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ЙВтстЕо Белград
Драги паш другарю, Тито!

Твоят седемедесет и седми рожден ден — празник 
на воин, човек и вдъхновител, който смело и сигурно ни во
ди към светлото бъдеще е гаранция, че Деня на младостта 
е наше бъдеще — празник на-народа, ден на историята ни, 
пример на социалистическото изграждане и самоуправление, 
което вдъхновява не само нас, но и всички прогресивни хо
ра на света. Във войната и в изграждането на страната ни. 
Ти другарю Тито, даде от себе си всичко епохатаБ Ъ АГА Р<зК АТА НАРОДНОСТ на времето
да бъде епоха на бъдещето и символ на храброст и побе
ди. Югославия стана звезда — пътеводителка и пример как 
да се развива една страна, съставена от бройни народи и 
народности.

В СФР ЮГОСЛАВИЯ •

25-МАИ - ПРАЗНИК НА МЛАДОСТТА
„Гордеем 

се с нашата 

младеж

Под Твоето ръководство се изкова братството и един
ството на нашите народи и народности, което гарантира но
ви победи и успехи.

Твоето име и страната ни станаха символТИТО: на мир и
човешко разбирателство на всички хора на земното кълбо. 
Твоята сила и умелост гордо движат туптенето 
на всички граждани от цялата ни страна.

Драги наш другарю Тито, след Твоите думи

на сърцата

винаги
се намира единството и на нас гражданите от българската 
народност, които сме здраво сплотени с останалите народи 
в Югославия.

Винаги ще се борим за провеждане политиката 
СЮК, чййто водител си Ти, а което безсъмнено 
за по-светлото бъдеще на нашите поколения.

Ние се гордеем с Теб. 
о На Тебе, другарю Тито ,изпращаме сърдечни привети 

и най-искрени благопожеланця 77ят ти рожден ден да бъде 
факел на годината.

Живей ни дълго и щастливо за общото щастие и бла
годенствие на нашите народи и народности!

на
ни уверява

'-тз>. > - <•»

На заключителните търже
ства на празника на младо 
стта на стадиона на ЮНА, 
след като прие щафетната па 
лка от Катица Стефанович, 
президентът на Републиката 
благодари на младежта и 
гославските народи за честит
ките по повод рождения ден, 
със следните думи:

„Благодаря на всички учас
тници в това тържество, а сне 
циално на носителите на ща
фетата.

ПИОНЕРИТЕ, МЛАДЕЖИТЕ, ГРАЖДАНИТЕ И 
ГРАНИЧАРИТЕ ОТ БОСИЛЕГРАДСКО

Фестивалът в Димитровград
Ю- ТРАДИЦИЯТА НЕ Е ИЗНЕВЕРЕНА

— МНОГО УЧАСТНИЦИ И 
ЗРИТЕЛИ. ИЗПЪЛНЕНИЯ
ТА ПО-КАЧЕСТВЕНИ ОТ МИ 
НАЛОГОДИШНИТЕ. ОРГА
НИЗАЦИЯТА МНОГО ЛО
ША. ВРЕМЕ Е ФЕСТИВАЛЪТ 
ДА ПОЛУЧИ ПО-ДРУГО СЪ
ДЪРЖАНИЕ.

Блсагодаря на народите 
Югославия за пожеланията и 
приветите, в които аз виждам 
и нашите задължения, които 
трябва да изпълняваме.

Щастлив съм, 
младеж с бодри лица и сърца 

младостта.

И завчерашният фестивал 
на българската народност от 
Димитровградско подобно на 
предишните беше скромен но 
каз на културното развитие 
на народността. Два дни тър
жественост, състезания, песни, 
танци и народно веселие в 
спортния център и на град
ския площад оживиха и из-

нашатаче

чествува деня на 
Желая нашата . младеж и за
напред, всяка година, да по
среща и чествува своя праз
ник с много радост и весе
лие, да бъде вярна, както и 
досега, на себе си и на своята 
социалистическа родина. В семейна обстановка пълниха градчето.

— На 24 май след полуфи- 
ме от младите всестранно да налните срещи на спортните 
се включат в нашия общо- отбори от училищата и мла- 
ствен живот и да дадат всич дежките организации в сало- 
ко от себе си Югославия да на на културния дом бе ог- 
бъде велика по дух и стреме крита изложба на художника 
жи, твърдо да пази своята не Методи Петров и изложбата 
зависимост и суверенитет, ко- на изданията на „Братство“ 
ито са получени с много кръв по повод 20-годишнината на 
и жертви в нашата народоос- печата на българската народ

ност в СФРЮ. Бяхме свидете 
ли и на разкошен фойерверк, 
който предизвика голям инте

Аз очаквам от нашите мла
дежи да направят всичко, ко 
ето желаят не само техните 
родители, но и цялата наша 
социалистическа общност, т.е. 
да бъдат верни пазачи на за
воеванията на нашата велика 
революционна борба. Особено 
желая Да пази една от най- 
големи придобивки на наша
та революция 
и единството и по-нататък да 
го укрепва. Защото братство
то и единството на нашите 
народи е залог и иа нашите 
бъдещи победи, гаранция, че 
ще преодолеем трудностите, 
които стоят пред нас.

Мога да кажа, в името на 
всички нас, които сме отгово
рни за съдбата на нашата 
страна, че имаме пълно дове
рие в нашата младеж и че 
можем да се гордеем с нея.

Нашата младеж иска да и- 
ма младост — каквато ние не 
сме имали, тя има право да 
търси от нас младостта й да 
бъде радостна, а ние очаква-

тринта, след пристигането на 
участниците в спортния цен
тър, председатедят на ОК на 
СЮМ в Димитровград и на 
Комитета за чествуването И- 
ван Денчев откри фестивала 
с кратко приветствено слово. 
Обръщайки се към около пет 
стотните участници и около 
3.000 зрители той изтъкна де 
лото на президента Тито, 
възхода на нашата страна и 
димитровградската комуна. . 
„Под Титовото ръководство, 
каза той, Югославия стана 

(Следва на 2 стр.) ■

вободителна борба.
братствотц

Благодаря ви!"
рее у населението и гостите в 
града.

— На 25-ти май се състоя
ха централните тържества. СуМладост в Звонци
Босилеград

На вас, младите, ви предла Материали за фестивала в 
Звоици четете на 4 страница.

Празникът на младостта в 
Звонски район бс тържестве
но отпразнувай.

В Звонска баня, сред живо
писната природа под Асеново 
кале, едно денонощие се смс 
няваха танцовите състави 

на народни

Празник на младитегам от сърце: направете вси
чко нашата социалистическа 
общност да бъде още по-здра 
ва, да владее обич между на 
родите, да се развива най-го-

между

Традиционалният 
иа младостта и рождения ден 
на другаря Тито мина и в Бо 
силеградско под знак на ре
дица културно-забавни и спо 
ртни състезания.

В Босилеград чествуването 
започна в навечерието на пра 
зн-ика с откриването на уче- 
ничеоки изложби в гимназия 

.^.-д та и основното училище. По- 
дир това се проведе традици 

‘ШШл оното състезание в надбягва- 
ВНн не с велосипеди в което по- 

Щ Щ беди Йовам Янев, ученик от 
гимназията. В надбягването 

" по улиците на г.рада победи 
Никола Митревски, граничар. 
От пионерите в тази дисци
плина победи Драган Алекса 
ндрич, ученик от второ отде
ление. -

Тържеството продължи с 
факелно шествие, в което у- 
частвуваха десетки, пионери

празник от долните класове на осно*

илямо сътрудничество 
хората. Пред вас именно стои иизпълнители 

естрадни песни ...тази задача.

ВАШАТА БАНКА
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА 

БАНКА В ЛЕСКОВАЦ
НА РЕДОВНИТЕ ВЛОГОВЕ ЛИХВАТА Е 7, А НА ОС- 

РОЧВНИТЕ — в»/».
СПЕСТЯВАЙТЕ ПРИ ОБЕДИНЕНАТА КРЕДИТНА 

БАНКА В ЛЕСКОВАЦ И НЕЙНИТЕ КЛОНОВЕ В БУЯНО- 
ВАЦ, ВУЧЙЕ, ГЬРДЕЛИЦА, ЛЕБАНЕ, ВЛАСОТИНЦИ, ВЛА- 
ДИЧИН ХАН, БОСИЛЕГРАД И ВЪВ ВСИЧКИ ПОЩИ НА 
ПТТ—ЛЕСКОВАЦ. Р. Михаилович зае първо 

място М. Мацич



Фестивалът в Димитровград
___ ' > ■           ' " '

■ ■

ТРАДИЦИЯТА НЕ Е 

ИЗИЕВЕРЕНА
г

гаря Тито, пред топа множс-
стотина(Продължава от 1 стр.)

