград 

в Кюстендилско.

националеннашия

границата при
мълчи 
пункт при 
се засилва

ввсттш на българската уароаноотв сФр Югославия ско, така и 
Това го показва и броят на ми 
налите през прехода, макар че 
хората узнаха за 
почти в навечерието 
трябва да се има пред вид, не

компетентните органи раз 
този въпрос. В обшин

хора от 
специално

отварянето 
му. ТоваНовотни 

в Югославия гато
глеждат
ската скупщина считат, че пре 
ходът при Рибарци значително 
би допринесъл за развитието 
на някои стопански дейности 
в комуната, например за гра
ничния стокообмен и туризма. 
Поради това общината е гото
ва да обезпечи необходимите 
условия за откриване на поето 
янен граничен пункт на това 
място.

От началото на седмицата У 
нас гостува президентът на Че
хословакия Антонии Новотни.

На 12 т. м. на Бриони се во
диха разговори между прези
дента Тито и Новотни по въ
проси на международната 
становка.

български 
автомобила и

об- Л.

Беседа с председателя на ОС в Босилеград

„Без шосе няма про 

грес за комуната“
средства ще се заделят и от ©б 
щинския бжджет. Населението 
е готово със средства от само
облагането да помогне строежа 
на пътища. Според думите на 
председателя в Босилеградско 
ще продължи електрификация
та. В Любатски район общински 
те органи са вече в контакт е 
мина „Трепча" във връзка с е- 
лектрификацията.

Що се отнася до учебните по
мещения, през настоящата годи
на ще бъдат довършени учили
щните постройки в Бистър, Г. 
Лисина, Горна и Долна Любата. 
За тази цел Общинската скуп
щина е отпуснала на общността 
за образованието 7 милиона ди 
нара, а само за училището в Ли 
сина — 5 милиона стари 
нара.

Председателят на Общинската 
скупщина говори и за много- 
бронните комунални въпроси в 
самия град. Улиците са неасфал 
тирани, градът няма достатъчно 
вода, канализацията е застаряла 
и т.н. Гражданите са готови с 
трудова акция да помогнат за 
разхубавяването на града. За та 
зи цел в бюджета на общината 
са предвидени 7 милиона стари 
динара.

От разговора се стига до изво. 
да, че босилеградчани са очак
вали с откриването на мина за 
фосфата да се ускорят процеси
те на развитие на комуната. За 
сега работите са спрели. И как
то каза председателят „ще идем 
горе, поне да научим докъде 
сме стигнали".

Разговорът с председателя ос
тави лошо впечатление. Изво
дът е, че без икономическо рав 
ноправие не може да се говори 
за каквото и да е равноправие. 
Горчива истина!

зултат и на изостаналостта. Пре 
дседателят изтъкна, че дългата 
изборна кампания е дала отра
жение върху текущите пробле
ми в комуната- Поне върху о- 
ния, които можеше да-се решат

коитоМалко са институтите, 
се занимават със своеобразните 
проблеми на неукрепналите ко
муни. -Много по-голямо внима- 

обръша на развитите об-ние се
ласти, в които се влагат и вр- 

средства. С 
занимаватъщат вложените 

проблемите им се 
мнозина. Думата на 
представители се чува надалеч, 

им са убедителни,

техните

аргументите 
техните предложения са интере
сни.

Ония, които искат да се зани 
мават с проблемите не неукреп 

комуни, трябва сами даналите
си осигурят средства за разре 

Веднага трябва дашаването им. констатираме, че все по-малко 
които бягат от такива 

сметка все наса ония, ди-Международната туристическа година за 
Ще излезе напълно успешна. Най-грубите изчисления показват, 
че до края на годината нашите граници ще минат да ни по
сетят към 20 милиона чужденци, като Ще оставят в страната 
близо 200 милиона долара за услугите, които сме им оказали. 
Данните за седемте минали месеца убедително говорят, че 
налогодишните резултати ще бъдат надминати.

Естествено най-посетени и тая година са известните тури
стически центрове по адриатическото крайбрежие, обаче немал 
ко туристи имаше и по планинските почивни центрове.

Ако за страната може да се говори за туристическата го
дина като успешна, едва ли това може да ес каже за нашите 
краища Босилеградско и Димитровградско. В Босилеградско 
безпътно и далечно е имало съвсем малко туристи, а в Димит
ровградско ползата от
малка. Компетентните предприятия от комуната още 
показаха своето неумение да посрещнат далечните гости и да 
им вземат част от парите срещу солидни услуги.

До следващото лято дано се направи нещо и в
м. И. н.

нашата страна задължения, за 
ония, които се обръщат с лице 

проблемите на развитите.към
Те .са в състояние да инвести- 

’ собственото си развитие. Нерат
укрепналите са изоставени с ед 
на дума — всеки по всяко вре
ме е съветван какво и как да 
работи и без пари да се чувству 

богат. В действителност-бо- 
гат в беднотата.

Такива констатации добре и- 
люстрират неотдавна .проведе
ния разговор с новоизбрания 
председател на Общинската ску 

Босилеград Владимир

ни

ва Владимир Стоичков

със собствени сили. А те са се 
натрупвали така, че сега скуп
щината се чуди откъде да за
почне. Когато стана дума за 
съобщенията, председателят ка

мпогобройните преминавания е съвсем
веднаж пщина в 

Стоичков, една община с твър
де малък национален доход на 
глава от населението.

Тук изборите траеха най-дъл
го в целата страна, което е ре-

за:
— За мене е от жизнено зна

чение модернизирането на пътя 
Босилеград — Промая. Нашата 
комуна е изключително селско
стопанска и сегашните съобщи
телни връзки до голяма степен 
затрудняват превоза. Също та
ка затруднена е и доставката на 
индустриални стоки. За разви
тието на туризма при такива 
съобщителни връзки и дума не 
може да става. А Босилеград 
има условия за туризъм — чист 
планински въздух, хубави боро
ви гори, реките му са богати с 
пъстърва и т.н. За нас е от ин
терес възстановяването на гра
ничен преход при с. Рибарци, 
но при сегашните съобщителни 
връзки това е свързано с тру
дности.

Всички досегашни опити да 
се поправи пътя останаха без 
успех. Отправено е искане и в 
Изпълнителния съвет, но без 
нужните анализи и проекти. За 
напред другояче ще се отнасяме 
към този въпрос ще ангажира
ме всички обществено-полити
чески сили. Своите предложения 
те ще представят на Общинска 
та скупщина-, въз основа на ко
ито тя ще вземе решения за из 
готвяне на проекти, с които да 
се излезе пред републиканските 
органи за доказване важността 
на нашите искания. Вярвам, че 
те не знаят истинското състоя
ние на, нашите съобщителни 
връзки с вътрешността.

Веднага след това другарят 
Владимир Стоичков подчерта, 
че за тях са проблем и вътреш
ните съобщения. За решаването 
на този въпрос ще се ангажират 
местните общности, а известни

нашите
краища.

На снимката: Тръстено при Дубровник.

ДИМИТРОВГРАД

Денят на свободата бе 

достойно отпразнуван
м. в.

БОСИЛЕГРАД 
ЩЕ УРЕДИ 

УЛИЦИТЕ
ския военен гарнизон, колоез
дачен пробег Димитровград — 
Желюша и обратно, както 
други спортни състезания.

Единствена забележка може 
върху броя на

великия син на 
комунистическа 

партия, както и за сегашното 
политическо положение в све
та. Гражданите на Димитров
град топло поздравиха орато
рите. Вечерта учениците от гим 
назията предадоха първите но
вини по местната радиоуредба, 

партизанската

ги Димитров, 
Българската

В Димитровградско денят на 
освобождението от фашисткото 
робство — Осми септември, бе 
достойно отпразнуван. С изве- 

предвидената

Службата за комунални обеи 
ти при Общинската скупщина 
и местните отборници разгле
даха неотдавна възможността 
за поправка на градските ули
ци. В общинския фонд за пъти- 
ще се изразходват за . настилка 
6 милиона стари динара, които 
ща се изразходват за настилка 
на двете главни и няколкото 
второстепенни улици. Финансо
вите средства от 6 милиона ди
нара са недостатъчни за по-со- 
лидна поправка, обаче с тях мо 
же да се настелят с пясък и на
бият всички улици или да се из 
върши асфалтиране на една от 
улиците „Георги Димитров" или 
ул. „Маршал Тито“.

Разчита се и на доброволна 
работа от градското население, . 
което не веднаж е повдигало 
въпроса за по-уредени и чисти 
улици в Босилеград. Акцията 
трябва да се проведе- още тази 
есен.

и

стни изменения 
програма за чеетвуването бе да се направи 

участниците в тържеството. И 
тоя велик ден празнуваха глав 
но хората от града, докато на
селението от селата 
ваше. И макар че се празнува 
победата над фашизма, не бя
ха положени венци пред въз
поменателните плочи в града 
и околността. Нямаше венци и 

паметника на Васил Ива- 
— Циле, загинал в борба-

осъществена.
Така например на седми сеп 

тември вечерта във факелното 
шествие участвуваха само уче 
ниците на основното училище 
и гимназията. В приветствена
та си реч председателят на об
щинската скупщина др. Дими
тър Манов говори за значени
ето на Осми септември и за 
23-годишното развитие на Ди
митровградско след освобожде
нието. В своето привествено 
слово др. Драгомир Николич, 
републикански 
говори за съвместната парти
занска дейност на хората от 
Димитровградско и Пиротско, 
ьа борбата на югославските и 
българските партизани 
общия враг — фашизма, 
говори и за дейността на Геор-

отсъству-посветени на 
борба и Октомврийската социа
листическа революция.

Самият празник — Осми сеп 
тември, започна с тържествено 

септемврийскитевръчване на 
награди за литература и кул
турна дейност в залата на об
щинската скупщина. След връ
чването на наградите, в Цен
търа за култура и забава бе 
открита традиционната стопан 
ска изложба.

пред 
нов
та с фашистите. А празникът 
е най-подходящият момент да 
се възкресят спомените.

Може би отборът за честву- 
ваие на едно свое събрание ще

представител

След обяд сс проведоха спорт 
ни състезания — футболен мач 
между димитровградския фут
болен отбор „Асен Балкански" 
и футболния отбор на пирот-

обсъди изпълняването на про
грамата и си вземе поука за 
недопускане на подобри про
пуски.срешу

Той Ст. Н.
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др. Едвард Кардел
в България

иеизяс-В ДАМАСК 
ПЕНО ПОЛОЖЕНИЕПо покана на Централният 

комитет на БКП и на първия 
секретар на ЦК на БКП и пред 
седател ма Министерския съвет 
Тодор Живков в НР България 
пребивава Едвард Кардел — 
член на Президиума на ЦК на 
СЮК и член на Съвета на фе
дерацията на СФР Югославия.

Другарят Кардел се срещна 
с български партийни п дър
жавни ръководители и посети 
някои места на страната.

На 5 септември той бе приет 
от първия секретар на ЦК на 
БКП' и председателя на Минис 
терския съвет — Тодор Живков 
в правителствената резиденция 
.Лозенец“, където между двама 
та ръководители се води дру
жеска беседа, в която участву
ваха и други представители на 
двете страни.

Другарят Кардел положи ве
нец пред Мавзолея на Георги 
Димитров и посети металургии 
ните заводи в Кремиковци, след 
което направи обиколка на 
страната. Той посети Пловдив 
и Варна, където също се среш 
на с представители на партия
та и властта.

На 9 септември другарят Кар 
дел бе на тържествата по слу
чай националния празник на 
НРБ.

Завечера в нашето посолето в 
София той устрои прием' на кой 
то присъствуваха най-високите 
партийни и държавни ръково
дители.

Сирийската столица Дамаск 
по всичко личи, че е център на 

задкулисни събития след 
срещу а-

важни
израелската агресия 
рабските страни. През измина 

седмица оттам пристига
ха новини за държавен 
врат, арестуване на президен
та Атаси и промени в ръковод 

БААС. Повечето от 
тези информации бяха опровер 
гами, като се добавяше съще
временно, че се е състоял кон
грес на правителствената пар
тия БААС, но никакви проме- 

няма пито в правителстпо- 
ръководството на

лата пре-

ството на

Пред конгреса на Съюза на югославската младеж

Югославянин-защо да не?!ни
то, пито в 
БААС. Събитията обаче в та
зи арабска страна и занапред 
си остават недоизяаснеии

които ги следят в отвън.

„сврьхнация"^ Осо- 
определянето

за югославяанство никак 
бива да се приеме като мери
ло за лрогресивността

нито като фактор 
за определяне степента на пре 
даносг към делото па социали 
етическото изграждане на 
шето < бщсство. Това ме се до
пуска не само .от принципите 
па нашия самоуправителен со
циализъм, но и от опасността, 
която се крие в това определяне

Една ст причините, к-ято ка
ра младите да се определят за 
това да бъдат югославяни е най 
-често бунтът против отрицател 
ните явления, корените на кои
то според тях са в шовинизма. 
Този бунт макар по същество 
да е положителен, често надми
нава рамките на реалното и сти 
мулативното.

В многсто причини за все по- 
масовото желание 
гогославянин, 
на всяка цена си има съвсем 
определени отрицателни стреме 
жи, защото в него често се скри 
ват нездрави амбиции и опити 
да се .спечели“ нещо и по та
къв начин

Отрицателните манифестации 
на такова югославянство преду

преждават, че все още е нужна 
голяма доза предпазливост, за
щото мнозина, особено младежи 
и девойки, не могат да си пред 
стапят, че в „югославянството“ 
могат да се крият и лоши на
мерения.