братска общност на равнопра ство се представиха 
вик народи и народности. На самодейци — танцови съсга- 
шатй българска народност в 
тази братска общност има въ 
зможност за всестранно раз
витие. Това неведнаж е било пародии инструменти. Все до 
ротвърдено й сс потвърждава полунощ продължи фестивал 
и днес с тази наша културна ад и малцина загу-
и спортна манифестация . ч м

А -в телеграмата, която от биха търпение и си отдид 
фестивала бе пратена до др. да спят. И как можеха, кога-» 
Тито по повод рождения му 
ден, е записано и следното;

„С Твоето име Югославия 
стана символ на мира и прия Владов или на Милорад Нсн- 
телско сътрудничество межда чов, или игривите звуци на 
народите от целия свят...
Младежите от българската на 
родност в *. Димитровградско 
ще бъдат гранитна опора в 
опазването на придобивките 
от Революцията и социалисти 
ческото изграждане на страна 
та ... Живей ни дълго и ща
стливо за напредъка на наши

на народниви, изпълнители 
псснй, и млади любители на

то тук слушаха хубавия глас 
на Тслка Йосифова, на Стоян

на, хилядната публика ще бъ 
много по-доволна от фе-

кавалджията Никола Цолсв и развален,да слушаме малко 
частично лишен от падежите де

ко- ставала.
ПАРАДЪТдесетина други изпълнители. 

А много от песните, които бя си сърбохърватски език,
1 гато упорито ни се повтаря, 

че народностният ни език тря
вече

която
Иначе фестивалът е 

отколешна традиция, 
бва да е в постоянна употре- заслужава постоянно усъвър- 
ба. Нали този ден беше по- шенствуване и обогатяване, 
каз именно на нашия култу- той е вече необходимост на

народността. Ярко доказател- 
— И защо другарю предсе- ство за това са между друг-о- 

дател, не предвидихте за гос- то и потоците от хора, които 
ти на трибуната поне некол- сутринта на 25-май се стича- 
цина добри и заслужили мла- ха от всички посоки към гра
дежи ,които са допринесли. за да 

на този фе- 
активни в обще-

I

СОЛО-ПЕСНИ (ПИОНЕРИ)
1. Петър Петров (Каменица)
2. Цеца Кирова (Смиловци)
3. Петра Василева (Погапово)

СОЛО-ПЕСНИ (младежи)
1. Стоян Владов (Д. Невля)

2. Звездана Костова (Т. Одоровци)
3. Вера Арсова (Смиловци)

ДУЕТИ
1. Негица Игич и Богдан Йордапов (Каменица) 50 динара
2. Китка от песни (група ученици от Каменица) 40 динара 

ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ
1. Никола Трайков (Смиловци)
2. Ангел Каменов (Смиловци)

ТАНЦОВИ СЪСТАВИ
1. Смиловци — съставът на училището 
2—3 Т. Одоровци и Погапово по

50 динара 
30 динара 
20 динара рен възход?за-те народи и народности, 

щото Ти си част от нас и ние 
принадлежим на Теб"

50 динара 
30 динара 
20 динара< МЛАДОСТТА НА ПОЛИГО

НА окачествяването
М. Н. Н. — Д. Й. — М. А.ставал и са

ствения живот на един 
друг район от комуната, 
ли това беше младежки праз

Физкултурният преглед за
почна малко след 10 часа. Пъ 
рви излязоха с детски строй
на крачка ученичките от осно 
вното училище в Димитров
град и с добре изпълнените

или
На-50 динара 

40 динара
Музиката откри фести
вала с марша „Обичам 
те Димитровград"

ник?
Не търсим отговор на въ-100 динара 

30 динарагимнастически упражнения по 
браха‘аплодисментите на хил 
ядите зрители. След тях 
заредиха — учениците от по- 
гановското училище, девойки 
те от гимназията, учениците 
от димитроградското основнр 
училище и стройните младет 
жи от гимназията, 
бяха единодушни, че най-вну 
шително е изпълнението

а качеството

просите. Само сме уверени. Георги Шукаревче ако това го няма догоди-
се

ха изпети тая вечер рядко се ствуването, начело с председа 
чуват във всекидневна обета- теля. Тъкмо затова се обръ- 
новка. Кога ли още са се чува щаме към него с въпросите: 
ли „Заплакала е Стара плани — Защо бяха допуснати то 
на“, „Зайди, зайди ясно слън лкова грешки в отпечатаната 
це“ или „Ранен падна млад програма за фестивала? Не 

„ " мислим за гъмжилото право-
стоян . писци грешки, но и за изпус

кането на част от съдържани 
ето на тържеството 
пример изложбите и детайли 
те от естрадната програма.

— Не ви ли се струва, че 
гимнастическите упражнения 
щяха да са по-внушителни, 
ако вместо броене имаше съ

Мнозина

на
гимназистките, 
на изпълненията изобщо мно ОРГАНИЗАЦИЯТА — МНО

ГО ЛОША на-
го по-високо от миналогодиш 
ното.

В следобедните часове на 
игрищата в града се водеше 
упорита, но дружеска борба 
за първо място по волей бол, 
ръчна топка, в лека атлетика. 
Младите напрягаха сили да 
заемат по-достойно място в 
спортните състезания и да 
спечелят съответна награда» 
Мнозина след състезанията 
бяха радостни. Това бяха пър 
венците. А другите останаха с 
надеждата, че догодина ще се 
класират по-добре.

Компетентни коитохора,
всяка година почти са члено
ве на журито за оценяване на 
изпълненията, не скриха свое 
то задоволство от изпълнени
ята на самодейците, от гимна

провод на музика.
— Нямаше ли начин градът 

да получи поне още малко 
етическите упражнения и съ- украса, макар зеленина край

знаменцата, за да допълни __ 
тържествеността на празника

стезанията. Общо казано
всичко е по-качествено от ми
налогодишното и затова бла
годарността се пада на десет
ките учители и младежи, кои 
то с упоритост подгтовяха сво

ни.
— Къде се загуби факелно

то шествие, което личи в про
грамата.

— И защо не се потърси 
съдействието на гимназиалниСАМОДЕЙЦИТЕ ПРИВЛЯКО

ХА МНОГО ПУБЛИКА ите програми, за да се пред- те и ДруГИ учители приветстве 
ставят по-достойно на фести- ното слово и текстовете на во

дителите на фестивалната ес
трада да се напишат на бъл-Вечерта хилядното 

ство се пренесе на 
улица. На градския йлощад, 
от скромно осветената естрада 
с приветствения лозунг до дру

вала.
Но организацията на самия 

фестивал едва ли е била ня- гарски език. Защо трябваше 
кога по-слаба.

Затова, естествено, носи ог-----------------------------------
говорността комитетът за че-

множе-
главната

Един кът от изложбата 
на „Братство"

•1
Пристигане па игрище

то на „А. Балкански"

Снимки: Ст. Алексич

На трибуната се наме^ 
риха всички ръководи

тели в комуната

БРАТСТВО * 30 МАЙ 1969



Чествуване на 25-ти май в Боситу^град

ПРАЗНИК НА МЛАДИТЕ
(ПродължениеГтг„„л от 1 стр,). от Долно Тълмино. В

Ш'ШШ
' цветя- пушки, мир Величков, ученик от гим-

ДРУГО ТС —а п0 назията- Тоя даровит младеж 
улиците, топло приветствува- победи и в скок на далечина 
ни от гражданите. Начело с резултат от 6 метра, 
на тях ученик и ученичка но- в скачане пп
ГсПд°вРеГ ^ ТИТ°' УКРЗ- 1° «* “ очакваше победи Ива 

Парадът приключи в игран та^и ^сХл^^ то^Хик
Там Убедително побеждава 

,^^ОГОЛ1°ДНата публика, няколко години, 
в която имаше и много при
състващи от селата, беше на 
правила жива ог.рада, очаква 
йки с нетърпение 
ята на най-добрите...

След малко.

Долно Тлъмино с 9:0. Грани 
чарите победиха и по ръчна 
топка. Във волейбол най-до
бри бяха учениците от гимна 
зията.

Най-силно впечатление в съ 
стезания по физкултура и ги 
мнастика направиха учениците 
от горнолисинското училище. 
Това беше наистина подгот
вен отбор, съставен само от; 
талантливи момичета. Най-до 
бра беше Лиляна Борисова. 
Това симпатично момиченце 
беше отпоздравено с дълго
трайни аплодисменти от сто7

хвърл-

височина как-
Упражнение на паралелки

за естетика преподавателят 
по ОТО Радко Димитров бе
ше изнамерил решение всич 
ко изложено най-хубаво да се 
види.

Между другото, на тази из 
ложба, със своите качествени 
рисунки се изтъкна Никола 
Цветков и Винко Иванов. В 
една витрина бяха поместени 
успешни хербарии и збирки 
по биология. Една такава е 
изработила Зорица Радееко-

мата със солидни изпълнения 
участвуваха и граничарите.

За най-масово участие на 
тържеството и за добри резу 
лтати в спортните състезания 
и културно-забавната програ
ма първо място и купа полу
чи босилеградското основно 
училище. Второ е горнодисин 
ското, което също получи ку 
па.

вече

изпълнени

повявани от 
тих ветгьр, високо се издигаха 
знамената.

Голямото' тържество откри 
Борис Костадинов, председа
тел на ОК на СЮМ. Той го
вори за значението на Деня 
на младостта, за първото че
ствуване на тоя празник и за 
величавата роля

За успех във футбол и ръч 
на топка граничарите, полу
чиха купа и грамота. Бяха връ 
чени и бройки индивидуални 
награди на най-добрите уча
стници в тържеството.

За успешна организация и 
подготовки на учениците гра 
моти получиха Борка Лазаро
ва, Симеон Тодоров и Круна 
Иванова.

След връчването на награ
дите тържеството продължи 
до късно вечерта. На площа 
да на града няколко часа се 
виеше кръшно хоро. Но най- 
весели бяха граничарите. Те) 
се радваха на постигнатия ус 
пех и получените награди. Сво 
ите най-успешно състезавали 
се те носеха на раменете си

УГ ва.■шик Женските посетители бяха 
най-много доволни от хубаво 
изработените везове и други 
домашни ръкоделия. И някои 
колективни работи бяха доб
ре репрезентувани.

Изложбата на гимназията 
беше по-окромна, но затова тя 
представи няколко оригинал
ни работи по електротехника 
и физика.
КУЛТУРНО-ЗАБАВНАТА ПРО 
ГРАМА ПРИВЛЕЧЕ НАЙ-МНО 
ГО ЗРИТЕЛИ

За разлика от миналогоди
шното тържество на това бе 
предадена трочасова успешна 
културно-забавна програма, 
която започна в пет часа под 
открито небе в игралището 
на гимназията.

По традиция и тоя път най 
много се изтъкнаха танцови
те състави. Най-добри бяха 
онези от горнолисинското и 
босилеградското основно учи
лище. Тяхните номера въоду 
шевиха зрителите, които ги 
прекъсваха с чести аплодис
менти.

Също така твърде успешни 
бяха номерата на най-малки
те момичета от основното учи 
лище в Босилеград, ръководе 
ни от учителката Круна Ива
нова.

Представиха се и няколко

на другаря 
Тито. Подир това от тържес
твено. украсената бина бе от
правено .поздравително писмо 
до: другаря Тито, което при
състващите топло

;
поздрави- ннвднха. . I я1 ■Спортните състезания запо

чнаха учениците от босилегра 
дското основно училище.

Те бяха най-масови. В тях 
Участвуваха учениците от ги-

Физкултурни упражнения на пионерките
В масовите спортни състе- тици зрители. От същия от- 

зания най-голям успех има- бор особено успешни бяха и 
ше отборът на граничарите. Гордана Александрова, Десан

ка Владимирова и др.
Гимнастически упражнения 

изпълниха и учениците от ги 
мназията. Те се състезаваха 
на партер, паралелка, дюше
ци, кон и др.

Голямо внимание привлеко 
ха и упражненията на най- 
малките участници. Между 
другото те имаха състезания 
в надбягване с автомобилни 
гуми, със завързани крака в 
чувал, претягане с въже, с 
яйце в лъжица и др.

ш«ШШ
по улиците на града.

В. Велинов

Фестивални дни 

в Клисура
Основното училище „Иво 

Лола — Рибар“ в Клисура съ
вместно с подведомствените у- 
чилища от околните села тъ
ржествено отпразнува Деня 
на младостта и рождения ден 
на президента Тито. На 25 — 
май учениците и населението 
от тези села се събраха в ме
стността „Прогон“ в района 
на село Сухи дол и през це-

БОГАТИ И РАЗНООБРАЗНИ 
ИЗЛОЖБИ

Традиционите изложби на 
основното училище и гимна
зията и тоя път бяха успеш
ни. Особено привлекателна 
беше оная на основното учи
лища, която беше обогатена 
с нови ученически експонати, 

мназията, основното училище, като победи отборът на гим- Тя беше поместена в простра 
граничарите, градския младе- назията с 4:2 и отборът на ния коридор на новата учили 
жкй актив и младежкия актив Той триумфира във футбол, щна сграда. С голям смисъл

дуета на народни и танцови 
пеони. Особено успешно беше 
изпълнението на Данка Дио- лия ден тук се извиваха връ

тни хора или се представяха 
изпълнители на песни, ре
цитации, музикални точки и 
танци.

Тържеството бе, открито 
със слово за значението на 
Деня на младостта и за жиз
нения път и заслугите на пре 
зидента Тито в създаването 
на социалистическа Югосла-

. Детайл от изложбата па Р. Димитров

нисиева, ученичка от гимна
зията. В тоя дял от програ-

I Фестивални размишления тови дрехи? Как не им падна на ум по такъв начин 
чрез модно ревно да вземат участие в празника и да 
използват голямата публика от всички наши райони?

Това е само един страничен въпрос, който откри
ва други въпроси за размишление. Някои от тези въ
проси са начовъркани, даже имаше акции в това на
правление, а именно — нашите тържества да се ос
вободят от една порядъчно архаична режия, да се 
освободят от една наследена помпезност на миналото, 
да ос освободят от духа на „Ов. тройца" и провинци
ална затвореност и да се приспособят към новото 
време, те. да се превърнат в Тържества, които ще 
имат регионално-фолклорна окраска, но които в съ
щото време ще бъдат и атракция за един по-широк 
регион (югоизточна Сърбия) и щс имат ролята на 
туристическа и икономическа пропаганда (кратки и 
бързи излети до Погановоки манастир ,до пещерите 

Власи или Петърлаш; продажба на сувенири вкл 
ючително и. на народни носии, сервиране на наши 
специалитети като качамак, агнешко, задушено, бани
ци и други,- физкултурници, певици и други в дрехи 
които „Свобода“ изработва, богати витрини с издели
ята на наши производители и някоя лотария или по 
добно; гости-изпълнители от други краища на страна 
та и пр.). Празнуването ни, станало хубава традиция 
и политическа манифестация, по този начин би полу
чило по-широки размери и би било не само за наши 
хора, но и за още толкова и дори двойно повече го
сти от по-близките и по-далечните градове (с по-смела 
ориентация към Ниш и Белград).

Организацията на тържествата все повече трябва 
да се измъква от ръцете на отбори и различни ко
мисии (главно по линията на просветата и политиче
ските организации) и да става общо дело на, преди 
всичко, стопаноките и туристически организации, ка
то, разбира се, не се изключват и досегашните фак
тори. Марин Младенов

Стара (и подокарана) 

фестивална песен
вия.

Тържества 

в Божица
Пак фестивал, пак спектакли по районите, пак 

един вече традиционен празник в града ни, който 
събира стари и млади, който за няколко дена повди
га пулса на родния ни град. Един мой приятел, журна 
лист, ми каза че се готви да. напише статия за облек- 

пристигащите от селата участници ,в фести
вала, да направи сравнение между облеклото от цре,*и 
едно десетилетие и сегашното и въз основа на това 
да даде едно заключение, в.празничен стил, за напредъ 
ка в нашия край. Точно е, че напредък има: преди 
идваха моми в литаци и гуменки, в зъбъни и платне
нки, а сега ще се съберат моми с найлон блузи и пли 
сирани поли, с „коштанки“ и накъдрени коси. Обаче, 
като погледне човек тази богата пъстрота, веднага 
ще си помисли, че нашият фестивал плаче за едно мод 
но ревю, което да покаже на тези млади моми (пък 
и на градските девойки м< жени) какво значи с вкус 
някой да се облича и какво значи мода, като една 
съставка от общия културен багаж на нашия човек 
днес. С една дума и купешките неща (обувки лачени, 
дамски чанти, червила и найлони — като елемент на 
материален прогрес) могат да носят с себе се еле
менти на изостаналост, на примитивиз4.м или провин- 
циализъм най-леко казано. А имаме фабрика за го-

Божица отпразнува двоен 
празник — Деня на младо
стта и Деня на училището си 
„Двадесет и пети май“. Пред 
мнозинство селяни и гости от 
сурдулишките обществено - по 
литически организации, от о- 
колните села след приветстви 
ето на директора на училище 
то Любен Величков ученици
те изпълниха солидно подгот 
вена културно - забавна про
грама от областта на самодей 
ността и физкултурата, а мла 
дежите и войниците — грани 
чари организираха футболен 
мач.

След това в училищния 
двор започна народно весе
лие.

въвлото на

■■Ч

Същия ден учениците от 
осми клас получиха свидетел: 
ства, а на отличниците бяха 
дадени награди — книги.

М. В.
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МЛАДОСТ
<В

звонци
ЧЯ,ЪХо5“я -гГС„а™™коТр«. С два 

гимнастически уп- акордеона групата съпровож 
населе- даше Колев на кавал. А след 

това друга група от 
училище, в народни носии, из

хора.
Много аплодисменти и 47 точ 

фолклористите

изпъл-
Па време па квиза от с. 

изпълниха
Местното- ражнения.

ние и гостите, дошли от ця- 
Лужмица наблюдаваха из

пълнителите. След това се съ 
срещи по футбол. Фу

всички отбори ки получиха 
усилие

същотд
ла пълни китка от народни
стояха 
тболистите на от Звонци.показаха достатъчно 
за победа на своитге отбори. След изпълнението, на няко 
Първо място в това съревну- лко забавци мелодии, съпрово 
вание зае отбора на Д. Стри- Ждаяи на електрични китари 
жевац, а второ място отбора от Групата „Карнеоли" от Ве
на домакините — с. Звонци. ла палаИка, започнаха изпъл

нения на народни песни. На!й 
-много аплодисменти получи 
РАДИВОЙ МИХАИЛОВИЧ, у 

Централната прослава се чеШ1К от с. Стрелъц с песен- 
в Звонска баня. На та хоче, хоче..Неговото 

трибуна; изпълнение съживи публика-
на та Не по-малко аплодисмен- на забавни мелодии зае Дра- 

няколко хиля- та получи и песента „Австра- ган Маркович с песента „Ро- венци получиха парична на- 
лия“ в изпълнение на Гюргия мана“. града от 6.000 ст. динара, а
гдппгмрвич „ „ всички състезатели наградиПо народна музика пър от д-СКТОИЛКОЛОр“ от Бабуш- 

място зае Ради вой Михаило- 
вич с песента „Хоче, хоче... 
второ място делят трима, а 
трето място зае Загорка Ан- 
тич с песента „Замина си без 
поздрав.