Основната причина

даване ма 
беио ясно е, че

Все по-голямо с желанието у 
у младите, 

пишат югославяни. Общо
за хората, специално неония,

Може би положението ще се 
изясни след образуването 
новото правителство, начело с 

министър-предсе-

да се
то становище е ясно: няма пре 

административни, 
декларират

на На от-чки, поне 
гражданите да се 
като .югославяни. Определянето 
в случая има сьвсем практич
но значение — например брак 
между лица от различна народ 
пост. Ио съществуват и други 
съвсем определени политиче
ски или понякога и сметкад- 
щийски мотиви у хората.

Значи не е задължително да 
бъдеш словенец, черногорец, 
унгарец, българин, албанец — 
можеш да бъдеш югославя-

делни хора,
досегашния 
дател Зуасин.

Иначе трудно е да се разбе
ре поведението на Сирия след 
израелската агресия, което не 
е в унисон с действията на 
останалите арабски страни, мо
же би тъкмо зарад това, че 
три месеца след агресията Да
маск още не може да възстано 
ви хармония в своите правител 
отвени кръгове.

са опре
делянето на младите е все пак 
най-масова и най-здрава. Изра
снала и възпитана в социалисти 
ческа Югославия, 
убедена, че успехите ни са дело 
на всички наши народи и на
родности. Това значи, че резул
татите на социалистическото из 
граждане у нас принадлежат ед 
какво и равноправно на всички 
югославяни.

иа-

младежта е

мин.
Опитът показва, че този въ

прос е много чувствителен в 
условията на нашата многона
ционална общност Общоизвест 
но е, че има хора, които посред 
свом .югославянствгт \ 
посредством „господството 
мнозинството“ правгт с.пит да 
внесат в нашия обществен жи
вот великонационализъм.

Затова в Съюза на младежта 
е застъпено становище, че югос
лавянство в нашата обществено 
-политическа поактика 
може. нито трябва да 
„премахване“ на нациите и съз

СРЕЩА ДЕМИРЕЛ-КОЛИЯС Мнозинство младежи в юго- 
не самоглавгяството виждат 

просто изравняване на национа
лностите, нито създаване на ня 
каква свръхнационалност 
против, в него виждат изявата 
на трудещия се и на социалисти 
ческсто' самоуправление

ДЕ ГОЛ В ПОЛША
Изтеклата седмица до 

ма степен „принадлежи“ на съ
битията в Европа. Френският 
председател де Гол направи 
официелно посещение на Пол
ша, където още с пристигането 
си откри преспективи на съ
трудничество и съвместни ак
ции с поставянето на въпрос, 
защо Полша и Франция“ не 
уредят своите политически от
ношения, така че редовно да 
се договарят/“ Де Гол е, без 
съмнение, направил крачка на 
пред не само към сближаване 
и лродълбочаване на полско- 
-френските отношения, но и ®
в цяла Европа.

Изявлението на Де Гол във ■
Варшава за непзвредимостта и 5
трайността на границите на °
Одер и Ниса и този път ■
предизвика западногермански- ;
те кръгове да напомнят ■
на света около себе си на сво- ;
яата крутост каквато беше ко- ■
равосгта на Кизингеровото пра 
вителство. Официелен предста
вител на бонския канцелар съ
общил, че становището по въ- =
проса за германските граници ^
на Одер и Ниса, не може да и

" Се решава преди обединяване- ■
то' на Германия. Франция оба
че принадлежи към страните, ■
които в миналата война се бо- ■
риха срещу фашизма и за ко
ято.,германските граници са »
установени безвъзвратно, така в
че по този въпрос няма какво и
да, се спори нито сега, нито за- ■
напред при обединяването на "
Германия.

ЧИСТКИ В ОАР

военотоПредседателят 
правителство в Гърция Колияс 
ненадейно се срещна с предсе- 

с Турция Деми- 
на техните дву- 

Ки-

на
голя-

На-
дателя на 
рел,- Тема
дневни разговори е бил 
пърският проблем, който годи
ни наред е на път на урежда
не на гръцко-турските

тоест
да се бъде 

„авангардизмът“
на ос-

свързватновните звена, които 
всички наши народи и ги насър 
чават да изграждат 
общество. Тъкмо затова между 
младите има най-млако шовини

отно
шения. Но и този път двамата 
министри-председатели не дой 
доха до резултати, поне 
може да се заключи от офици
алното съобщение.

по-богато

етически и националистически 
прояви.

това нито
значи

ТАНЮГ
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След прочитане 
министрите се събраха в залата до ка
бинета на военния министър и поеха 
своите' функции. По едно време

на прокламациятаДе«етосептемврийените събития в Бъпгяоияп

енното комендантство, Столичното по
лицейско комендантство и редица по
лицейски участъци. Монархсфашистка- 
та диктатура беше разгромена и влас
тта преминаваше в ръцете на народа, 
на Отечествения фронт. .

Вечерта на 8 срещу 9 септемвои чле 
новете на Политбюро и част от бъдещи 
те министри бяха събрани в квартира
та на Петър Вранчев на бул. „Евлоги 
Гесргиев" 31. Тук бяха: А. Югов, Д. Тер-

при
входа на министерството се чу разпра
вия. . ..В — Назад, не пущам! — викаше на
миращият се там подофицер.

— Но аз съм министър —отвръща
ше му някакъв глас.

— Тогава, горе ръцете!
— Но аз съм от новите, другарю...

Подофицерът го гледаше най-недо- 
верчиво. Нито облеклото, нито обувки
те на непознатия подсказваха, че соб
ственикът им може да бъде министър." 
Не след много стана ясно, че човекът 
на истина е министър. И бе пуснат в 
министерството...

Към седем часа сутринта една вое
нна кола с група войници потегля към 
Панчарево. Задачата е Да се доведат 
двамата регенти — принц Кирил и ге
нерал Михов, за да подпишат указ за 
оставката на фашисткото правителство. 
Двамата регенти по това време били 
във правителствените вили, намирали 
се близо до сегашната язовирна стена 
на панчаревското водохранилище. Вой
ниците ги докарват във Военното мини 
стерство, където Кимон Георгиев, пред 
седателят на първото ОФ правителст
во ги приема и им обяснява защо са 
доведени.

— Господа регенти — обръща се Км 
мен Гесргиев към смутените и изпла
шени довчерашни управници. — Както 
повелява Търновската конституция, по
викани сте да подпишете указа за ос
тавка на правителството на господин 
Моравиев и за назначаването на ново
то правителство. Народна воля ме на
товари с високата чест то да бъде о- 
главя в а но от мене. 
подписите си...

а

в първия
ДЕН НА СВОБОДАТА

В
В

□

В пешев, Цола Драгойчева, Г. Чанков, Бл. 
Иванов, д-р Рачо Ангелов. Бъдещият 
министър-председател Кимон Георгиев 
и бъдещият военен министър Дамян 
Велчев се намираха в съседната къща 
на ветеринарния лекар д-р Антон-в.

Когато в ранната утрин на 9 септем 
ври ударът, общо взето, бе нанесен, аз 
и Тошев с две леки коли, взети от Во
енното министерство, 
към

Няма да говорим за всенародното 
въодушевление и радост, нито за сли
зането на многобройните групи парти 
зани от Балкана, които много нарасна
ха в последните седмици преди истори 
ческата «дата. Ще запознаем читатели
те с други събития,
София в ранните сутринни часове на 
9 септември.

и

и които ставаха в□
в
аВ Кайро окончателно е пот

върдена вестта, че 
вицепрезидент на ОАР мар- “
шал Амер е поставен под до- 2
машен арест, а бившият мини- 2
стър на отбраната генерал Ба- 2
дран- и група офицери са аре- 2
стувани, обвинени в заговор да 2
върнат маршал Амер начело 2
на въоръжените сили на стра- 2
ната. Президентът Насър се 2
стреми ■ този проблем, възник- 2
нал след юнското военно пора 2
жение, да се реши без големи 2
сътресения и на основата на 2
приятелството с маршал Амер. 2
Тези ■ усилия останаха напраз- 2
нй, защото Амер и Бадран ве- ■

заговзрниче- в

се отправихме 
квартирите, където бяха събрани 

отговорните другари.
Най-напред взехме другарите които 

се намираха в квартирата на Вранчев, 
а после и останалите. Министрите от 
новото правителство и отговорните пар 
тийни другари влязоха във 
министерство през главния вход на ул. 
„Левски" и се събраха най-напред в 
неголямата стая на партера на дежур
ния сфицер Разменяха се впечатления, 
изказваха се мисли какво предстои да 
се прави.

Малко по-късно, около 6

Ибизшлят В предлаганите редове се говори 
за първите заседания и разпзрежда- 

новото отечественофронтовскония на
правителство и за залавянето на част 

виновниците за безбройните убийс 
през монархофашистката диктату

ра, от които немалко станаха и- у нас.

от
тва

Военното
Материалите ползваме от публи 

кувания във в. „Поглед“ откъс от кни
га на генерал Петър Илиев, озаглавена 
„В леговището на вълците“. В нея той 
разказва за подготовката на деветосеп 
тс мнпийските събития. Книгата наско
ро ще

часа сут
ринта. всички се отправихме към за
лата на Централната г- 
служба, к^ято се намираше 
то помещение откъм източния ъгъл на 
министерството. Оттук 
тър-.председател Кимон

Моля да сложитеизлезе като издание на БКП.
предупредителна Регентите се оглеждат, съзират не

колцина мъжа със зачервени от безсъ
ние очи, забелязват под горните им 
дрехи издутини от пистолети и автома
ти и пристъпват напред.

Разбира се, разбира се, че ще под 
пишем...

Прикривайки

в подвално
че имаха готеви 
ски планове, за които ще бъ
дат изправени пред съд. С „А- 
ферата Амер“ започна чистка в
и в разузнавателната служба ■

' ОАР, която се намира поц ■ 
контрола на министъра на вой “ 
ната, а нейният досегашен шеф 
бе пенсиониран. ■

а към пет часа сутринта на 
9 септември успехът на въстани 
ческите действия в София беше 

Главните правителствени обек

В ече новият минис- 
Геаргиев с 

прокламацията на 
народното отечественофронтовско 
вителство до българския н^роц 
десетилетни борби и безбройни кърва
ви жертва народът няй-сетне ставаше 
господар на своите съдбини.

С

II вълнение прочете
очертан.
ти бяха овладени. Завзето беше Веон-

Мини-
поа-
След на огромни

усилия треперенето на ръцете си, 
подписват приготвените укази.

Правителството назначи ново реген-

в с ценатаното министерство (всъщност 
стврският съвет!, Централната поща, 
Телефонната централа, телеграфът, Во\

те
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БРСЯЛГГРАД
по ПОВОД ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО

ПЪ I ЯТ и МИНИТЕ 

ЖИЗНЕН ВЪПРОС Присъдени са първите
септемврийски наградиОчакват се разговори в Републиката

Наградата за литергтурачПОлучи^Марин Младенов, преподавател във р11у _в 
Ниш, а за културна дейност — театърът „Христо Ботев“

Иа 7 септември в Босилеград 
се състоя съвещание циалистите се узнава

"И РУДНИ
за огром- 
намиращи 

се на територията на Босиле- 
градско, ооаче общинското ръко 
водстбо още не разполага с 
комплектна документациязасъс 
тоннието и 
минното дело. онае 

основните и

между
представители на Стопанската 
камара от - Лесковац и на Об
щинската скупщина, обществе
но, политическите и трудови ор
ганизации от града и народни
те представители в скупщината 
на Сърбия. Целта 
заседание, както изтъкна 
дного слово другарят Владимир 
СТОИЧКОВ председател на фбщин 
ската скупщина, беше да се по 
сочаг най-жизнените проблеми 
за оъдещето развитие на 
ната, за чието разрешаване е 
необходима помощта на Скуп
щината на СР Сърбия.

Най-важните проблеми ■ 
дернизация на ГГЬТИЩАТА, о- 
собено на пътя Босилеград — 
Власина и минното

залежи
развитието на бъл- 

и славистиката У
На Осми септември — деня на 

освобождението на Димитровгра 
дско от фашисткото робство, в 
залата на общинската скупщина 
пред изтъкнати културни, обше 
ствено-политическп и стопан
ски дейци в комуната бяха връ
чени тазгодипните септемврий
ски награди за титература и 
културна дейност.

Тържественото заседание бе 
открито и ръководено от предсе 
дателн на общинската скупщина 
др. Димитър Манов, който по 
случай присъждането на сеп
темврийските награди говори 
за тяхното значение и култур-

Наградените Марин Младенов 
и Колица Рангелова( от името 
на самодейния театър), сърдеч
но благодариха за оказаното им 
признание и обещаха, че и за
напред ще допринасят за кул
турния напредък на народнос
тта.

но място в 
гаристиката■ 
нас. Безопасно, те ще допринесе 
и за развитието на културните 
връзкл между двата братски наперспективите на

се например 
допълнителни 

проектопрограми за графита в 
Долна Любата 
мчл,-,а Лисица

рода.
Романът „Зъбато слънце", кой 

от печат.
на това 

в уво
че

то тези дни излезе 
представлява литературно богат 
галери на образи и събития, от 
разява настълилите промени у 
хората г, Димитровград. В рома
на на Младенов е проявен стре-

и сросдзатите в 
са изготвени пре 

ди някоя година и за открива
нето на новите рудници за гра 
фит, относно ф-сфати 
ся г

Септемврийската награда за 
литература бе присъдена 
прпоедавателя Марин Младенов

на

не само за едно произведение, 
а за неговата широка културна
дейност. Това мнение най-добре ■ меж за по-дълбоко вникване

душата, нравите и чувствата на 
хората от неговия край. Писа
телят притежава способност да 
проникне в комплексите на чо
вешкия живот, във'възлите на 
човешките отношения и съдби...

Местният колорит е даден 
твърде сочно и вярно“.