Пионерките Радмила Стоянова, Смиля Андреева и Мило- 
Милия, ученички от основното училище в Звонци 

фолклорната група, която зае второ мястованка 
участвуваха в 
на фестивала.

Ш ■№ групата на Велико Бонин тели получиха утешителни на 
— Звонци и гради по една книга „Зли вре 

, мена“ от Гюро Златкович 
Милич. ' 1

Всички състезатели

зае
це, второ място 
трето място — Стрелъц.. 'Ъ. състоя

специално уредена 
й сред красивата природа

Звонска баня,
I ШШ ди души с интерес следяха съ 

ШШ ш ревнованията. За бързото и 
цялостно изпълнение на про-

Първо място в изпълнение
пър

и ница.И песента „Австралия" остави грамата допринесоха ръково
дителите на програмата Лена 
Рангелова и Богдан Цветко-

добро впечатление
■№Голям интерес предизвика 

и викторината по историята 
на НОВ. от Лужнишко. Орга
низаторите в тази квиз еми- 

Бонинци, сия бяха заинтересували мно 
Бабушница и много изпълни- го младежи в изучаване на 

Звон- тели на народни песни, забав историята на НОВ, а най-до *а =
брите отговаряха на поставе-

Фестивалът на младежта- от 
Лужница завърши след няко- 
лкомесечни съревнования 
подготовки на младежите 
цяла Лужница.
— управата 
и организациите от с.
ци показаха, че фестивалът и Ни мелодии, 
занапред ще може успешно 
да се провежда — както тук 
казаха — в най-хубавия кът хора на 
на общината.

вич. Пред зрителите се смен- Фестивалът в Звонска баня.и яваха младежки танцови съ- 
от стави от Звонско,

ксЯйто се провежда за втори 
път се наложи с това като 
значителна културно-забавна 
манифестация на Бабушниш- 

Първо място зае Мил е Сто ,ка община, която се провеж- 
Присъствува- ичич от Студена, в изпълне- да по случай Деня на младо- 

ние на акордеон. стта. Организаторите — Съю
за на младежта, заедно с ос
таналите обществено - полити 
чески организации и Туристи 
ческия сюъз дадоха съвремен 
тон на този фестивал и може 
да се каже, че в бъдеще то
зи фестивал може да полу
чи по-широки размери пред
вид на амбиента в който се 
провежда — сред прелестите 
на Звонхжа баня. 0 това. тури 
змът в Бабушнипжа община

В изпълнение на инструме
нти, се класираха както след-Домакините 

на Звонска баня

ните въпроси, 
щите бодреха своите отбориФестивалът бе открит от 

основното училище 
от Звонци с ръководител И-

Второ място зае Боривое 
Костич в изпълнение на ка
вал и трето място зае Борис 
Луков.

и любимци.
Този дух на съревнувание 

поддържаше и публиката.
ван Колев. След това настъпи 

Ясеновдел,
Кра'й древното Асеново ка

ле за втори път бяха развети ха съставите от 
фестивалните знамена на мла стрелъц, В. Бонинци. Танцо- 
дежта, която пази традиции
те на своите бащи, които през 
Втората световна война орга- чилище
низирано се съпротивиха на та с успешното изписване на 
фашистките окупатори. Село 
Звонци, пътя до банята и ця
лата Звонока баня бяха в пра 
знична премяна, Навсякъде
се чувствуваше празника.
Програмата се изпълняваше 
от сутринта до късно през но

В квиз-съревнованието пър- 
при основното у- черта, в Звонска баня бяха во място разделиха Камбеле- 

въодушеви публика- съобщени резултатите. От та- вци и Звонци и делят 10 000
нцовите състави първо място динара, а останалите състеза-

След програмата, късно ве-
вият състав

| и по-специално популяризаци 
I ята на Звонска баня с тези

чествувания ще получат ново
съдържание в бъдеще. Уси
лията в това направление на
всички обществени сили в общга.
щияата трябва да се подпомоВ предобедните часове на 

25 май — Деня на младостта 
и рождения ден на другаря 

. Тито, бе открита скромна из
ложба на учениците от основ 
иото училище в с. Звонци. Вя 
ха показани ученически тру
дове по всички предмети и 
като цяло представлява твър
де интересен материал, който 
може да се употребява за на-

гнат.
Очакваме че следващите го

дини фестивалът в Звонска
баня ще напусне границите
на общината и ще се превър
не в реклама на хубостите на
долината на Ерма.

Б. Николов
Л-

гледни средства. Освен худо
жествените творби на посети
телите се натрапваха хубавите 
макети, спретнатите

‘ VНяколко хиляди души
албуми с внимание

по история, нагледните сред
ства по физика и др.

След откриване на изложба 
та в предобедните часове се 
състоя физкултурен събор в

следеха изпълнението
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В. Стоичков
л. Костадинов И. Стоев К. Велинов /

г . ■

Боошхеградскапга комуна е 
свързана с По тези причини не полу- 

вътрешността с _ чаваме пълни- заплати Поез
Т^ва най лобпр”0^“11 шосета‘ "ървите три месеца сме полу

~ - ~о. ?УГ *™ оТанизХи^Ьа^орт: ХУ’. "РеДПрИ™ е 650

кото предприятие, пътниците Асен Костадинов, шофьор в 
„ товарния цех= „Възнагражда,

о.-едно време в началото валето ни е според трудовия 
на пролета,. поради непрохо- ефект. Превозваме руда на 
дкмоотта на пътя през Власи далечина и по 400 километра, 
на работниците в транспорт- Обаче разстоянието от Тлъми 
ното предприятие се намери- но. до Босилеград изминаваме 
ха пред сериозна дилема: да за два и половина часа. Из 
прекъснат ли съобщенията разходваме нефт почти един 
или не? След разумно обмис и половина пъти повече, от- 
ляне това нещо не стана, за колкото други. Няма ден да 
щото така Боеилеградско ще Не се случи дефект, 
ше съвсем да се изолира. Но не само пътищата са в

Поради това редакцията на лошо състояние. Несигурно- 
в-к „Братство" за рубриката ст създават и мостовете. Тях 
„Трибуна на самоуправители- 
те" организира разговор с хо 
рата от Боеилеградско.

Разговорите но тези проб- Божица 
леми откри секретарят на 
Общинския комитет на СКС 
Симеон Захариев,

.ЕтО какво казаха участници

потърсим работа в други пре Затуй това правим с джип. Но 
дприятия.

Стоян Иванов работник в и то в момента, когато прево 
ремонтната работилница: „Пъ зваме някой тежко болен къ- 
тувал съм много, но в нито дето всяка минута е ценна, 
един друг край не съм вид- Неотдавна за скопската бо
ял по-лоши пътища от нашите, лница закарахме едно тежко 
Поради това в ремонтната ра болно дете, на което беше не 
ботилници имаме много ра- обходима бърза и сложена 
бота. Тук тя е повече с 30 на операция. Тръгнахме в два 
сто в сравнение с други подо часа след полунощ. Когато из 
бни работилници.

Преди четири месеца приба Влаоина, 
вихме два нови автобуса, крайпътния канал. Чак към 
Един от тях измина почти вси 6 часа, когато пристигна авто 
чки европейски страни, без бусът от Босилеград, ние ус- 
какъвто и да било дефект, пяхме да продължим. Но та 
Обаче при завърщането му ка само случа'йно бе избегна 
през Власина му се счупил ре то нещастието. А редица по- 
сор". ‘ добни случай говорят за то-

Инж. Васил Захариев, дире ва, че лошите пътища са гла
вната причина за бройни бе 
зуспешни лекарски интервен
ции“.

Владимир Стоичков, пред
рече

две години полагаме усилия 
да. разрешим тоя проблем. За 
интересувахме компетентните 

и републикански органи и пред 
приятието за пътища. Всич-

граждането на пътя от Вла
сина до Босилеград — пулси
ращите жилки на този нераз 
вит край и да премахне чув 
ството на недоверие и напус 
натост.

и тогава се случват дефекти

В. В. — М. Б.

Бележка
Настроението 

на Марин
качвахме нагорнището към 

колите хлътнаха в

Лекарят Драгослав Ма 
рич от Бабушница до 
този момент не позна
вах. /Пристигна в навече
рието на фестивала в 
Звонска баня. Беше с 
хубаво настроение. Ка
то страстен ловец взе 
участие в акцията за 
разстрел на сърна. От 
хората-разбрах, че всич 
ки тук имат осо
бено уважение към то
зи човек. Някои казва
ха с особен тон: „Ма- 
рич е пристигнал". Дру 
ги добавяха: „Марич е 
тук".

В предобеднйте часо
ве в деня на фестивала 
го видях пред ресторан 
та, твърде, замислен. Ра 
збрах защо. На път за 
Звонцн насмалко щял 
да катастрофира. Двама 
ученици карали колело 
от дясната страна на 
пътя. Катастрофата оба 
че била избегната в по 
следния час. Марнч ми 
каза: „Всичко мина доб 
ре, но ..."

Програмата започна, 
по Марич го пямаше.

По едно време меж
ду хората в Звонска ба
ня се пронесе вестта: 
„Марич спасил момче 
от сигурна смърт..."

По време на изпълие 
пие на програмата, гру 
па младежи се къпали 
в басейна. Радован Ко 
стадиновнч от Стрелъц 
не знаел да плува. Не
говите другари не зна
ели това. По едно време 
им направило впечатле
ние, че той дълго се

ктор на земеделската коопе
рация в Босилеград: „Поради 
пътищата не сме в състояние 
да пласираме земеделските про 
изведения от комуната. Вече 
три години от Боеилеградско седател на общината:

ната товарна издръжливост е 
3 тона, а ние ги обременява
ме и с 16 тона. Недалеч от 

наш камион беше 
срушил един такъв мост. За 
поправката на камиона са из 
разходвани 20.000 динара. По 
край това, той е създал и дру

не е изнесен нито един кило
грам ябълки. Същите пропа
дат, защото при превозването 
се претварят почти в джибра. 
Подобни трудности имаме 
при изнасянето на изкупения

те в разговора:
Иван Стоев, икономист — 

директор на транспортното 
предприятие: „Зарад лошите 
пътища нашите материални 
разходи са огромни. При вся [ 
ко заминаване на автобусите 
и камионите се случват дефек

ги загуби, тъй като не е ра
ботил 15 дни.

л
Съобщенията са жизнена необхо 

димост на слабо развитите райони
ти, като поправките ни отнас
ят големи средства. На товар 
ните камиони, които превоз- - 
ват руда от Караманица за 
Леце винаги се счупи по един 
или повече ресори. Цената са 
мо на един ресор е 750 дина
ра. Камионът за едно превоз 
ване на руда заработва само 
900 динара! Къде е тогава пе 
чалбата?

Колко бързо се износват на 
шите транспортни средства го кти, които не са в тяхна ком 
вори следния факт: те работ петенция. Те биха могли да 
ят от една до две години. При 
нормални условия камионът 
кара 10, а автобусът 8. годи
ни. Да не говорим за ежедне 
вните поправки, на които из 
разходваме големи материал
ни средства. За поддържането 
ние заделяме 6 на сто средс-

Ликьорите никога не се сре добитък. Хладилниците труд- 
щат на пътя. Работят на обе но пристигат в Босилеград. А

ако някой дойде — повторно 
се не връща. На любатския 
район хладилник с 1.005 агне 
та загазил на пътя и не е 
можал по-нататък.

Търгувахме с едно предпри 
ятис от Пирот. Първобитно 
за едно превозване на агнета 
заплащахме 800 динара. Но ко 
гато отново трябваше да дой
дат те поискаха 1.500 динара, 
зарад лошият път.

Пътищата създават трудно
сти и при снабдяването.

Например предприятието 
„Слога" преди два дни дока
ра от Зайчар бюфети, от кои 
то нито един не беше без 
повреди. По същите причини 
не успяваме да прибавяме за 
разват и други стоки. И пре- 

на возването на железопътните 
траверси сега се отбягва.

Д-р Васил Христов, управи 
тел на здравния дом в Боси
леград: „Нашата здравна ор
ганизация няма всички служ
би. Често сме принудим теж
ко болни хора да закарваме в 
болници във вътрешността. 

При това положение на съо Обаче това става бавно и не- 
бтценията и ниските лични сигурно, поради лошите пъти 
доходи ние, по-старите шофь ща. Линейките в такива слу- 
ори, ще бъдем принудени да чай не могат да се ползват.

ки са съгласни, че нашите ис 
кове са оправдани. Обаче до 
сега нито един километър от 
тоя път не е направен.

Миналата година пътното 
предприятие е било заплану
вало да се построят седем ки 
лометра път от Власина към 
Б о ои л сгр ад. Ра б отн ич еският 
съвет обаче преправил това 
Тази година по наше искане 
органите на самоуправление
то са рошили да се построят 
12 километра път. Подготов
ките са в течение. Да не за
бравим, че за модернизира
нето на пътя от Власина до 
Босилеград са необходими 20 
милиона динара. Очакваме с 
формирането на фонда за не
развитите краища при репуб 
лика Сърбия най-сетнс ще 
бъде снет от дневен ред и тоя 
проблем.

попълнят най-лошите места".
Коста Велинов, шофьор в 

пътнических цех: „Минаване
то по пътя през Власина е по 
чти невъзможно през пролет; 
та. По това време тук и джин 
ки едвам минават. Нашите 
„фапове", които превозват и 
по 40 пътника ежедневно про 
дължават да работят срещай 
ки се при това с постоянна 
опасност. По тоя път разми
наването на возилата става 
особено трудно. Понякога ав 
тобусите се върщат назад и 
по два километра.

Вече две години от двете 
страни на пътищата стоят ку 
пчинки песък, но никой ги 
не разстиля. Това пречи 
съобщенията.

Да речем, чс това са пъти 
ща от втори разряд, но за 
тях компетентните не се гри
жат достатъчно. Край техни
те къщи минават асфалтира
ни шосета и те забравят на-

тва от съвкупната реализация. 
При други предприятия тя е 
само 2 на сто. С други думи
касае се за 300.000 динара, -ко 

наличност задържал във водата. 
Измъкнали го, но вече 
било късно. Радован;^ 
бил в безсъзнание. Ма . 
рич, който се разхож
дал тук взел момчето 
и му оказал нужната д 
медицинска помощ. На 
строението на Марич се 
върнало. На неговото 
лице отново се цъфнала 
усмивка. Изпълнил. сво 
ята задача. Изведнъж 
сред събора бързо се 
разнесе веста за случая 
на басейна и интервей- ' 
цнята на Марич.

Видяхме се още вед-

ито средства при 
на шосета биха 
за заплати и за нови возила.

се ползвали

*
Самоуправлението, като ни

шка на нашето обществено 
битие, прониква в стопанска
та, обществено-политическа
та, междунационалиата и във 
всяка друга солидарност и дви 
жи нашето социалистиче
ско развитие.

Време е този двигател да 
се превърне в ефикасна об
ществена интервенция в из-

ч

шите мъки.
нъж.

Беше доволеп, че е 
спасил едип млад жи- 

Б. Николоввот.
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В няколко реда

Отборниците питат
съвет, но досега нямаме

ЗАБРАВЕН ПЪТ
да се разминават, защото на
падалата земя и камъни пре
чат за нормално движение. 

Хората се питата „Кой е дъ 
лжен да се грижи за един
ствения асфалтов път в Бо-

__________ Другарю редактор,
Искаме да запознаем нашите читатели, че на всяка сс отготюр. има прсдупрежде-1 Измина една година, от как 

сия на общинската скупщина в диевиия ред има една по- иия че нарушителите ще Оъ I с построен пътя от Д. Тълми 
точка Това е въпроси на отборниците и гражда- „ат дадени на съдията за на ■ караманица от страна

рушения, а хората са принуде I на стр0итслно предприятие 
въпроси отборниците зададоха на ии да МИнат през комплекси-1 Новоградня“ от Враня. Сега

кооперацията, за «а дои | никой „с сс грижи За сияеградеко? ^ ^

чрез вестника, за да узнаят 
с и други за небрежността на

ния

стошша
ните.

Ето например какви 
последната сесия на ОС. те и а 

дат до пасбищата.
Как може да се реши тоя 

въпрос най-скоро? . ,
Отборникът на с. Желгоша:

от това Димитров

него. /
На много места е развален. 

Шофьорите едва 
колата по него. 
случай да сс връщат и по нй 
колко стотин метра назад за

Отборникът на с. Гуленов- стане на пътя на тези неза
конни явления? минават

Не е рядък някои хора и институции.ци: в нашия район е хаотич- ___
но положението по заемане- Отборникът на Пъртопопин
Т° ?о" и" дЖ^аТпРовлеГк;: ЯГ« Гос."

отговор
- ' люша, Освен че е извор на за

болести, тоя боклукар

Драган А, Стоилков
тво

1

ЧИТАТЕЛИТЕ?КОЙ ОБИЖДАразни 
ник
изгледа
„Услуга" ще си прави оглуш

ОТ 1 ЮНИ АВТОБУСИ ОТ 

ВРАНЯ ЗА СОФИЯ
твърде лошо действува за 

селото. говорех за предизбор-която
ните машинации, в които уча
ствуваше и вашия съпруг? Да 
ли поради това вестника тря 
бва да загуби читателите си, 
а аз да се извинявам за таки
ва „изправки“? Затуй премъл

съп-

Другаркс Иванова,
Неудобно ми е, че трябва 

на колоните на вестника да 
сс „убеждаваме“. Но вие запо 
чнахте първа.

Какво имам против вас, че 
сте избрани за общински от- 
борник? Нищо! Дали такова 

улица на града? Знаем, че та I убеждение получихте само за
изпуснал

Докогаи а

ки?По споразумение между „Е- пътници от Враня за София 
динство“ от Враня и „ДАП“ и обратно, 
от София от първи юни през Линията ще работи до 30 
граничния преход при Стре- септември. Враноки автобуси 
зимировци ще се установи се- щс тръгват от Враня в 5,30 
зонен рййс за превозване на часа през Владишки хан, Сур

дулица, Промая и Клисура и зи
ще пристигат до пункта 
Стрезимировци. Оттам пътни
ците ще поемат
на „ДАП“, които щс ги прево тът е приел решение да се 
зват до София през Трън, Пс премахне
рник и по-малките селища на съответните органи още не са 

— Свършихте четвърти гим пътя до София, където 
назиален. клас. Как се чувству 
вате сега със свидетелство 
джоба си?