Втората награда — за култур 
на дейност беше присъдена на 
самодейния театър в Димитров
град. която получи Колица Ран 
гелова от театъра. Тя е една от 
най-старите самодейки, твърде 
талантива и обична актриса 
от зрителите. За отбелязване е, 

че Колица Рангелова принадле
жи към онази група самодейци, 
които са привърженици на чи
стата самодейност. И колек
тивът с право й е гласувал го
лямо доверие тя да получи на-

кому са тър-
инвеститори. Тука са се яви 

ли някои препятствия 
ъестно

в
и неиз-

е кога ще се отпочне с 
експлоатация на богатите 
о Лисина и Любата-

ще илюстрираме с пердложени- 
ето на комисията: „Младенов е 
автор или един от авторите наса: мо РУДИ

Цеховете на мина „Трепна" 
„Благодат" в Мусул и „Подви- 
рове" в Караманица вече екс-

*:■

дело, тоест 
досегашнитеосведомяването за 

изследвания и 
на неговото развитие. 

Участниците в

*
перспективите

ш!
V1Шплоатират оловно-цинковите ру 

ди, обаче управата на същите е 
във Враня и така контактът и 
с босилеградската община е 
съвсем слаб. Така че общината 
няма почти никъкви сведения 
за работата на тия новооткрити 
мини, нито пък осъществява ня 
къкви приходи в бюджета.

Взе се решение общинската 
скупщина и отговорните ръково 
дители в комуната да настоят 
за разрешаване на тия пробле 
ми при съответните органи в 
републиката. За тая цел заедно 
със специалисти_от Стопанска
та камара в Лесковац ще се из
готви анализ за състоянието и 
ефикасно решаване на тия два 
проблема, т.е. модернизирането 
на пътя към вътрешността и 
осведомяване за перспективите 
на минното дело. С това, беше 
изтъкнато на заседанието, ще 
се направи сериозен опит за 
създаване на реална основа за 
превъзмогване на стопанската 
и изобщо обществена изостана 
лост на босилеградската кому-

г / 4^
съвещанието 

се изказаха, че Босилеградско 
без добър път не

4 " N11Щ ^може да раз- 
чига на иконог.ги-чс-ск ц развитие 
и че населението

ж 1
2 ШЩ*6 ш-с право

интересува и полага г:леглм 
дежди в миналото дело. 
изкасано съмнение предлагани
те анализи да не сполети уча
стта на много други от минало
то, Които не са донесли 
ви резултати.

се ч ШШШШиа- 
Беше : Ш т
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тСпоред средносрочния репуб-
градата.

„Разглеждайки културната де 
йност през 1967 година, — се 
казва в предложението на коми 
сията — констатирахме, че само 
дейният театър „Христо Ботев“

ликански план за стопанското 
развитие на Сърбия пътят Боси 
леград — Власина за Владичин 
Хан е трябвало да се завърши, 
т. е. модернизира през настоя
щата 1967 година. Обаче това е 
в последно време е отложено за 
периода от 1968 до 1971 година 
поради решаване на по-нетлож 
ни въпроси. Така най-парливи- 
ят проблем за стопанския подем 

Босилеградско-настилането 
на автомобилното шосе Босиле
град — -Божица — Власина е 
отново отменен за няколко годи 
ни.

ШЩШлиЛшВШ
ь*

К..
Връчването на паградите

мото развитие в Димитровград
ско. С пр .чувствени, затрогва
щи думи той каза, че септем
врийската награда занапред ше 
трябва да насърчи творците от 
народността ни за по-успешна 
дейност и плодотворна работа. 
Но не без съжаление съобши, че 
тазгодишните септемврийски на 
гради за стопанство и живопис 
няма да бъдат присъдени. Пър
вата, защото не е имало пред
ложения, а втората 
съответната комисия не изпъл
ни достойно задачата си. Члено 
вете на комисията за живопис 
не можеха да се съберат и взе
мат решение по предложенията.

читанките за основни училища, 
написал е и учебник за първи в Димитровград е почти единс- 
клае на гимназията („Увод в ху 
дожествената литература“). Ос-

твеното огнище на културен жи 
вот в града. Театърът през пър
вото полугодие на 1967 г. пред
стави две пиеси („Пробирачка- 
та" и ..Зона Замфирова“) с шест 
представления. Едно представле
ние на .Зона Замфирова" от С. 
Сремац театърът изнесе в НР 
България и успешно представи 
самодейността ни в чужбина.

Трябва да изтъкнем, че всич
ки представления бяха топло 
приети от зрителите и високо

вен това заедно с македонския 
академик Димитър Митров, М. 
Младенов с азтор на книга „Пре 
глед на българската литература, 
възраждането и реалистичната 
литература.

Като най-забележителни него 
ви' трудове, издадени през 1967 
година, са българско-сърбохър
ватския речник, предстваляващ

на

защото

светла дата в творчеството му 
и негова най-добра репутация. оценени от печата у нас и в чу-
Тсва произведение, първо по жбина. Българският печат писа.

че драмата „Зона Замфирова" е 
едно от най-хубавите представ-

Още по-неизвестно е положе
нието с минното дело. От пре
сата и някои изявления на спе

ца.
рода си у нас, заема зиачител-Ст. Станков

ления, изнесено през последни
те години.

За успешното предеатвяне и- 
мат заслуга всичките 35 члено
ве на самодейният театър. Имай 
ки предвид постоянната и си
стематична работа, усилията, по 
жертвувателността, считаме, че 
тая дейност заслужава награда
та, защото е единствена чиста 
самодейност, а от друга страна 
оказва голяма възпитателна ро
ля върху .подрастващото поко
ление, което с възторг се вклю
чва в работата на театъра."

За културна дейност нямаше 
други предложения. А театърът, 
заслужено получи гоамата на
града. Накрая трябва да кажем, 
че всяка награда възлиза на 200 
хиляди стари динара, което съв 
сем не е малко за сегашното ма 
термално състояние на комуна
та. Културната общественост. е 
благодарна на общинска -ску
пщина. че уреди награда и че 
тази година я присъди.

Наков побледнял. Отпуснал се на 
стола. Изпотил се. След минута проце
дил през зъби:

— Това е противоуставно. Аз съм 
действуваш генерал и вие нямате право 
да ме арестувате! Ще бъдете сурово на 
казани!

— Тръгвайте пред нас, господин ге
нерал!

Нямало как

тство: Тодор Павлов, Цвятко Бобошев- 
ски, професор Венелин Ганев, и нареди 
да бъдат задържани бившите минист
ри, регенти и други ръководни лица от 
военнофашистката диктатура.

Регентите отиват в двореца, а ново
то правителство се събира на заседа
ние да обсъди мерките за осигуряване 
на победата на въстанието. Вестите от

за пълно 
машина,

има и тревожни вести. Тук-таме н> ->й 
военен или полицейски отряд оше се 
колебае., командирите им не искат да 
признаят новото правителство. Опасно
стта от излишно кръвопролитие, колко 
то и малка да е — съществува. Затова 
се решава да се арестуват всички ли
ца — в София и в другите градове — 
които биха могли да оглавят някаква 
авантюра. В София започва търсенето 
на фашистките министри, на регенти
те и хората от висшето военно коман- 
дуване, които винаги се проявявали ка 
то врагове на народа и демокрацията.

В откъса се разказва за арестуване
то на бившия началник-щаб на фашис
тката армия генерал Трифонов, начал
ника на Софийския гарнизон Наков и 
началника на жандармерията генерал 
Димитров. От Главния щаб на Народо- 
освободителната войска тази задача е 
възложена на подпоручик Банков, кой
то трябва да открие и арестува посоче
ните генерали.

Оказва се, че генерал Трифонов жи
вее на улица „Аксаков“, недалеч от ми 
нитсерството. Намират го У дома му. 
Било към 6 часа заранта, когато нати
скат бутона на звънеца.

— Кой звъни? — попитал той.
— Господин генерал, при вас по за

повед от Военното министерство се яв
ява подпоручик Любен Банков — после 
двал отговор.

Генералът отворил вратата и оше в 
следния миг разбрал каква е съдбата 
му. Държал се спокойно.

— Е, момчета, как така се случи ця 
лата тази история? запитал той. — За
спивам при една власт, събуждам се 
при друга.

— Тъй е трябвало да се случи, гос- . 
подин генерал. Настояваме да се обле
чете по-скоро.

Ще Се облека, момчета — казал
той.

И докато обличал униформата си 
под зорките им погледи, бившият на- 
чалник-шаб на монархофашистката вой 
ска тежко и бавно казал:

— Политиката е съдбоносно нещо, 
момчета. Тя не 6 за слаби хора. Аз се 
хванах на хорото с хитлеристите и ня
ма как, ще трябва да играя до самия 
му край. Така ли е?

— Тъй вярно, господин генерал — 
отвърнал един от двамата бойци.

— Аз съм прям човек — продължил 
генералът. — Ако немците бяха спече
лили войната, щяхме да ви 
Нямаше да простим на нито един кому 
нист. Но несъмнено е, че вие спечелих
те битката и правилно е да ни платите 
за зулумлуците, които вършехме. Така 

политаката. Не отричам вината си.

генералът, който беградовете и селата говорят 
сриване на фашистката вършил кървави издевателства над вер 

ните синове на народа, станал и тръг
нал прегърбен пред подпоручика и два 
мата войници...

Много време и сили 
Банков и момчетата му, докато попад
нат в следите на генерал Димитров, на 
чалник на жандармерията в Бълагария.

— Генерал Димитров е изчезнал без 
следно — съобща ми Банков в Главния 
щаб.

изразходваха
изколим.

Къде ли не го търсихме, ни-
е в
Каквото ме чака, ще го посрещна като 
мъж. Водете ме.

Откарали го с колата в Централния
и се

какъв то ияма. ..
На следващия ден наши другари 

задържаха неколцина жандармеристи. 
Между другото те казаха, че знаят къ
де се намира в момнта най-големият 
им началник.

— В Княжево,..
И описаха къщата, където генерал 

Димитров чакал удобен момент за бяг 
ство отвъд границата.

Подпоручик Банков веднага .полетя 
с групата си към Княжево.

затвор. Предали го на охраната 
отправили към жилището 
Наков.

Генерал Наков по това време беше 
Софийския гарнизон. Жи-

ЗАЩО НЕ БЕ ПРИСЪДЕНА
НАГРАДАТА ЗА ИЗКУСТВО?
Колкото и необикновено да из 

глежда, все пак е истина 
област, където Димитровградско 
има най-високи завоевания, не 
беше присъдена награда. Димит 
тровградските художници се по 
лзват с голям авторитет сред 
художниците в страната. Наши 
художници получиха много наг
ради. Но когато трябваше да се 
присъди септемврийската награ 
да за изкуство, комисията не 
можа да се събере и реши ма
кар че имаше само едно пред
ложение. Официално се изтък
ва, че членовете на комисията 
не проявиха нужната съзнател
ност и не изпълниха задачата

ма генерал

началник на 
вееше в една малка вила, недалеко от 
центъра на Банкя. Подпоручик Банков 
и войниците пристигнали с колата пред 
вилата към осем и половина часа. По
срещнали ги твърде разтревожена една

в

Когато го заставили да вдигне ръце, 
генерал Димитров разпалено започнал 
да ги убеждава, че задържането му е 

грешка, тъй като той не бил

възрастна жена.
— Добро утро — поздравили три

мата. огромна 
виновен пред народа.

— Достатъчно, господин генерал. Ва 
шите доводи за оправдание ще съобщи 
те на друго място. Тръгвайте пред нас 
и не се опитвайте да бягате.

— Добро утро... Но кои сте вие?
— Ние сме от „нашите", госпожа — 

тихо, заговорнически подхванал подпо
ручик Банков. — Пристигаме от София, 
искаме да предадем пешо извънредно 
важно на господин генерал.,.

Разговаряли току до вратата на ви
лата Прозорецът бил отворен и по вся 
ка вероятност генерал Наков ще да е 
чул казаното от подпоручик 
Подал глава от прозореца и подвикнал:

— Пусни ги, пусни ги! Нека ведна
га дойдат при мен!

Влезли те в стаята му, без бавене и 
усукване, насочили дулата оа оръжието 
си към гърлите му:

— Господин генерал, по заповед на 
правителството и в името на народната 
пласт пиг сте арестуван!

— Момчета, пуснете мй! Не ме за
държайте и не ме съдете — ударил на 
молба генералът. — Разрешете ми да 
замина като обикновен редник на фро 
нта. Ще се сражавам като войник от 
пехотата и ще видите, че не съм лош 
човек.. . Ше се убедите, че формално 
съм бил началник на жандармерията...

— Тръгавайте пред нас,

си.
Банков. Членовете на комисията пък 

казват, че организацията около 
провеждането на заседанията не 
била добра, всички членове не 
били осведомени навреме, дори 
някои от тях не са знаели, че сп 
членове на комисията.

Независимо кой е виновникът 
една таква постъпка трябва да 
се осъди!

господин
генерал!

В следващия брой 1— Арестуването 
на княз Кирил. Ст. Николов
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СТОПАНСКАТА ИЗЛОЖБА
В ДИМИТРОВГРАД

СКРОМЕН 

ПОКАЗ НА 

ВЪЗХОДА
КРАМОЛИТЕ
В УЧИТЕЛСКИТЕ КОЛЕКТИВИ
Естеството на работата па просветпнтс работници! изисква 

не само добри взаимни отношения помежду им, но и тези от- 
влияят възпитателно както върху учениците, така 

и върху средата, в която учителите живят и работят.
Всяко по-нататъшно размишление за тази безспорна истина 

налага извода, че взаимните отношения между учителите не са 
само тяхна работа. Те и пряко, и косвено съдсйствуват за

на техните родители. Анализът

ношепия да

че такива неш.а има и в нашите 
краища.