Отборник от Димитровград: 
докога ще стои забраната за 

в главната чах писмото на вашия 
руг, тъй като той нищо не о- 
проверга. Изборите показаха 
кой е говорил истината.

Повтарям и 
случайно съм изпуснал ваше
то име, когато помествах име 
ната на избраните отборници. 
Вярно е, че сте вие единстве
ната жена — отборник в бо-

движенс на коли

ради това, че съм 
вашето име, когато давах рс- 

от изборите? Вяр-
мярка не само, че не е по

при лезна, но направо вреди.
Да кажем, че още на съща 

автобусите та сесия бе отговорено: съве

тоя път, чезултатитс 
вам, че оттук не може да се 
заключи, че „помествам мате 
риали, които нс са верни", А- 

сте убедени в това вие, не 
останалите читатели. За 

на моя

\

котая забрана, но
са и силеградската скупщина.

Трябва да разберете, че и 
нашата професия в много слу 
чай изисква бързо осведомя
ване, а тогава се случват и 
грешки. Но никак 
въпрос за тенденциозност. И 
на мен ми беше неудобно ко 
гато видях, че съм изпуснал 
вашето име.

щото за две години, 
сметка във в-к „Братство" са 
дадени само две „изправки“ 
Едната е ваша, а втората на 

Ст. Н. I вашия съпруг!
| Защо тогава говорите в име 

читатели? Мо-

ще са изготвили решение за пре 
махването й.се пристига в 12,30 часа.в

М. Величков не става
Зоршт-. Гроз
данови»: „У
мен сега се кр 

[ ъстосват две 
чувства — ра- 

! дост и тъга. 
Не мога да оп 
пределя кое 

I надделява, но 
^ когато си по- 
I мисля за бъде 
I щето, чувство 
I то на радост 
I подтиска дру- 
I гите.

Нима не правя първата се
риозна крачка в живота. Мъ
чно ми е, че се разделям с 
другарите и средата, в която 
раснех“.

то на всички 
же би заради „по-убедителни 
те“ доказателства. Но, дали 
цялата „атака“ не е поради 
една моя предишна статия, вНОВ ЖИВОТ В ВОГАВОВО В. Велинов

т Спомени на стари димитровградчани:I ш 3 НАГРАДА—ТЕЛЕВИЗОР
МАНАСТИРСКИ ИЗВОРИ-1904Няколкогодишния упорит 

труд на погановчани даде ре-
В навечерието на празника 

Първи май — 
електриче-

на труда 
Поганово въведе 
ски ток. Над 70 домакинства

воар, от който по-нататак се 
разклоняваше чрез водоснаб
дителните тръби в центъра 
на града. Бяха построени че
шми по цялото протежение 
на главната улица от „Черкъ 
еска махала“ до гарата както 
и в някои второстепенни ули 
ци. По това време вода има
ше в изобилие и центъра на 

задоволен с вода —

След каптажа и построява
на 1 юни селото щс праз-1 нето на Строшена чешма запо 

нува „деня на светлината“ ка-1 чна каптиране на Манастир- 
като вече е определено. На I ските извори. Преди това Ма- 
тържеството ще присъствуват I настирските извори напояваха 
и видни гости от Димитров-1 три чешми: една в махалата 

председателя на об-1 „Чуй Петьл“, втората „Даска
лова чешма“ до черквата и у-

зултат.ш
в селото вече са хвърлили га
зените лампи и по къщите 
им светят електрически кру
шки.

Само за време от две сед
мици — в селото вече има два 
телевизора, няколко електри
чески печки, 1 хладилник и 
много други електрически уре 
ди. В повечето от тях вече 
гърмят радиоапарати, а дру
гите ще дойдат наскоро.

В селото настъпва нов, по- 
сносен и по-весел живот.

1

град
щинската скупщина, народни

обществено- | чилището и трета до днешния 
Дом на културата, която об- 
служваще чаршията.

Каптираната вода на Мана
стирските извори най-напред 
беше докарана до местността 
„Орнице“ в подножението на 
„Мъртвината“ в един резер-

представители,
-политически дейци. По този 
повод ще бъде предадена и 
награда на местната организа 
ция на Социалистическия съ
юз от ОС Димитровград — те

града
промени своя лик на старо се 
лище. С една дума,, подмлгр 
ди: се“!

Райна Тодоро
ва: „Не мога 
да споделя ра1 
достта с друга 
рите и другар
ките си, защо
то имам попра 
вителен изпит. 
Мислите ми са

левизор.
М. А. Тодор Вацев, кожухар

Издръжката на образованието от ония предмети, какъвто е, 
■ да речем, химията.

Кабинетите 
кадри са условия за верифици 
райе на гимназията. Ние ня
маме кабинети, а със сегаш
ните средства не можем ни да 
ги организираме.

и просветнитеВ ПОДКРЕПА НА ЕДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
насочени към 
поправителния 
изпит.

Нашата беседа с директора квалифицирана работна- ръка на което редовно свършват й 
на босилеградската гимназия в комуната, а с това и на без виеше образование, 
др. Любен Арсов мина в об- работицата и на спирането на
съждане на проблемите на об миграциите от тук в по ученици от гимназията ще ни 
разованието в комуната, т. е. развитите райони. Последица трябват допълнителни сред
на предложението, дадено от би била — понижаване на на ства от 450.000 динара. Репуб 
Димитровград на Републикан ционалния доход на глава от ликанската общност дава се- 
ската образователна общност населението в комуната, кой- га дотации около 200.000 ди- 
издръжката на гимназиите в то и сега е с 50% по-ниско-от нара, но това не стига за ор- 
Босилеград, Димитровград и републиканското средно рав- ганизиране на нужното въз- 
Прешево да поеме тази об- • ищце. Затова се застъпвам за питание и образование. Зато-

създаването на условия за о- ва са необходими допълните 
Ето какво ни каза директо бразоване на младежта за да лни средства. От една страна

може да се настанява на ра- с тях бихме подобрили мате 
— Приключвам се към пре бота из цялата страна. Тъй

като комуната не е в състоя
ние да понася разходите за 
образованието, изтъквам ну
ждата Републиканската обра- имат средно по 1200 динара 
зователна общност да поеме

М. Д. Б.
По наши изчисления за 420

Трябва да се подготвя, 
да завърша през август. Мои 
те другари имат свидетелства, 
а аз трябва да уча цяло ля
то. Затова моят успех или по 
лууспех ми пада много теж
ко.“

за

Крум Накев:
„Завърших кла 

. са с отличен 
успех. Това о- 

ЩШШш собено ме рад 
I ва ... и не бих 
| искал да се въ 
Е рна в гимнази- 
| я. От това и 
| няма нужда,
I защото всичко 
{ съм минал по 
I -програмата.

“Искам да вървя напред и 
нищо не ме измъчва освен 
раздялата с другарите.

М. Д. Бакич

щност.

рът Арсов:
риалното положение на- про
светните работници, гимнази
алните учители например да

дложението за такава издръ
жка на споменатите гимназии.
Това е въпрос не само на уче 
бното дело, но икономически 
и политически проблем. По- издържката на гимназиите.

месечна заплата. От друга ст 
рана бихме могли да отдел
яме по-големи средства за об 
завеждане на кабинетите, на

Мое мнение е, че такива инлитически дотолкова, че ако 
не се осигурят средства за из Еестиции лесно биха се отпла
дръжка нашата гимназия тр- тили на общността, защото на 
ябва да бъде закрита, с което шите ученици знаят материа- 
би се загубило много. Иконо 
мически — защото би се от
крил. пътят за раждане на не

пример на първо време 
стотина хиляди динара годит 
шно. Всичко това би съдей-

по

лните сили на родителите си 
и своята перспектива, която ствувало да' изгоним от пара 
е само в ученето, и следствие лелките вербализма, даже и Любен Арсов
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На края на учсбна-
Мадка Срещи и разговорита година реплика

Пак ли без
септемврийски награди?
гражданите с общественост и
който съчлапя „ хвалби- Наи-сетне, наш човек,
народност щеше ла Тгтлл/УШеХИ' КОИТО подзват и на цялата 

^ ^ да получава и наше признание.
Никой награди това ка™ че се забрави,

тъпееха п 6 М0Же да каже точните причини. Едни ги

Интересно Зе СчеС СИ' 3 може 6и “жичките имат право, 
нно так^ ми™ Л малцина явно се изказаха защо име-
себе си Ярч ’ граничиха се да снемат отговорността от себе си, без да кажат кой е отговорен. *
гпали ™ ”„Да е ~ вече две години септемврийски па
но и има ~„„Р 1Съжда„т' макар че средства се заделят редов- но и има творци, деици, хора с особени резултати Р 
биха могли и трябваше да я получат. '

Някои опити да се измени нещо в правилника да се 
някаква прегрупировка в комисиите — имаше. О-

а ~РпГВИК' " ТУК се ста1,а насред "ът. С настоящата бележка не осъждаме никого, а
защо се мълчи, защо не 
сложи точка по тоя въпрос.
като нрКр СИЛЗ старият правилник (а той е в сила, тъй 
като не е претърпял официално никакви корекции) тряб-
а«г!ггНп°ЛШИМ' Че срокът 33 поднасяне на предложения
во чакаме * °Т НСГ° ДвЛЯТ Само Два месеца- Тогава, как-

ПОВТАРЯЩИ НЯМА КириловитеОще един випуск от босиле- 
градската гимназия 
скамейките, 
ната работа е 
раздадени 
оформени

напуска 
Административ-
завършена __.

са свидетелствата, 
са протоколите и 

. изчисленията на успеха. Ми
нала е и традиционната аби
туриентска забава.

От 95-те

ВИЗИИ
четвъртокласници 

66 са завършили класа 
поправителни испити. С отли
чен успех-деветима, с много 
-добър — 12„ с добър — 25 
и със задоволителен — 20 уче 
ници. Поправителни 
ще държат 29 ученици, 
ма, значи, нито един повтар
ящ, но нито един за „Букова 
та награда“. По добър успех 
са показали двете паралелки 
от природо - • математическия 
отдел. - А най-добри са уче
ниците от IV клас, където са 
мо един ученик ще държи 
поправителен изпит. Учители
те считат, че ако

Ибез

дилемиизпити
Ня-

всеки от
Записа започваме с една не 

значителна случка, станала в 
гимназиалния коридор в Бо
силеград, преди четири годи
ни, когато Кирил, сегашният 
абитуриент, бил в първи 
клас.

Случвало се гамени да вля
зат в коридора, да потарашу- година продава вестник „Брат- 
ват по джобовете на учениче ство“ и от това припечелва
ските палта и да „почистят“ юо динара. С тези пари се
какшото намерят. И трудно облича, обува, купува прибо-
било да се бранят от крадци- ри и стигне да прати понещо

на майка си. Всичките зими е 
изкарал без зимно палто.

— Какво си наготвил днес 
— питам.

които

учениците
от природоматематическия от 
дел учеха в хуманитарния, те 
щяха да бъдат поне полови
ната отличници.

Иначе учителите 
ни от учениците си. Измъч
ва ги обаче мисълта, 
да им' предложат, особено на 
отличниците, да следват, като 
знаят техните материални въ 
зможности. Какво

повдигаме въпрос, 
се каже крайната дума и след нея

са довол- те.
По време на една почивка 

били. изпълнилиучениците
коридора. Щом се явил дире 
кторът, те нахълтали в стаите
и на вратата на една от тях Майка ми праща по автобуса 
останал само Кирил. Бил де- по едно шише мляко и зато- 
журен. Директорът помислил, ва не готвя — казва, 
че е заловил един от крадци 
те и викнал: „Ти какво тър
сиш тук?“

— Аз, аз съм ученик — от
говорил смутено Кирил.

_ тт — Ученик! — зачудил се
22п3пиЧеНИЦИ °Т 11 клас........ директорът и тръгнал в учи-

ЛД,Н' гтт „ телската стая да разкаже слу
За ученици от III, IV и V чилото се на учителите.
„„„ 250 дин- А те му казали, че това е

ще получават и помощ за прибор, най-ДОбрият им ученик И 0Т- 
книги, а за дипломна работа 500 ТОГава започнало ПОЗНаНСТВО- 
ди"ара- ТО между директора и Кирил.

Армията дава, вероятно най Сега Кирил е абитуриент, 
високи стипендии в страната, отличен ученик и едвам свър 

година от бюджета на зва двата края. Нисък на ръ- 
ДСНО за стипендии се задел- ст, е поглед който отдава 
ят 150 до 200 милиона дина- здравото равновесие между 
ра. Давайки стипендии Арми- богатия вътрешен живот и 
ята задължава стипендианти- грубото всекидневие — той

спокойно посреща 
беди.

Кирил е роден в Долна Лю 
бата. Баща му умрял преди 
две години и останал с майка

какво е
— Нищо, ще си ида дома.

Ако ли пък трябва 
защо чакаме последния момент. И 
предложенията са закъснели?

Едно е ясно: нужно е да се действува, за да не се 
провали и тазгодишното присъждане 
награди.

нещо да се мени в правилника, 
пак ли ще казваме, ченапример 

да правят с Кирил Георгиев, 
който би могъл да завърши 
факултет а няма, 
средства за следване.

— И как се издържаш и 
учиш?

— Как да ви кажа ... Най- 
много уча сутрин и вечер. Ста 
вам в пет часа ,а лягам в 21 
часа. Ако има добра програ
ма на телевизията остана и 
по-късно. Но това рядко ми 
се случва. Всичко това ни го 
разказа спокойно като че в 
неговия живот няма нищо о- 
собено и трудно.

— Как си със спорта?
— Обичам футбола.
— А кой предмет?
— Сърбохърватски и биоло

никакви на септемврийските 
Ст. Н.

М. Д. Б. _________________

Къде след основното училище?

ВОЕННИ УЧИЛИЩА клас

Държавният секретариат за кърщелно свидетелство до об 
народна отбрана и тази годи- щинския орган на управление 
на обяви конкурс за запифа- за народна отбрана. Конкур- 
не във военните училища. Ко 
нкурс е обявен за военно 
училище на сухопътните вой ни

сът е открит до 15 юли, а кан 
дидатите ще бъдат осведоме- 

до 15 септември, за да мо 
учили- гат, доколкото не бъдат при-

гия.
— Имаш ли момиче?
— Още е рано. Имам за ком 

пания, но авантюри — не.
— Кой писател ти е най-

ски, военновъздушно 
ще, на противовъздушната от 
брана, военноморско учили
ще, морско-техническо учили 
ще, техническо училище, ин
тендантско училище и военно 
въздушна гимназия „Маршал 
Тито".

ГЬраво да участвуват в кон 
ку-рса имат всички ученици 
родени през 1948 година и по 
късно, а занятията в учили
щата започват на 1 октомври 
1969 година.

За всички училища могат да 
конкурират и вОйници, които 
отбиват военната си повино 
ст, както и школници в учи
лищата за запасни офицери, 
доколкото изпълняват усло
вията предвидени в конкурса.

Военните училища са гото
ви да отворят учебните си 
стаи, богато обзаведените ка
бинети, библиотеки, физкул- 

на поколението

всичките

скъп?
— Христо Ботев и песните 

му. Удивлявам се от неговата 
и две сестри. Неплодород- революционна дейност, от та

оре ланта му, който най-ярко е 
проявен в неговите безсмър
тни стихове. Най-много

си
ната нивичка майка му 
всяка година. Впрегне волове 
те в ралото и оре за да изхра 
ни децата си и да учи Кирил. 
Имат и шест овце, а за зима
та угояват свиня. Кирил 
отива всяка седмица и в не-

ме
удивляват стиховете от поема 
та му „Хаджи Димитър“, с ко 
ито е нарисувал свечеряване
то на Балкана.

— За какво мислиш

си

деля се натовари с голям 
хляб, картофи и м а л к о много? 
месо и се 
да. Когато

най-

—- Сега най-много мислявръща в гра- 
хлябът как да запища медицина? Ще 

се опитам да получа стипен
дия или да взема студентски 
кредит. Не знам какво ще с- 
тане. Ако можех, ех ... Една 
сянка премина през лицето 

си готви ... Училището иска- му и погледът се зарея в да
ло да му помогне и за работа лепната. Той сви рамене и ни 
п ученическата кооперация що повече не каза. 
получава 40 динара. От нова

нс-
стане, докупва си. За кварти
ра плаща 25 динара, дървата 
сам си приготвя още през ле 
тните месеци.

Тук в града сам се пере, сам

турни зали 
млади, които, искат да станат 
активни офицери в Югослав 
ската народна армия.

Във военните училища е ра 
звита всестранна спортна дей 

гимнастика, атлетика.

време иа с моторни возила Изглежда, че го обземаше
изцяло визията на неговото 
бъдеще...

Ще смогнат ли хората в 
Здравния дом да подадат то
пла човешка ръка на този 
младеж, да му дадат стипен
дия и му открият възможно
стите да 
влечение към

Или общинската

сти, да се запишат в други 
училища.

През септември ще бъде об 
явен конкурс за военни сти
пендии. На военните стипен
дианти, студенти на факулте 
тите, висши и полувисши учи 
лища от 1 март 1969 година 
Държавният секретариат за 
народна' отбрана е• увеличил

тс в средните училища да се 
запишат в едно от военните 
училища, а студентите 
сини стипендианти да останат 
в Армията 10 години като ак
тивни офицери. При топа те 
получават чин потпоручик и 
редовно напредват във воен
ната служба.

В подготовка с Закон за во 
сините училища, с който щс 
сс уреди и статута иа военни 
тс училища, като високи учи 
лища, аналошо на решения
та, които съществуват за гра 
жданоките училища.

В Армията ще се . извърши 
до граждане, м одери иза ция 
реформа на училищната сис
тема, която ще се основава вър то и пожертвованието над 100 
ху съвременните принципи на души от Радейна, които спа- 
възпитанис и образопание. сиха 18-те къщи на Малино

ва махала в селото от огъня.