И ВСЕ ПАК...

имитации на кожа. „Фа-Двадесет и третата годишнина 
от освобождението на Димитров 
градско бе отбелязана и със сто 

изложба. В Дома на кул 
мал-

та от
брад“ — своите стари произве- 

новите брони и буферидения и 
за леки
750", а „Циле“ — широко тър- 

мебели, които сега.едва

възпитанието па учепиците и
на приемните изпити в босилсградската гимназия показа, 
най-слаби са учениците от основпите училиша, къдсто между

невъзпитателни

Изглежда е вложено немалко 
за малък резултат. От о- 
които бяха дошли „на пе

коли от типа „Заставаче папска
турото, в импровизирани

щандове димитровградските 
предприятия и пиратското тър- 

предприятие „Ангропро- 
мет“ бяха изложили част от про 
изведеиията, с които излизат на 
нашия и чуждестранния пазар.

Най-голямото- 
каучкопия комбинат „Димитров 
град" бе изложило към петде
сет свои произведения — от гу 
мените обувки до ремъците за 
аптомобилии двигатели. „Свобо

труд 
нези,
тък“ и от гражданството мал
цина дойдоха да видят излож
бата. Сигурно е, че мнозина не 
са знали, но е сигурно и това, 
че такива скромни покази на 
стопанския вървеж в комуна
та не интересуват мнозина от 
тях. Онези, за които обикновено 
се правят такива изложби, гд 

представители на 
випят

произведенията и да побързат 
да сключат някаква сделка или 
гости от други места, които та 
ка най-лесно ще узнаят какво 
представлява димитровградско-

от-учителитс съществуват нездрави, т.е. 
ношения.

ки
сените

отношения са повлияли за неуспеха? говскоКак тези нездрави 
Много просто! Някои просветни работници са занемарили ра
ботата си и са се посветили на взаимна разплата — в учи
лището, в селото, даже и пред съда. Тези отношения са уро
нили в значителпа степен авторитета па отделни учители, така 
че тяхната работа е била без резултат. Сред учениците и роди
телите са били без авторитет.

са единственото му про- 
Кожообработващото

ли не
изводство.

„Братство" както 
сега бе изло

предприятие, предприятие 
миналите години и

кожи, 
конфекции-

фино обработенижило 
които се търсят от

Разбира се, в тези техни крамоли са се намесили и хора 
отвън. Различни политиканти и еснафи, които раздухваха вра
ждата, се опитаха даже да разрешават и такива въпроси, кои
то са в компетенцията само на училището и колектива му. На 

, някои учители това нещо благоприятствувашс за да осъмюст- 
пят своите цели и заемат „съответно“ място, т.е. директорското.

Борбата за пост и власт, всъщност борба от бюроктратичии 
позиции, най-често се позовавше на демокрацията, па нуждата 
от задравг.вапе на самоуправитслните органи, макар че се во
деше извъп тези органи — в групи, по домовете или па ули
цата. Там се заемаха „позиции", които след топа на заседани
ята получаваха официален характер. Така са повдигали напри
мер въпросите за сменяване на директора или па председателя 
ва училищния съвет и пр.

В нашия вестник много пъти е писано за подобни явления 
в горнолюбатското училище. Сега пишем за явления, които раз
търсват долнолюбатското училище.

Може би е добре директорите па тези училища да бъдат 
сменени. Може би не са били добри ръководители. Обаче ос
тава въпросът, дали и новите директори ще могат да се справ
ят с проблема за нездравите взаимни отношения в колекти
вите на тези училнща. Няма ли и те да-изпаднат в положението 
на досегашните ръководители.

Този въпрос постазявге, защото лошите взаимни отноше
ния не могат да бъдат премахнати само от директорите. Те 
могат да бъдат разрешени с общо усилие на всички учители, 
ако съзнават своята отговорност в работата и деликатността 
на своята обществена задача. А отношенията между тях мпого 
влияят върху качеството на изпълнението й.

нямаше 
някоя фирма, които да

то стопанство.
Може би след няколкогодиш- 

все еднакво показване на 
живот в комунатаното

стопанския 
трябва да се направят промени 

мястото, и на начина
Може би и се- 

е по-добре експо-

наи на
организирането.
га щеше да 
натите да се намерят във ина
че бедните витрини на репи-

Налицата магазини из града.
обичат да заглеж-нашите хора 

дат във витрините?
И-чаче човек започва да вяр

ва. в организацията на изло 
жбата не се влага достатъчно 
воля и труд, но- се тръгва 
надолнишет-ч .да се етбие еще 
една грижа.“

по

Щандът па „Сточар“ м. н. н.
те за изработване на зимни ко
жени палта и якета.

ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ 
И ПОТРЕБИТЕЛНИ ПРЕД
МЕТИ

да“ за пръв път показа на ди 
митровградското население ка
чествените зимни и есени пал-

А.

ПРЕДЕСЕННИ РАЗХОДКИ БЕЗ СИГУРНО
ТО РАМО НА 

ДРУГАРЯ

Два щанда привличаха внима 
нието на посетителите повечко. 
Щандът на „Ангропромет“ със 
стотина артикули за широко 
потребление, част от които се 
ползва и в граничния стокооб
мен с НР България и щандът 
на кооперация „Сточар", където 
ссвен преработките от мляко 
бяха изложени редица земедел
ски продукти, произведени на 
кооперативните ниви.

Хубаво опакованите пити ка

В Плоча реколтата трудно се прибира
По време на предаването 

на септемврийските награди 
в залата на общинската скуп 
шина в Димитровград беше 
и художникът Никола Ден- 
ков, за когото обществено
стта предполагаше, че той 

I ще е носител на септемврий- 
' ската награда за изкуство. 

Художникът обаче не бе 
извикан на подиума. Само 
председетелят на скупщина
та Димитър Манов упрекна 
комисията за живопис, че не 
проявила достатъчно стара
ние и воля да се събере и да 
реши за награждаването на 
проявилите се художници.

Не знам как се е чувству
вал Денков, когато, гледаше 
наградените на подиума. На
вън обаче мнозина негодува
ха и си правеха догадки: тря 
бва сам да се впрегнеш да 
си получиш нещо... завист 
е това, а човекът е заслу
жил ... малко ли работи му 
са приети и признати дори 
и вън от нашата страна ... 
чак в Моноеал стигнаха су
венирите му....

Какво друго можем освен 
да се приобщим към това 
мнение?!

ни е да приемем за 
°т оправдание, че заседанието не 

им било очганизиоанщ Нали

Това лято беше някак съвсем 
късо. Пролетта му отне начало 
то, а есента — края. Само юли 
приличаше на летен месец. Ту
ка на 1500 метра надморско рав 
нище есента започва в август, а 
зимата през ноември. Тук Вес
на кобила си има свой календар 
на годишните времена.

Бавно и трудно се прибира Ре 
колтата. Дните намаляха, нощи
те станаха студени, наскоро и 
есенета Ше защипе ръцете и бу 
зйте, а жътвата още продъл
жава

С Борис Генов, долноръжан- 
ският учител се намерихме в 
Лисина. Заинтересувах се зми
ите в училището в Долна Ръжа 
на има ли ги още. Той махна 
неволно с ръка: „Оставете, с 
тия змии се прославихме! Има 
ги и ще ги има, докато учили
щето е на тая грамада“.

Преди няколко години в учи
лището започнаха да се явяват 
змии. Изпълзяваха от под душе 
мето и из камените стълби. Се
ляните решиха и разтуриха учи 
лището с цел да избият змиите 
и да го направят по-солидно, 

запладнили говедата в реката. Учителят Генов разправи, че 
са хванали лещаците. Казаха, При срутване на училището са 
че лешниците били глухи уж- убити шестотин змии и са съ- 
затова, че на Илинден гърмяло. брани и запалени хиляди яй- 

До самия път вршее бай- ца. Змиите се навъдили в из- 
Младен Илиев. Двата зелени пълнената с камъни долна част 
коня са потънали в пот. Бърза. на сградата. Когато рушили гор 
защото път го чака. ната част на училището, майсто

Ете да приберемо тея альо- рите намерили много скелети 
виен, па реко да ватам Шума- на змии
дию. Немам одредено куде чу Същата есен те пак се по/зили 
работим, дружина отидоа, но и по стълбището и в учпЗната 
■я чу се пришелебетим, да поми стая. Генов смята, че те напро- 
нем при некои. Ти га берем зна лет излизат от легов:ппето и 
еш лошият живот: търчи-лъж наесен в октомври-ноември се 
од денъскс за ютре. Узнемо па- връщат. Така и тогава много 
рице од работу, па додека дой- змии започнали да търсят ечое- 
демо дома ,ние ги изедемо. Жи- т0 гнездо. От година на “година 
тата су млого слаба — продъл- ____ _____
жи бай-Младен — уништи ги с я яват все по-често. Учи-
некаква багатела более ли е ги телят с учениците ежегодно у- 
зтаър. Но ние си знаемо овде бива по сто змии! Величж ,т>м- 
черето: кон или волове па на но време в канцеларията яава-

на жътварките и виковете на 
вършаните. Така ще е до ок
томври.

ДОЛНА РЪЖАНА:
УЧИЛИШЕ — ЛЕГЛО НА 
ЗМИИ

шкавал и сиренето във солидно 
изработени тенекии — с надпи
си и на английски език — пра
веха впечатление на посетители 
те. Учудваха ги обаче големите 
пити слънчоглед, царевичните 
кулени и едрото пшеничено зър 
но на. Абоданса. Мнозина и не 1 
вярваха, че това се е родило по 
чукарките в Бурела и в поени
те ниви на Забърдието.

Все„пак старателно, но не мно 
го успешно изработените гра- 
фикони осведомяваха и невер
ните томи, че не само това се 
ражда в Димитровградско и че 
в земеделието все пак са нас
тъпили големи промени, макар 
мащабите им да са 
От графиксните можеше да се 
прочете,
произвежда близо 170 тона мле 
чни произведения, като 
цялото количество се изнася в 
чужбина зарад качеството. Или 
това, че само „Сточар“ 
вежда близо 800.000 
чено зърно въпреки че 
сочва към

Хората с право казват че ту
ка богът е друг. Превозват се 
последните снопи, вършитбата е 
в пълен разгар, падат дебели от 
коси отава в ливадите край ре 
ката. Казаните пушат, мирише 
на комина. Малките говедари,— Тук житата вече не могат 

да зреят. Не им дава студът, ро 
Зелено зряло,сата ги пие. 

трябва да се прибира, че може
казвати сняг да го завари 

старите хора в селото, кацнало 
на гърба на планината.

Мъжтината отколе е зами
нала на печалба в Сърбия и Ма 
кедония. И тая есен старци, же 
ни- и деца прибират реколтата 
пб> запечените ниви. То дъжд и 
не трябва за житата.Добре би 
дошъл за добитъка, за картофи 
те ц за малките градини, в ко- 
ита зеленее лукът.

— Към Банат е погледало — 
тревожи се един стопанин, сва- 
ля.йки от шейните дребни снопт- 
чета. ръж. — Слама ще има, но 
защо ми е слама без зърно. Със 
сеното сме добре, пролетта бе
ше дъждовита. Но тия альови- 
ни трябва да се прибират.. .

Печалбарските семейства не 
се тревожат детр жънат глуха 
слама. Магазинът на коопераци

още тесни.

че Димитровградско

почти

ппоиЗ- 
кг пшени- 

се на-
животновъдството и създаването на комплекси 

изкуствени ливади. Тази 
например от кооперативните 
ви е получено 370 кг зърно 
лекар. к~ето преди голини 
гло ла бъде само мечта.

година
ни е ваканция за мнозина от 

тях? Нали тук не се искат 
дни, но час-два за кратко за
седание?!

С као-во ли може да се уте 
ши комисията и онепразда- 
ни-т? Догодина ще получи 
награда — нали?

Но Дали художникът те 
продължи да работи по-на-. 
татък, когато над ч°го тегне 
съмнението, че работите не 
са ч'«сти. Няма ли да се разоча I 
ро»а?

Щом няма сигурното рамо 
на другаря до себе си, може 
и да се разочарова човекът.

А ето. раменете на друга
рите този път не Ряха с”ГУР 
ни. М. Н НЕЙКОВ

от
е мозадругу. рил една голяма змия на кълбо 

под .печката. Убил я. Едно детеТой ми се оплака че електри
чеството им е слабо, понеже тра 
фопостът е чак в Горна ЛисиНа, в час заедно с торбичката си

извлякло из чина и змия.
В такава обстановка се-работи 

в долноръжанекзто училище. 
Присъствието на змии в учили
щето е нещо обикновено! И за 
децата и за учителя Борис Ге- 

От отвореното училище и зли- нов. И 6а висшите 
таше хубава жътварска песен. , които Генев е писал 
Прислужничката подготвяше У- ти. И за селяните, 
чебната стая за новата учебна истината за змиите да не се раз 
година. Учителят го нямаше. За пространява, защото шели да ос 
минал за Горна Лисина. Там е ’.,.танат без учител 

•семейството му.

ШАНДЪТ НА НЕИЗПОЛВА- 
ИОТО БОГАТСТВО
Щандът на сувенирите и ръко 

делията беше без име. Ни
кой не стоеше зад него като 
правно лице, защото сувенири
те и ръкоделието още не са си 
извоювали място в стопанския 
отрасъл на комуната Хубавите 
везани кърпи и ковьори прив- 
5™” С ма»К1?еоуренна, бъклички и други 
поблметчета също. Н0 над тях 
нямаше - графикон. те още ня-
Гз~ Ка ТОва- зздцото не 
са за пазар — много малко са 
произведени, колкото за показ

О-шест километра далечина, 
плака се, че и тука има много 
мишки — проста са' натрупили 
снопите му-. Нямаше основание 
да не вярвам на искрения и поо 
стосърдечен долноръжанец бай- 
Младен.

ята се пълни с чували качестве 
но1 брашно. Когато се върнат мъ 
жета, хайде с колата пред ма- 
гадида.

Плочани все пак са доволни. 
Тази година накосиха доста се
но.' няма да дават добитъка .на 
безценица. Дано напролет живне 
търговията.

Селото оставб с багрЙТе на е- 
сладкогласната’песен

органи, на 
много пъ-

кгито искат

Стоян Станковсента, със
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НАШИ СЕЛА СЪВЕТИ НА АГРОНОМА

ТОПЛИ ВРЕМЕ Е ДА СЕ 

ЗАСАДЯТ ЯГОДИТЕ

ДОЛ облачноЯгодовите насаждения дават 
първите зрели плодове през 
пролетта с Рогато съдържание 
на витамин С. У нас те се от
глеждат навсякъде и при доб
ри грижи дават над 1000 кг 
плод от декар.

Желателно е мястото, което 
се засажда с ягоди, да бъде с 
по-богата почва, защитено от 
северни ветрове, за да се за
държа сняг през зимата, да е 
равно или с минимален на
клон, осигурено с вода за на
появане. Ягоди след ягоди не 
бива да се засаждат. Освободе
ната клош трябва да се заема 
3—4 години с други култури.

Мястото за засаждане се на
торява с 2—3 т оборски тор на 
декар и 40—50 кг суперфос
фат, след това се обработва на 
30—35 см дълбочина, за да се 
заровят торовете, подравнява 
се и след две седмици разсадът 
може да се засажда. Почвата 
трябва да е влажна. Опитът у 
нас показва, че най-благопри
ятно време за засаждане е 
през септември, а в .южни 
те топли райони и до 10 октом
ври (в планинските през ав
густ). Използуват се вкоренени 
розетки, които имат 4—5 разви
ти листа, здрав вегетативен 
връх и брадата корени дълги от 
5 до 10 см. Засажда се на ре
дове с междуредово разстояние 
50—50 см, а в реда — на 15—20 
см.

Желателно е изваденият раз
сад да се използува без престо
яване. Преди това обаче расте
нията следва да се почистят от 
засъхналите и петносани листа 
и да се подрежат най-дългите 
корени. Разсаждането става в 
ямички. Без да се подгъват, ко
рените се посипват с влажна и 
рохкава пръст, която се прити
ска здраво с ръце, за да при
лепне плътно около корените. 
Растежният връх трябва да 
тане над почвата. След това рас 
тенията се поливат с по 1 л 
вода,, като .навлажненото място 
около растението се покрива с 
тънък слой суха почва.

Най-добре е засаждението да

става след дъжд и в 
време, т. е. във влажна почва и 
прохладна атмосфера. По-ната
тък е необходимо почвата да се 
обработва редовно, като се под
държа чиста от плевели и при
нужда да се полива.

Най-подходящи сортове за от
глеждане .са: Зенга-Зенгана — 
нов високодобивен сорт с отли
чни плодове за компота и пряс 
на консумация; Мадам Муто, 
Сувенир, София — родовит бъл 
гарски сорт, много подходящ за 
високите и прохладни райони; 
Красавица — узрява по-рано и 
е подходящ за топли райони, Ма 
риева
чужбина,, с много ароматични 
плодове. Засаждането на някол 
ко сорта, узряващи в различни 
периоди, осигурява плодове за 
по-дълго време.

Размерът на .площта, която се 
засажда с ягоди зависи от нуж
дите на домакинството. Да се 
има предвид, че един кв. м при 
добри грижи дава минимум 1 
кг плодове.

Най-северното село в Краище 
-го е Топли дол, разположено 
жду Стрешер, Големи

ме
връх и

Панджин гроб на около 1.250 м 
надморска височина. Топли дол 
е вододелната линия между юж 
номоравско-черноморския и ст- 
румишко-егейския слив. Заема 
площ от около 2.503 км и с 15 
махали и 1.040 жители.

ТОПЛИ ДОЛ

ток и в една слънчева долинка 
седнал да се почине и там за
спал. Другарят му го почакал 
и тръгнал да го търси. Когато 
го намерил на „топлото място“, 
решили да си построят колиба 
на това място. На това място е 
разположено село Топли дол.

ЖИВОТЪТ В КОЛИБИТЕ

та и забогатял. Стигнал дори и 
до Цариград (Стамбол, както то 
плодолци го наричали). След 
дълги години странствуване — 
той продал богатството и се за
върнал в родния край, където 
си построил къща. И днес маха
лата, основана от Петър се каз
ва Стамболийска.

Топли
дол е типично планинско село, 
изобилствуващо с хубави 
пасища, студени извори, от ко
ито водят началото си 
притоци на Южка Морава и 
Струмица.

Под махала Мутавджина в То 
пли дол, ка едно възвишение — 
„Градище" — някога се намира
ла военна крепост. Днес на това 
място личат само някои останки 
— тухли, хоросан, грънчария... 
На друго място има 
„юрушки .зидини“.

нов сорт, внесен от

гори и
много

СЕЛОТО БИЛО ПРОДАДЕНО 
ЗА ЕДНА ДИНЯ. . .Турците срещнали голяма съ

протива от населението в Кра
ището. Трудно могли да се спра 
вят с планинците, живущи по 
колибите. Топлодолци се укри-

По време на турското робство 
Топли дол принадлежал към 
Кюстендилския санджак. Една 
зима кюстендилският спахия те 
жко заболял. Някой препоръчал 
да изяде диня, за да оздравее. 
Когато дочул за това вранският 
спахия, взел че му изпратил ед 
на диня. Кюстендилският спа
хия случайно оздравял и в знак 
на признателност към вранския 
зарад лека взел че му подарил 
на управляване Топли дол. . .

Иначе Топли дол е село на из 
вестни майстори — зидари, как
то и много други селища в Кра 
ището.

През 1917 година четниците 
на Коста Печанец опожарили 3 
махали в селото.

останки от 
Когато то- СВЪРШИ 

И СВЕТО
"П-БИЛИ черквата пяли п местността „Скривеница“.
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Светомир Милосавлевич, ко
йто доскоро държеше заведе
ние до^ гарата в Димитровград, 
направи взломна кражба. На 
сила влезъл в заведението, се
га собственост на предприятие 
„Балкан", откраднал питиета и 
цигари на стойност од 31.000 
стари динара. Алкохола прода 
вал, а цигарите скрил, 

Милосавлевич признал че
откраднал на Стоян Кръстев 
от Димитровград акордеон от 
165.010 динара и го продал в 
Крушевац за 60.000 динара.

Това е същият Светомир Ми ■ 
лосавлевич, за който 
вестник писа, че нападнал да
нъчния служител когато му 
правил попие.

Милосавлевич наскоро 
бъде съден.

СЕЛО НА СТОЛЕТНИЦИ

Топлодолци дълго живеят. 
Планинският климат изглежда 
им подхожда и мнозина са над
живели 100 години. Няк~й си 
Никола Вучков живял 103 го
дини, баба Наца — 110, син й 
Стамен — 90, дядо Геца — 106. 
Този стеоец имал 67 внучета и 
правнучета. . . Топлодолци годи 
ни наред с коне отивали на па
зар Сурдулица и Босилеград. 
Днес чрез Горна Лисина те пъ
туват с рейс.

ос-
нашият

ще
М. Б.

Сечене на дърва

през 1884 година открили осно
вите на стара християнска черк 
ва. Днес все оЩе личат следи от 
вадите за видните в Божица.

недалеч от връх Стрешер. Ня
кои данни за живота на стари
те топлодолци ни даде 95-годиш 
ният Рангел Христов. Той ни 
разказа, че в Таплли дол жи
веели много столетници—него
вия дядо Ристо живеел 124 го
дини. някоя си баба Стана — 
100. Турците жестоко се отнася
ли с населението. Опожарявали 
колибите, а населението изби
вали Освен това карали хората 
да работят на видните в Божи
ца, да правят въглища.

Селгтз е основано от някой 
си Петър.

Един турчин на сила взел се
страта на Петър, а по-късно и 
него взел за слуга. Петър дълги 
години слугувал в Бабуна, в Ма 
кедония. а понеже бил досетлив, 
станал турски ханжия на едно 
кръстовище. След време Петър 
станал доверен човек на паша-

МАЛКА РЕПЛИКА

Стоян Евтимов

Сувенирите и деловитосттаЗА ИМЕТО НА ТОПЛИ ДОЛ
НАКАЗАНИЕ 

ЗА ИЗНАСИЛВАНЕВ давки времена на мястото 
на днешния Топли дол живе
ели
Лете пазели стадата по билата 
на планинските върхове, а зиме 
ги закарвали по ниските места, 
дори до Одринско. Всяка зима 
по двама каракачани оставили 
да „дежуруват" и да пазят ко
либите в планината. И днес ед
но място се казва Кяцински ко 
либи, вероятно по името на ка- 
ракачаните. Една зима паднал 
дълбоц сняг. Пазачите не могли 
да излезнат от колибите. По ед
но време единият успял да си 
пробие .път, излезнал на югоиз-

Наскоро пред Окръжния съд 
в Пирот ще излезне двалесети- 
едногодишния Сретен 
от Долни Криводол. Той изна
силил момиче и е осъден 
19 голини затвор.

скотовъди.каракачани
На стопанската изложба в Димитровград секретарят на 

партийния комитет гласно изрази своето въодушевление от 
изящността на сувенирите и везаните предмети. В разговор с 
твореца на малките делвички, които не носят само белезите 
па нашия край, той изрази увереност, че това производство би 
било твърде доходпо за комушата и нейните жители.

Действително експонатите бяха хубави 
леднте на посетителите.

Иванов

на

Иванов намерил момичето 
К. Н. на пасищата и първо му 
нанесъл побой, а след това го 
изнасилил.

и привличаха пог-

Но каква полза, че те стояха изложени в културния дом 
за местното население? Нали то ги знае, имаОсвен изнасилването лекари 

те констатирали и тежки теле 
сни повреди.

ги по домовете
си и не проявява интерес да ги купува. С една дума — това 
не е стока за иего.

Там, където трябваше да оъдат през лятото — сериите ги 
нямаше. По щандовете на „Компас“, „Пътник“, „Занатекспорх“ 
или в мотела киснеха цяло лято сувенири, които от Сежана 
насам чужденецът среща във всеки мотел и магазин. А 
бяха тези, мнозина от хилядите чужденци щяха да 
някой и друг долар или марка в нашия град.

• Загубеното обаче си е загубено. Не струват критики за без
действието, когато септември не може да бъде май __
търговията и туризма. . '

Затова пък още сега би трябвало да

М. Б.
О!С1

ако 
оставятПОПРАВКА

СТ0ЧАР« НЕ ОРЕ УЛИЦИТЕ поне в

» се помисли за дого
дина, когато пак ще потече реката туристи и ще спира да пои
ска пякой „белег“ и от нашите краища.

Може ли да се направи нещо?
„ „ЛаЩо ли питаме? Може, разбира се, но се иска инициатива 

деловитост. Една малка работилничка п състава на някое от 
предприятията в Димитровград. Едип ръководител — опитен 
майстор и художник по професия и дарба и може би малко 
пари, взети на заем, докато първите серии се продадат. Нали 
толкова трябва за една „промишленост“, па която са нужни 
отпадъци от дърво и метал и > и

Не бива да се забрави

В миналия брой на вестника 
поместихме бележка, че вери
жния трактор на земеделската 
кооперация „Сточар“ минал по 
асфалтираните улици „Мар
шал Тито“ и „Петър Тасев" в 
Димитровград и причинил ще
ти за 235 хиляди стари дина
ра. Тези сведения получих от 
общинската комисия, която вед 
нага след произшествието бе 
сформирана и оценила щети 
те.

одобрение на ръководството на 
кооперацията!) от шофьора Ла 
зар Петров.

Така или иначе са изорани 
и някой ше трябва да заплати 
щетите.

Що се отнася до разкопава
нето на улиците в Лукавица и

другите селища по време на 
вършидбата, 
възразява. Това означава, че и 
тя трябва да си вземе бележка, 
защото и тя има немалък дял 
за лошото състояние на ули- 

Ст. Н.

кооперацията не

повече глина от пашите долища* 
— нашите везапи пред- 
от туристите. И цветните 

надалече исторически

ци. и другото
мети, които също биха се разграбвали 
картички-изгледи на редките и известни 
паметници и природни красоти.

Стотици жени стоят без работаЗлополука на пътя 

Ниш—Скопйе
, _ _ че Домовете си и чакат

момент да влязат във фабрика. Малко са фабриките по нашия 
кра I. С везаните предмети биха изкарвали 
питс работнички и биха работили. Пали 
зове с оня звучен термин, с който много 
арпа дейпост.

Ето, сигналът е даден от секретаря па партийния коми
тет. Да пожелаем да се настои за започването

Земеделската кооперация о- 
баче веднага реагира. Разбира 
се, съвсем правилно. Тракто
рът, който причинил вредата, 
не бил я на пои-^-чп-
тието ..Братство" в Нови Трав- 
ник. При транспортирането му 
за Пловдивския панаир претъ
рпял повреда и трябвало ла 
бъде откаран до „Механик“. 
Той бил откаран частно (без 
знанието или каквото и да е

повече от фабрич- 
това може да се па
си служим — терци-Във вторник към 2 часа след 

полунещ на пътя Ниш — Ско
пие, срещу Белотинац, пътни
чески автомобил ФИАТ 750 
ВА—36—26, който упраЬлявал 
Любомир Дончев, лекар в Бе- 
лановац, — ОС Лиг, слязъл от 
пътя е се превърнал в селски
те ниви. Заедно с возача, е по

вреден и Димитър Иванов от 
Райчиловци край Босилеград.

Материални щети — 8 хиля
ди нови динара.

До злополуката 
поради преумората и това 
Дончев заспал докато возил.

па подготвител
ните работи. Лятото все пак не е далече. А тогава подготов
ките но важат. Тогапа трябва да се имат цели серни малки, 
изящни сувенири и везани предмети, които да мамят 
ноца-турист.

се стигнало
че чуждо-

М. II НейковМ. М.
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ДЖОРДЖЕ игнятович
СТО ГОДИНИ ОТ ГЕРОИЧНАТА СМЪРТ 

НА ЦВЕТКО ПАВЛОВИЧ 

И НИКОЛА ВОЙВОДОВЗА ЕДНА ХУМАННА
ПОСТЪПКА « обеми /предстоящото' действие 

на сръбското правителство, как 
му намекнал Ристич, все пак 

дипломатически а-

капитана на парахода 
на австрийаванс на

и строго нареждане
консули да не се допус- тоските

кат на австрийски и унгарски 
кораби турски органи; граф Аи 

отговорил, че трябвало 
се изчакат резултатите от 

следствието, наредено от Мини 
стерството на външните работи.

В разговора си с Фауд-паша 
Ристич посочил като най-съше

употре-

Австрийското правителство ра 
збрало, че Мартирит е пое отънил 
зле в този случай, защото дал 
възможност на сръбската обще
ственост да повдигне един не
приятен за австрийското параход 

дружество въпрос: сигурнос
тта ма пътниците, пътуващи с 
редовни документи на борда на 
австрийски параходи по Дуна
ва. а сръбския печат дори има- 

предложеиие сърби, българи, 
гърци да основат на

. сръбският 
гент не очаквал пълно удовлет 
ворение. Рои смятал, че Порта
та ще се ограничи да определи 

семейството на

ТО I 
ГО-

Белград. Тука се намери и
— петнадесет-шестпадесет
дишпо момче, което разказа, че 
било с някой си Миле от с. Шю 
ча, частен предприемач, работи 
ло и докато била най-тежката 
работа — бетонни плочи и Др.»

обещавал надница 2500 
след като рабо 

дал

По адрес на Автотранспорт- 
„Бесна коби-

драши
даното предприятие 

ла" в Босилеград са отправяни 
и оплаквания, но случаят, за 
който съобщаваме, говори и за

навъзмездие 
жертвата и то във вид на ми
лост.но

Гарашанин преценил отговора 
на турското 
първата му нота като 
неудовлетворителен. В него Цве 

Паелович бил_ 
закоравял разбойник и бун

нещо по-друго.
Случи ми се, че на 30 август 

се намерих в двора на предпри 
ятието. Автобусите вече приети 
гаха. Шегите между шофьрите, 
кондукторите и механиците не 
преставаха. Тука се намери и 
Асен Величков, комерчески на 
предприятието. Той съобщи, че 
едно бедно момче от с. Дукат 
помолило управата да го закарат 
до Белград, понеже нямало па- 

някой роднина или .приятел

правителства на 
съвсемотвей следния въпрос: 

бил ли е Цвете) Павлович оръ
жието си, когато му бил пои- 

когато е

Той му
стари динара, а

била завършена 
10.000 стари динара и казал, че 
ако му е лошо да си отива. И 
момчето напуснал:1.

му представента ло паспорта или ткоскан
бил принуден да се защищава, 
което иай-непристрастно било 
изложено и доклада на капета- 

Фауд-паша 
и с одобре

румънци и 
кооперативни начала параходно 

„Дунавски конфеде-
като
товник. Гарашанин обаче успял 
да получи донесението на барон 
Ьдер и доклада на капитана на 
парахода, в к.ито описанието на 
събитието съвпадало с неговото 
описание на произшествието а 
Русе. '1 ой изпратил на Фауд-па 
ша на 8/20 октомври втора ряз
ка нота. За да докаже недосто- 
верността на турските твърде
ния, Гарашанин се позвал на аз 
стрийското съобщение 
страняването по 
австрийския консул в Русе Мар 
тирят. Гарашанин упрекнал тур 
ския министър иа външните ра 
боти, че прави опит, от принци 
пиална гледна точка, да оправ 
дае постъпки, които не само са 

„флагрантно противоречие 
на началата за право и прав
да", но и ще имат като .практи 

последствие да се отре- 
които 

като народ“.

дружество 
радия” и така да се отърват от 

ма австрийските кора- 
* изложе-

И не само това, Колективът 
взе решение, че не само момче 
■го трябва да се превезе до Бел
град, а че трябва да му се ока- 

паричиа помощ за храна 
колектива без

„Германил". 
се оправдавал сьшо

иа австрийския консул да 
се употребят принудителни мер 

Ристич обаче направил за- 
чо и австрийската и 

власт еднакво са ви- 
Австрийското правител- 

свеето, а сега 
направи

на науслугите
би. След обективното

капитан Чичевич за ста 
събитие до австрийския

пието
ние на 
палото
консулит п Букурещ и слсдстви 
сто на барон Бдер в Русе, ав
стрийския канцлер барон Ъаис'1 
бил принуден да изпрати раз- 

всички австрийски ди- 
общо взето обектив-

же и
и др. Всички от 
колебание взеха решение да му 
помогнат. Те започнаха да съби 

доброволен прилог. Всички

ки.ри, а
му изпратил телеграма, че 
може да му обезпечи работа в 
Земун. Той помоли да му се на
прави услуга. Тук бяха шофьори 
те: Раде Иванов. Боян Раденков, 
Раде Иванов, Боян 
Душан Цветков, Анани Ненов, 
Боян Янев. Асен Берков, механи 

Милан Александров, шло-

ще бележка,
турската
повии.

рат
присъстпуващи дадоха всеки от 
200 до 500 стари динара. Когато 
видя топа. момчето то се просъл 
зн. Неговите с'1>лзи говорят

ство е изправило 
и Портата трябва да 
своето. Отговорът на Фауд-па- 

обаче ие съдържа нищо, ко 
би облекчило положението 

сръбското правителство пред 
него не само

за от- 
наказание напие до

Раденков, .пломати с
описание на случката и въ

зпита да се оправдае до 
степен инцидента с по 

признание, 
на Мит .ад-паша е

но ша
стоза преки 

известна 
добна практика, с 
че искането

постъпката.
Действително хуманна постьп

кът
серът Ванче Асенов, служител
ят Йовче Велинов и др. Вси- 

взеха неза- 
момчето тряб

на
народа, аашото в

удовлетворение за оплак- 
няма нито една

нямака. иалипсабило неуместно по 
взаимни договорни задължения 

политически
ването му, но 
единствена дума съжаление за 

грозно дело. Фауд-паша
чки от колектива 
бавно решение, че

да се вземе и закара до

въвБо»ц. Алексов, наставник 
Босилеград за предаване на 

престъпници. Байст признал, че 
ие е могло да се позволи на тур 
ските власти да вършат юрис- 

и да употребят сила на

такова
заявил пред Ристич, че съжал
ява смъртта на всекиго, обаче 
сръбският дипломат пак напра 

забележка, че е необходимо 
не само да се съжалява за смър 

начина по който е

ческо
кат на сърбите .правата,
им принадлежат 
Гарашанин отново поискал да 

удовлетворят исканията му 
от първата нота.

Ристич обаче съвсем правил
но преценил поведението на 
турското правителство. Целият 
въпрос завършил с това, че Пор- 

определила на Цветковото 
семейство 700 гроша месечно ка 
то милост от султана без какво- 
то и да било законно удовлетво 
рение; дори и в 
Фуад-паша на втората Гараша- 

нота пак била одобрена

дикция
австрийски кораб, т.е. па аистри 
йска територия, оше повече, че 
от поведението на двамата път
ници е могло да се предвиди, 
че ще се пролее кръв. По тези 
причини австрийското прави
телство не одобрило постъпката 
на консула Мартирт и с наме
рение да му се намери друга 
служба, последният получил от 
пуска за известно време. По то- 

начин австрийското прави
телство удовлетворило макар и 
с едно благо наказание 
ственото мнение в Сърбия. Ру
мъния и в собствената си стра
на. Впрочем, Светозар Милетич, 
водач на сърбите във Войводи- 
на, като народен представител 
в унгарския парламент, внесъл 
интерпелация на 1/13 ноември 
с която, във вързка с веролом
ното убийство на парахода „Гер 
мания", което по неговата пре
ценка е в състояние да нанесе 
греди на унгарската търговия и 
на доверието в унгарското пра 
вителство, ако Унгария не под
крепи сръбските искания за у- 
дс.влетворение, поискал отстран 
яването на Митхад-паша, нака-

вил

сетта, но и за 
предизвикана и за участието на 
властта, която е дала нареждане 
за предизвикването и. Ако Пав 
лович е бил за нещо виновен, 
то турското правителство е тря 
бвало да се обърне към сръб-

би било

„АСЕН БАЛКАНСКИ“ 

^Димитровград)—,,ПАЛИЛУ- 

ЛАЦ “(Ниш) 3:2 тата
ското и това искане 
изпълнено с готовност. Митхад 
-паша обаче е тръгнал по друг 

' път, който дотолкова е раздра
знил сръбския народ, на което 
и Ристич лично е бил свидетел, 
че правителството било прину
дено да .позволи паргстоса и сло 
вото на митрополита, за да пре 
дотврати пз-спасни прояви на 
общественото негодуване. Вмес
то отговорът на Портата да на- 

- мали това скръбно впечатление, 
той само оправдава постъпката 
на турските власти в Русе. Ри
стич заявил на Фауд-паша, че 
сръбското правителство ще бъ
де принудено да отговори с о- 
чакЕане Портата да се заеме по- 
резиозно с обсъждане на него-

зи отговора наотбор дълго водеше с 3:1. По 
стигнало до 

от от 
и съди-

Първата футболна среща на 
отбор „Асен 

есенния дял на

време на мача се 
сбиване между съиграчи 
бора на „Палилулац“

на срещата отстранил един

обше-димитровградския 
Балкански" в 
тазгодишното футболно първен 
ство беше срещу нишкия фут
болен отбор .Палилулац . Всъ- 

първа победа.

нинова
постъпката на турските власти 
в Русе. Само били разпростра
нени слухове в Цариград, че 
Митхад-паша бил упрекнат за
ради станалото събитие и че по 
тази причина и поради други 
оплаквания нямало да го изпра 
тят отново в Русе. Освен това, 
сръбското правителство 
да постигне горното минимално 
удовлетворение само по отноше 
ние на Цветко Павлович, тъй 
като Никола Войводов имал ру
мънски паспорт, т е. бил румъ 
нски поданик. Иначе, неофици-

ята
играч. И вместо димитровград- 
чани да се възползуват от то
ва числово преимущество полу
ЧИЛИ гол . .

Ако .Асен 
сериозни претенции 
място в междузоновото състе
зание, ше трябва- да 
повече и по-често. Защото си
лите им ще се изчерпят не са-

щност, това е и
окуражава и дава възмо 

че „А.
Балкански" има 

за челнокоято
жност да се надяваме, 
Балкански" тази година ше_ 
изненада приятно. Още, повече,

могло
ни тренира

че срещата се състоя на игри- 
„Палилулац" в Ниш. мо по време на мачовете, но и 

в общото надпреварване за 
първото място.

щето на
Както ни осведоми треньорът 

на димитровградския отбор, и- 
„А. Балкански“ до- 

открит

вото оплакване.
Въпреки че турският външен 

министър показал готовност да
ално, в печата и на парастасите 
и двамата са третирани еднакво 
като невинни жертви, а Нико
ла и като „син на братския бъл 
гарски народ“.

Така и това събитие, което в 
един момент предизвикало тол
кова голямо вълнение, че по 
преценката на виенските вест
ници можело да предизвика во
енни усложения между Сърбия 
и Турция, стихнало и се органи 
чнло на двубой с ноти, вербал
ни реплики между сръбските 
дипломати в Цариград и турски 
те министри и на ожесточени ве 
стникарски статии и лоши сти- 
тотворения, посветени на две
те жертви, а единственото реал 
но постижение било материално 
то обезщетение на семейството 
на Цветко Павлович.

Но и днес не можем да не се 
възхищаваме от героизма на два 
мата революционери, един от 
многото примери на съвместна 
борба на сърби и българи през 
миналото столетие за освобож
дение от чуждо иго.

Ст. Н.грачите на
шли в Ниш да играят 
футбол. Може би това е допри 
несло и за поражението на ни-
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помещения и веднага да ги на 2 
станяват с готови произведе-; 
ния.

Училището можеше да по-; 
служи за музей. Още повече,; 
че сградата не е от вчера. И; 
не само за музей. Градската; 
библиотека има около 5 хиля-; 
ди книги и е препълнена. Ид-;

отбор. Ръководството на 
считало, че още

шкия 
„Палилулац“ В

атаки ше разбие на- 
отбора

с първите
шата защита и че на 
предстояло голямо поражение. 
Преценките обаче са едно, а 
действителността е друго. Ди- 
митровградчани се оказаха по- 
-твърд орех, отколкото смятаха 
домакините. И с победата си

пата година ше чествува 70 го-; 
дини на съществуването си. По; 
тоя случай ше бъдат събрани!ЛИ? още книги. Къде да 
тим тогава.

Ясно е: стопанските органи-I 
зации да поведат сметка за! 
свои складове, а общинската! 
скупщина за културните по-1 
треби на града. п

ги смес- ■3:2 потвърдиха изтъкваното не 
във футбо- на чешма бе преселено в гим

назията. Веднага празните по
мещения бяха превърнати 
склад. Не сме против складо
вете, защото и те са необходи
ми. Но трябва ли стопанските 
организации да чакат

■По време на строеж на част
на къща при гимназията работведнъж правило 

ла, че топката е кръгла и се 
търкаля на всички страни.

Димитроградският 
отбор показа повече 
ност, по-бързи и остри атаки, 
по-добра защита и съобразите

вотниците намерили останки 
някогашна канализация. Всъщ
ност, това не е .пръв път да се 
намират старини. Урни 
намерени и при 
мотела, а огромни кюпове, на
вярно бани, са намерени на мя
стото където секретарят на об- 

частна къща. Зна

футболен
подвиж- Ст. н. ;празнибяха

строенето на

лност.
Срещата можеше да се пре

върне в катастрофално .пора
жение за домакините, но на
шите играчи се измориха, си
лите им се поизчерпиха, което

ОБМЕННО БЮРО 
БЕЗ КАСИЕР

щината строи 
чи, по един или други начин по 
падаме на остатъци от далечно

Касиерът на обменното бюра 
на „Пътник“ на ж. п. гара
та в Димитровград Станимир 
Андреевич е осъден на пет ме 
сеци затвор зарад злоупотреба 
и фалшификации.

Това не . е нещо необикнове-

минало, които трябва да запа-и доведе до намаляване на ре- 
диммтровградскиязултата зим.

Но изникава въпрос: къде?
музей, 

построи.
нямаДимитровград 

нито пък може да но.
Провинилият се е получил 

наказание. Необикновеното 
баче е там, че „Пътник" не се 
постара да намери лице, ко
ето да замести Андреевич. Об
менното бюро не работи.

Трябва значи да търсим реше- 
положение.ние при сегашното

Неотдавна основното учили- 
„Христо Ботев“ в Строше- Училището „Хр. Ботев“ще

М. Б.
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Долна Любата ДИМИТРОВГРАДкомисията не била в пълен със 
тав. Г.-редл: жено било на дирек 
тсра да потърси обяснение от 
Общинската скупщина. Това об 
яснение той поискал на 25 ап
рил, а отговорът, че решението 
е валидно — получил на 28 ап
рил. Но отговорът, че решение
то е валидно — получил на 28 
април. Но отговорът на общин
ската служба бил осуетен с ед
но произшествие на 27 април, 
което ще остане като важна 
„дата" в междуособиците в доло 
любатския учителски колектив.

На заседанието на съвета, сви 
кано от неговия председател Ев 
тим Миленов присъствували 24 
от сбщо 27 членове.

Инициативата сега минала в 
ръцете на директора.

С 15 членове на съвета се 
провежда ново заседание с пър 
ва точка — освобождаване на 
председателя на трудовата общ 
ност. В протокола е вписано, че 
за нов председател на това за
седание е избран Милан Анге
лов.

УЧИТЕЛСКИТЕ СВАДИ 

НЕ СПИРАТ
Български език обезателен 

за всички ученици
приемни изпити за фа- 

На завършилите 
Димитровград

Почти цяла година досието с 
документите за

Димитровградската гимназия 
„Йосип Броо Тито“ в началото 
на новата учебна година сне от 
дневен ред един дългогодишен 
проблем
зиността. На състоялата се на 
С септември т. г. съвместна ро- 
дитело-учителска 
гласуване на родителите 
прието предложението на учи- 

гимназията.

то на 
култетите. 
гимназисти 
по-трудно се удава да се запи
шат именно зарад слабото по-

съпругата му. А получила лич- 
ня доход в пълен размер. Не 
посещавал

отношенията, 
по-точно раздора в трудовия ко 
лектив на долюбатското

вчасове и не давал 
педагогически напъствия. 

шбщата комисия
основ

но училище, се пълнеше с нови 
„свежи“ актове.

Ровейки Се в многобройните 
актове, изпращани на общински 
те служби ст директора на учи 
лишето Пейчев и 
на Съвета ка трудовата общност 
Миленов, не е трудно - да 
дойде до заключението, 
тук „рибата е започнала да се 
вмирисва ст главата „т. е. глав
ните актьори в тая ецона са най 
-отговорните лица ц училищния 
колектив: директорът на учи
лището и председателят на съве 
та. Колективът е разделен

проблема за двуе-в пълен съ
став е провела заседание в Об
щинската скрпщина на 4 
На заседанието

на сърбохъватския е-знаване
оик, който е по-необходим по- 
съобщителен.

март.
присъствувал и 

директорът на училището. Не 
било взето никакво

среща чрез
бе

председателя Н0 за да не бъдат накърнени 
правата на народността, строго 

конституцията

решение 
и заседанието било отложено за 
Да се изучи по-обстоино въпро
са. Повторно заседание комиси
ята провела на 18 март в Носи 
леград в непълен състав — при 
съствували само трима члено
ве от училището и двама от об 
щината. Председателят на Съве 
та на трудовата общност пред
ставил на комисията извлече
ния из протоколите от заседа
нията на съвета, на които са 
били констатирани грешки 
директора. В тях се сочи, — че 
той ощетил училищтео със 138 
хиляди стари динара бео так-

телския съвет на 
Според това предложение пред 
вижда се въвеждане на сърбо-

се определени от 
на СФРЮ и общинския статут.

че и
хърватски език като език за 
преподаване, а българският е- 
зик да се запази като майчин ^ 
с нужния брой часове. Също 
така предвижда се изучаване
то на допълнителни програми 
по българска история, геогра
фия и живопис.

Родитело-учителската среща 
започна със запознаване на ро 
дителите с миналогодишния ре 
зултат и проблемите на учили 
щето във връзка с успеха, дис
циплината и пр. Сетне се пре
мина към въпроса за двуезич
ното обучение, по който стана
ха и изказванията. Без изклю
чение, всички изказвания по
твърдиха факта, че нуждата 
от въвеждана на сърбохърват
ски език като език на обуче
ние от година на година нара
ства. Особено след въвеждане-

прие се и задължително изу
чаване на българския език от 
всички ученици (без оглед към 

принадлежат),коя народност 
понеже това е гимназия на на-на

две враждебно настроени гру
пи. Училището е превърнато в 
арена на брутални конфликти 
и задкулисани машинации.

Личните мотиви и амбиции са 
потиснали градивното разреша
ване на наболелите въпроси.

Но да тръгнем по следите на 
събитията.

Началото на крамолата е пие 
менсто искане, подписано от 14 
членове на трудовата общност, 
изпратено на 30 декември 1963 
година до общинския съвет за 
просвета и култура. В него се 
иска Пейчев да бъде освободен

родността, изучаване на бълга 
река история, география и из
куство. Такова решение бе и 
най-разумното, с оглед дели
катността на въпроса.

Дискусията показа, че и ро
дители. и учители твърде зря- 

стговорно

След това заседание съветът 
получил „двама“ председате- • 
ли — Миленов и Ангелов.

И така

на

надпреварванията
сите, защото не везл задължи
телните часове от 16. ХП 1965 
до 17. I. 1967 година. Приписват 
му се и 1С0 хиляди динара ще
ти на бюджета, поради непра
вилно заместване на отсъствува 
щи преподаватели. Той и съп-

продължавали . ..
Продължават „удари“ и „про

тивоудари“ в малкия ло, компетентно и 
се изказваха, без уклони в ед-

колектив 
под Бесна кобила, вместо да се 
отстъпи място ца градивна кри на или друга насока Това по

твърждава, че въпросът е до
бре обсъден и обмислен и вър
ху предложението за решаване 
то му се е работило достатъчно 
и' сериозно.

Гласуването показа пълно е-

тика и съзнателна просветно-пе 
дагогическа работа.ругата му са отсъствували по 

болест, но от личните им дохо
ди не са правени удръжки ... 
Сочат се и някои слабости на 
директора от 1963 и 1964 годи
на, когато хранил свине с учи
лищно брашно.

Директорът обаче отрекъл 
приписваните му грешки.

С трима срещу двама въздър 
жали се комисията взела реше 
ние съветът на трудовата об
щност да освободи директора, 
като 'му осигури друга работа. 
За това решение общината ос
ведомила училището на 25

Ст. Ст.

динодушие. Само трима роди
тели от над 100 се въздържаха. 

Родитело-учителската

от поста директор на учили
щето. Искането съдържа 16 точ 
ки, в които се излагат причини 
те, които накарали подписалите 
този документ да . се отне
сат до общината. Ето някои: ди 
ректорът не зачита самоуправ
лението, слаба е организацията 
на работата в училището, устро 
йвани са летящи заседания на 
колектива, на които се приема 
ли на работа неподготвени пре 
подаватели, не отговоря щи на март т. г. . 
условията в конкурса (на едно 
такова заседание било решено 
личните доходи да се увеличат 
линейно с 6 на сто, което било 
в полза на ония с по-високи за
плати). Наредил е на препода
вателите да работят от 20 ав
густ до 6 септември. Това на
реждане не изпълнила само та членове на комисията, т.е.

среща
завърши с избирането на нов 
родителски съвет от 18 души, 
в който влязоха и четирима у- 
чители. Избирането на родител 
ския съвет бе нужно, тъй като
старият почти се разпадна, 
твърде неудобно е да се съби
рат всички родители, за да се 
вземе решение за въпроси, ко
ито в ежедневната 
възникват и търсят бързо реше 
ние.

а

На 12 април въпросът с отст
раняването на директора е бил 
на дневен ред на заседанието 
но е бил отхвърлен за разглеж 
дане по искане на директора. 
Той твърдел, че решението е 
невалидно, понеже за него гла
сували само трима от шесгима-

практика

Но докато в гимназията въ
просът за двуезичното обуче
ние се реши, в димитровград
ското основно училище той все 
още си остава важен проблем.

Ст. Н.А. ЖЕНДОВ РАБШ4Т

ЙОРДАН ВЪЛЧЕВ — Ще умреш, бачовото, ще умреш 
— отговорил кротко и убедително Пе- 
ко, па станал и изохкал, като кога го 
щрялкало по сатвите.

Момъкът се сбъркал, гледал, че ба-

Уплашили се децата и като зайци 
парипали в чергата на одъра. Като за
спали децата, като видяла, че мъжът й

жадни. Ала най-вече невястата пропа
днала. Почнала да се стряска, не мо- 
жела да си поспи сладък сънец. Дири- 

опиянчаване и заборава и все пове
че се пресрамвала и все повече нали
тала на мъжа си. Но П‘еко не сколас- 
вал все окол нея да бъхти. А и не 
кал да се остави на отпущането, сили
те си търсел — нали за имот и за има
не била цялата работа. Тсцава невяста
та взела

се поразмърдал, че почнал да развър
зва цървулите и да сваля 
навуща, Пековица рекла:

—Мъжо Г1'еко, азе ще си те нящо

ла
спечените

чу му иде насреща, ама все му се не 
вярвало, като с въне му било, не се до- 
сящал да бяга.

А Пеко иожеглил голямата жегла и 
Ценко по главата. ГлаватаПРОЗРЕНИЕ ис-попитам!

— Питай! — разрешил й той.
— Я ми кажи ти мене ще се връща 

ли в тоя нашия дом оня, ете Ценко?
— Крачец няма да има, на мой и- 

мот да стъпи, па мой имот да се радва! 
— отговорил Пеко.

Разбрала Пековица всичко, радостно 
забило сърцето й. Чудела се как да о- 
бихвали мъжа си, как да го почест по
чести. И взела ,та рекла:

— Ай, Пеко, дали не сме ние с тебе

— прас
се разцепила на две. Ценко дори не 
гъкнал, търколил се в браздата. Пеко 
настъпил шията на братеца си, дорде 
се кръв поизцеди. После взел наръч 
сяно и увързал главата на Ценко. На
рамил го и отишъл, та го заровил поди 
кладенчето, дето никой няма да се сети 
да копне. После се съблякъл, огледал 
дрехите си, поизмил се като човек и 
се върнал, та самичък си доорал браз

да злобне и да придирва — 
почнала тайно да скитори из долищата 
и като урубесница да примамва 
жди мъжурляци. и чу-(разказ)

Видял Пеко, че всичко тръгнало на 
пропадни. Пак помислил* че братецът 
му е виновен, че се е увампирил, че 
къщата и челядта му омагьосва. Запо
чнал да го изравя и да го закопава на 
различни места. Мислел, че брат му 
ще миряса най-после,

ще на третата бразда Пеко Робът 
току отпушил плуга и седнал в 
рохкавата пръст. Затътрал се 

плугът празен. Както си водел волове
те, Ценко Робът се извърнал назад. 
Видял, че брат му седи на земята и 
държи глаЕата си с две ръце, като че 
крепи шиник.

— Стой, бре, либе! — рекъл Ценко 
на воловете и закачил синджирите на 
жегъла. После подвикнал към брат си: 
— Ай, бачо, лошави ли ти се нящо, да 
изпрягам ли воловете?

— Кеф ти да ги изпрягаш, кеф ти 
да ги не изпрягаш, бачовото! 
дъхиал Пеко и като дигнал глава към 
братеца, с просълзени очи и с голяма 
мъка добавил: — Не мога повече, ба
човото! Азе ще си те тебе убия!

Пеко отдъхнал, олекнало му, дори 
се усмихнал през сълзавицата А Цен
ко се върло учудил, а па после се и 
уплашил.

— Мълчи, не думай, бачо? — рекъл 
той. — Дали си азе не работя по тия 
ниви като воловец? Какво съм съгре
шил, от какво си ми недоволен?

— Не си, Цене, не си нищо съгре
шил, не можа да си изкривя душата — 
поклатил глава Пеко, — ама си ти, Це 
не, пороленик, от мащеха майка си, 
рано-късно ше с мене рав-поравно де
лиш тоя татовия имот!

мъж и жена, няма ли да се подосетим 
за назе си!

И се присегнала да му развързва по 
яса. Пеко не бил свалял пояса и дре
хите откога били хвърляли овцете за 
къпане в реката. Тогава и той се бил 
изкъпал като човек и сторанин. Сега

че жена му 
като

дите.
Ще му

къщата, ще иде на друга коба. Но 
Щата вървяла от зле на по-зле. В гла
вите на децата плъпнали въшки 
в Пексвата капа

остави 
къ-Дошъл си вечерта в колибата. Бил 

темеи като облак. Пековица не смеела 
да пита, .послушната жена не разпитва 
мъжа си т^ку за щяло и нещяло. Тур
нала тя софрата, турнала гърнето с бо
бената чорба, нарязала коматите с хля
ба. Поръсила на мъжа си да облее ръ
це, преди да посегне към божия хляб, 
и му поднесла столенце. Тя клекнала 
както винаги отвъд софрата, а около 
нея, като покрай квачка наколеничили 
дечурлигата. Прекръстил се Пеко, ка
кто си му е редът, и посегнал към тър 
перата. Пековица и децата изчакали 
баща им да кусне пръв, след това де
цата се занадпреварвали, както си е 
било открай време. Мълчал Пеко, мъл
чали всички. Чудели се домашните 
къде е Ценко, ама смееш ли да си от
вориш устата, докато се яде хляб!

Пояли, каквото пояли, па отново се 
прекърстили и Пековица раздигла со
фрата. Щом напълнили гушите, деца
та принесли край миндера газеничето, 
какт0 всяка вечер, насядали чинно и 
чакали да назърие чичо им Ценко, за 
да разкаже нова приказка. На Пеко 
зп първи' лът му текиало, че редът в 
къжата се разваля Налели му се очи
те с кръв и изръмжал на децата:

—Лягайте, да ви не гледам!

и лее 
влизали. Вол можел

да натисне на земята, човек 
убие, но да се опоще можел да

т, и да се изпари,
не умеел. М заплакал Пеко. Като до
биче заревал — бреца, бреца. и сълзите 
се събират, събират и не падат. Успо
коил се понякое си време 

— Уу, това жената 
И станал, та отишъл в 

Рипнали на

му станало много драго, 
го кани да се съблекат 
женци и да се сетят за тях сй. Поза
смял се той, малко дрезаво, защото не 
умеел дип добре да се смее, ама ето — 
позасмял се и дори 
единия палец, а после и с другия. Же
на му свалила сукмана и разпушила 
ризата. Пазвата й се провесила и в нея 
се посбутали бозките й.

—Бре ,тая моя жена! —

младо-

въз-
и отхякъл: 

е голяма курва!
се изкезнал с

полицията, 
крак и осмината околий- 

полицаи. Подкарали го пред себе 
си и право на колибата. Раздигали 
нището и .почнали да копая поди 
Намерили Ценко. Накарали Пеко 
нарами Нарамил го Пеко.

Така Пеко Робът 
град. Събра се целият 
това чудо, дето не се е знало тук, от
как свят светува.

ски
омаял се ог-

Пеко. него. 
да гоА Пековица се досетила и за друго, 

па рекла:
минал през целия 

народ да гледа
Утре ще ти поготвя чорбица от

кокошчица.
От тоя ден нататък Пековица всяка 

вечер събличала мъжа си, после събли 
чала наяве и себе си.

Днеска кокошчица, нощеска — бла
гина, отпущил се Пеко Робът, взели 
да му омалаксават ръцете при работа. 
И децата му се изхайлазили, само на 
слънце се приличали, само се уригва- 
ли от вкусното месис и от тлъстите ко- 
калчета. Овцете зпблейвали гладни и

Пеко, потен от зор и от срам, от вре 
Ма на време изпъпкваше и омалакса- 
но, като че повече па себе си, говореше:

— Лъжовни са, хора, кървавите пе
чалби! Правиш ги за едно, ама то дру
го излиза!— Това ли било, бачо! позасмял

се момъкът. — Аз зер па да легна сега 
и да умра, като съм породеиик!

Полицаите го удряха с камшиците 
си през краката и през лицето.
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НАУКА И ЖИВОТНИШ
15. СЕПТЕМВРИ 

СТР. 8 Нубийската пустиня 

разкрива тайните си
(между 2778—2600 ,пр. н, е.), ве
лик египетски сановник и мъ
дрец, съветник на фараона Дже 
вер от 1П династия. Архитект и 
лекар, Имхотеп допринесъл из- 
въисрдно много за разцвета на 
древното египетско строително 
изкуство, чиито творения, пре
минали хилядолетия, и днес у- 

човечеството със своята 
великолепие.

На фараоните Сети I. Лмеихо 
I, Меренптах и на техните

ри строежа на Асуаиския 
язовир много паметници 
на древната египетска кул 

също и много гробници,

п тер
наследници горната челюст из- 

над долната. И тогаватура, а
скрити по пясъците ма пустиня
та, грижливо се изнасят оттук 
и прставят другаде, за да не ос
танат под язовирното езеро. Спе 
циална група учени от Египет, 
Швеция,. Канада и САЩ е из- 
връшила пече три експедиции 

места и е изследвала вси- 
които са били на-

пъквала
са били' правени опити за пре
махване на тия, макар и незна-

надостатъци. 
снимки на

чителни вродени 
От рентгеновите 

мумиите учените установяват и 
много подробности около живо
та на фараоните. При структур 
ните сравнения е установено, че 
династиите на фараоните са про 
изхождали първоначално от ме 
стното население.

чудват 
грандиозност 
Той въвел при строежите каме
нната архитектура, която заме- 

платото на Саккара тух- 
дървения строеж. Той

и
в тия
чки скелети,
мерени добре запазени. Възрас
тта на Проучените мъртъвци 
се движи между 2 и 70 години.
Освен това лицевата структура 

четиридесет царски мумии 
са били радиографирани в му
зея ма Кайро.

Проучват се също битът и о- 
бичаите на фараоните, начинът Нубийците са по-старо 

навиците им. Ус- 
е, че фараонът Тутан- 

обичал птичи консерви и

сти по
ления и 
издигнал първата каменна стъл 

И като ле-бовидна пирамида, 
кар той бил изключително на
дарен. Две хиляди години след 
своята смърт той е провъзгла- 

египтяните за герой. А

По-късно вна
Крадецът; Ьре! че тежко. жилите им се примесила и чу- 

най-вече нубийска. сен от
когато Александър Македонски 
в 332 г пр. н. е- прониква в Е- 

Имхоте.п е обожествен от

жда кръв —
племе,

живели изолирано преди хиляди 
долината на Нил, ме- 

Египет и Судан. Две хиля-

на храненето, ги пет,
гърците които го

свея бог на медицината Ас-

Да даваш или да не даваш
приравняваттаиовеио години в

камои
пиел с удоволствие вино, но са
мо от своето лозе — страхувал 
се да не бъде отровен. И все 
пак умрял съвсем млад не 
навършил 20 години— от тубер 

Рамзес IV страдал от те 
инфекция на венците, Зъ-

със
клепиос, син на Аполон, заради 
неговите чудотворни изцеления. 
Изобщо Имхотеп е голяма лич- 

всички народи на Изток

жду
ди години преди новата ера еги 
лтяните проникват в Нубия. Фа 

Аменопист I от XVIII ди 
завоюва окончателно.

раонът 
наетия я 
Чрез сравнения със сегашни ну 
бийци учените се стремят да ус 

еволюцията ма зъбните

ност за
и фараонът Джезер дължи не
му славата си на мъдър и про
светен владател. Според-древни

кулоза. 
жка
бите му преждевременно се по
хабили поради... 
дъвчене. Съвременната медици- 

учи да дъвчим добре хра
ната, но от историята ма древ
ността научаваме, че всеки сь- 
вет е полезен, ако е умерен...

Т оку преди започването на събранието над главата ми се 
надвеси моят приятел Вихор Огнеметов и с глас, от който стру
еше безкрайно огорчение, прошепна:

— А мен щели да ме крити куват в доклада!
— Хайде де! — възкликнах с възможно най-голямо учу-

тановятпрекомерно

иа ни
дване

— Да критикуват тебе? Невъзможно! Че за какво могат да 
те критикуват?

— Абе, и аз им се чудя на ума, но нека само да се опитат... 
Ще ги науча аз тях кой е Вихрю Огнеметов! Като започна от 
председателя, че един по един, един по един...

Точно така и стана.
Някъде към края на доклада, в оня раздел, който 

след израза: „... но наред с постигнатите успехи бяха. допус
нати и отделни слабости...“, покрай другите се спомена нещи
чко и за моя приятел. Като член на някаква комисия не давал 
каквото можел да дава и за в бъдеще следвало да дава още по
вече от даваното. И така нататък, в тоя дух.

— Чуваш ли, чуваш ли? — задъхваше се от вълнение и 
възмущение Вихрю Огнеметов. — Ей сегичка ще скоча и ще 
ги запитам: „Ама вие, бе другари от ръководството, давате ли 
вие каквото от вас се очаква да дадете“? Че като ги зачеша,

следва

Една жена нахълтва като ви
хрушка в магазина:

— Току-що изпратих моето 
момче да купи едно кило гроз
де. Претеглих гроздето и то из
лезе седемстотин грама. Може
те ли да ми дадете обяснение?

Тогава продавачът отвръща 
лаконично:

— Претеглете вашето момче, 
госпожо!

един по един, един по един.
— Трай Да свърши докладът и тогава .. .
— Ще трая, ама сърце не трае...
Все пак прояви съзнание. Само се намести на стола. Дори

се поусмихна.
Започнаха изказванията. И както поняога се случва, по- 

вечето от изказващите се преразказаха със свои думи вече ка
заното в доклада. В смисъл, че той правилно отразява истин

на нещата и те са напълно съгласни с него.

* * *
Шотландец отишъл да прекара 
няколко дни в Лазурния бряг. 
Попитал келнера в едно кафене:

— Колко струва чаша лимо
нов сок?

— Два франка, ако сте сед
нали на маса, господине.

— А при бюфета?
— Един франк.
След като размислил, шотлан 

децът попитал:
— А няма ли да ми струва 50 

сантима, ако застана до бюфе
та прав на един крак?...

* * *
Изпитната комисия пита бъдеш 
учител:

— Можете ли да ни кажете за 
шо си избрахте професията учи 
тел. Посочете вие три причини.

Юли, август, септември.. .
+ * *

Съдията пита обвиняемия:
— Но защо най-сетне три но

щи подред сте обирали един и 
същ магазин?

— Ето защо — обяснява кра
децът. — Първият път взех ед
на рокля за жена ми. А следва
щите два пъти ходих, за да я 
сменям...

Пред храма на Рамзес Пското положение
— Чуваш ли ги, чуваш ли ги тия мижитурки! Кръвта ми

Ако е те египетски обичаи в гробни—
любимипълнежи. Резултатите на тези 

проучвания Ще бъдат използува 
ни в модерната медицина за из 
правяне неправилно развитите 
челюсти у децата.

На юг от Кайро, при селище
то Саккара, разположено на за
падния бряг на р. Нил, се пра
вят разкопки под ръководството' 
на египтолога Валтер Емери. До 
Саккара се намира главният не 
кропол на долината с многоброй 
ните паметници.

Наскоро египтологът е открил 
тук проход, който според него 
ще изведе вероятно до отдавна 
търсената гробница на Имхотеп

вече кипи, ще стана и не знам какво Ще се получи, 
въпросът за празно дърдорене, то...

— Иска ли още някой думата? — попита отново предсе-
ците поставяли някои 
веща за погребания. Учените се 

че в гробницата нанадяват.
Имхотеп ще намерят материали, 
ст които ще може да се узнаят’ 
прилаганите от него лечебни ме 
тоди. Тъй като под негово ръко-. 
водство са балсамирали мумии 
те на дворяните, в гробницата 
вероятно ще се намерят и ука
зания за начина на балсамира

дателствувашият.
— Ставай! -
—■ Какво ще ставам, като въобще няма да ми дадат ду

мата. .. Не ги ли гледаш искат да претрупат всичко на две-три 
Но тая работа аз няма да оставя така, ще запомнят те кой е 
Вихрю Огнеметов!

И той заплашително вдигна показалец.
-— Има думата другарят Огнеметов! — разбра погрешно 

жеста му председателствуващият.
В салона настана такава тишина, че дори членовете на пре

зидиума излязоха от своя унес и престанаха да рисуват своите 
зайчета, триъгълници и и тъпоъгълници.

Моят приятел най-напред бурно почервеня, след това 
пребледня и като се надигна, изпълен с решимост, заяви.

— Аз, другари, напълно съм съгласен с изнесеното в док
лада, който съвсем вярно отразява истинското положение... 
Заедно с това напълно одобрявам критичните бележки по ад
рес на отделни другари и обещавам за в бъдеще да давам още 
повече, отколкото съм давал досега... За което искрено бла
годаря на ръководството и на изказалите се по мой адрес 
другари ... ‘

След като събранието премина към следващата точка, той 
отново се надвеси над мен:

— Намерили кого да провокират.. . Но аз ще им дам да 
разберат кой е Вихрю Огнеметов!

приятеля Огнеметов.сръгах отмъстително

нето на труповете, което и до 
лнес остава тайна за човечес
твото.леко

Кирил Гривек

За вас домакини
КОГАТО ВАРИТЕ СЛАДКО...

ф Когато насипвате горещо 
сладко, конфитюр или марме- 
лад в стъклен буркан, за да не 
се пукне, затоплете предварите
лно буркана и го сложете вър

ху кърпа, натопена в гореща во 
да, няколко пъти.

ф Сладкото се смята за сва
рено, когато капка от сиропа, ка 
пната върху чинийка или буч
ка захар, запазва напълно фор 
мата си и не се разлива.Л. ХУБЕНОВ — НРБ
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