ПОЖАР В 

РАДЕЙНА
во-

НОСТ:
плуване,/баскетбол, волейбол, 
хандбал, футбол, джудо, те
нис на маса, спортна стрел
ба и ски-спорт в известните 
спортно-туристиче 
ски-центрове (Яхорина, Попо
ва шапка и др.). Школниците 

разположение богато 
които

На 17 май в Радейна избух- 
. на глоям пожар, в който из
горя плевника на Зарко Ве
личков й Васил Манчев и две 
камари слама.

Причинена е голяма щета. 
Пожарът е предизвйкало 

дете, играейки сс с кибрит.
В гасеното на пожара се 

„ проявиха със самообладание-

задоволи своето 
медицината? 

скупщи
на и отборниците — ще съ
умеят ли да оценят правилно 
качествата на това момче и

стипендиите:
За студенти от първа годи- 

360 дин.
За студенти от II година

...... 380 ДИН.
За студенти ' от III година 

........... 410 дин.
За студенти от IV година 

........... 450 дин.
На военните стипендианти уче

ници от гимназията, технически и 
други училища, които се стипсн-
лират за бъдещи школници вз.в 

също са уве-

имат на
обзаведени кабинети, 
могат да ползват и за само
стоятелно учене. Всички тео
ретически знания в кабинети 
те се потвърждават на воен
ните полигони в съдействие 
с всички родове войски.

Ученици, които желаят да 
конкурират подават молби об

на
да му помогнат 
като специалист, каквъвто ще 
е необходим на общината.

Дали и колективът на ги
мназията ще направи нужно
то да му помогне с успехите 
си да ги представи най-добре.

Хора, проговорете с 
на човещината.

да израсне

езикагербваяи с 0,50 динара, завс “и^«*сииТстиг1е*«диитС•
За ученици от I клас 

200 дин.
Пехотен майор 

Стево Цицмил
рен препис на свидетелество 
от III и IV, т.е, IV и V клас, М.Д. БакичМ. А.
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СУРДУЛИШКЛ Л Гл/П VIЛДзащото сс-пълно нормално,

чака инициатива от нас.
като колектив,Републиканска награда „25 май“ за училището в Долиа Невля лото Празник на учи

лището
Но .за нас, 

най-голям успех е успехът на 
учениците ни. Радват ни дан 
ните, че 80“/о от нашите уче
ници продължават образова
нието си в средните, полувис 

висши училища. Радва 
че нашите 
най-добър

ПРИЗНАНИЕ НА СПЛОТЕНИЯ КОЛЕКТИВ Училището за планинско сто 
панство „Йосип Броз Тито“ в 
Сурдулица завчера отпразну
ва рождения ден на своя пат 
рои. Още на 24-ти вечерта бе 
организиран дружески прием 
за ученици от другите учили
ща и за работниците от пред
приятията. Директорът на у, 
чилшцето, носител на тазго
дишната „25-то майска награ
да“ запозна присъствуващите 
с развитието на училището и 
с работата на учениците.

На 25-ти май учениците и
Вла-

за четвърти воедидневно се разделят по На второ място е единство 
Р учениците по 120 порции, то със селото. И селяните от-

С директора на този приме- данна разбраха, че само един 
Еленко Петров иви можем да провеждаме вси 

фестивала чки акции, инициатори на ко
ито по правило са учителите.

е и наш обще

ши и
ни когато чуем, 
ученици постигат 
успех на приемните изпити 
гимназията в Димитровград. 
Радва ни и обстоятелството, а 

и в обоснова- 
наградата, че в на-

Тази година,
път от влизането в сила на на
специалния Закон за въвежда 
не на високо републиканско рен колектив 
признание за извънредни и из се срещнахме на 
тъкнати резултати в областта в Димитровград. Петнадесет
на образованието и възпита- път той води учениците от то _ я го изпъли-
иието, бяха присъдени награ зи район на фестивала на бъл ст™ л позволяват
ди на отделни основни и сред гароката народност. Когато го явам способностите До
ни училища, училищни цен- попитахме на като се дъл- силите и способности-гс^ до
трове и отделни просветни ра жат успехите, които училище говорът р л 
ботници. то постига вече години наред, граждапе па у шлтцего,^

Между предложение 49 уч с^ои^днреиор ««ворн. ^“^извън селото,"за еле
ктрификацмя също не оста- 

без резултат. Всички учи- 
колектива имат някак 

обществено задължение и 
«ай-отгопортю го изгпзлняват.

в

това е казано
нисто за 
шия район няма неграмотни. 

И това е дело на колектива. 
Накрая искам да кажа, че 

загрижва постоянното на* 
на учени-

за ни
маляване броя

учителите заминаха на 
синско езеро, където продъл- 

празнуването на Деня на 
училището. До брега на езе
рото бе изпълнена съответна 
културно-забавна програма, а 
след това бяха разделени по
даръци на младежите 
висти и на неколцина просвет 
ни работници по случай десе 
тгодишната им работа в учи
лището. От тържеството бе 
пратена поздравителна 
грама До президента Тито.

реждения и 81 просветни ра
ботници. Комисията за присъ то е единството на колектива 
ждане на републиканската на и добрата организация на ра на 
града „25 май" начело с д-р бота. Аз почти и не помня ме 
Вуко Павичевич, професор от жду нас да е имало разногла 
Белградския университет, взе сия. Колективният 
решение да награди 11 учи- всеки от нас зачита и 
лища и 12 просветни работ- говорно го изпълнява. Когато

всички се договорихме, че е СК, член -
Между наградените е и ос- скъпо да заплатим за патоси отбор на образователната 

новното училище в Долна не ране на помещенията 1.000 щност, член на Съвета за д- 
вля. динара всички като един за- равеопазване и социална

Резултатите на това учили- претнахме ръкави и за един щита, член на Общинската ко 
ще наистина са внушителни и ден до полунощ патосирането нферсиция на СК в Димитров 
са плод на единството и само беше завършено. град. Считам, чс това с и па
отвержената работа на целия 
учителски колектив. От 1961 
година учителският колектив 
започна борба за „училищно 
пространство”. Чрез самооб
лагане и доброволна работа 
успяха да адаптират сграда и 
да построят нова стойността 

на около

ците.
От 225 ученици през минала 

та учебна година, сега са ос 
танали 175. Този брой още по

жи
тели от
ио

договор
най-от Аз например съм председател 

местната организация на 
на Изпълнителния

вече ще се намали през след 
няколко години. Но,ващите

въпреки това, ние ще продъл
ахти-на

ници. жим да работим преданно, ка 
досега, каза Еленко Пекто и 

тров. теле-
Д. Йотов

Задоволителен ус
пех в техникума

•у ■> Щщр,

В техникума „Моша Пияде“ 
в Сурдулица четвъртокласни
ците завършиха учебната го
дина. Успеха им е задоволи^ 
телен и в двата отдела.

В електро-техническия от
дел има четири отличника: 
Томислав Миленкович, Радо- 
ван Йованович, Михайло Пе- 
шич и Ружица Радисавлевич. 
Много добри са .13, добри — 
12, задоволителен успех имат 
— 11 ученици. На поправите
лен пепит остават- общо 28 у- 
ченици.

В машинния отдел е отлич
ник само Сърболюб Цветко- 
вич, най-добрият ученик в ця 
лото училище. Много добри 
са Ю ученици, добри — 15,
задоволителен успех имат пе
тима. На поправителен изпит 
трябва да се явят 36 ученици. 

Повтарящи ученици няма 
м. В.
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на която възлиза 
100.000 динара. От всичко от 
Фонда за учебно дело са из
ползвани само 7.000 динара. 
Училището сега разполага с 
5 учебни стаи, канцелария, би 
блиотека, кухня, добре обза
ведена работилница за обще) 
техническо възпитание итн. 
Учителският колектив сам из
вършил патосиране на стаите, 
защото трябвало за тая ра
бота да се заплати около 1.000 
динара. Училището разполага 
със седем 
икономия и ползва 
кооперативна земя. 
лективът се е наел да обза
веде и и една физкултурна 
зала, а вече има игрище за 
тенис и баскетбол. В добре 
обзаведената кухня, 
обслужават самите

декара собствена 
6 декара 
Сега ко-

. ■ Щ-в която 
ученици. Учениците и преподавателите в Д. Невля в този клас.

§ ,,— Започна ей във този ред: 
бе пролет най-напред —” дори замина с него някъде в Сицилия и 

се върна много отслабнала. Но той едва 
ли беше богатМаксим Горки Нунча не донесе 
себе си нито пари,' ннто подаръци. И от
ново започна да живее между своите ка- 
кто винаги весела, достъпна за 
радости.

Но ето че един празничен ден, когато 
хората излизаха от църква, някой забеля 
за учудено:

— Я гледайте, Нина става съвсем ка
то майка си!

Това беше истина като майски ден: не
забелязано за хората дъщера на Нуяча 
пламна като звезда, също такава ясна 
като майка сн. Тя беше само на четири
надесет години, 
коса,
телно по-възрастна и напълно готова да 
бъде жена.

Дори самата Нунча се учуди; като се 
вгледа в нея:

— Света мадона! Нима искаш да ста
неш по-хубава от мене, Нина?

Девойката се усмихна и отговори:
— Не, само 'такава като тебе — и това 

ми стига ...
И тогава хората видяха за пръв път 

скръбна сянка върху -лието на веселата 
жена, а вечерта тя каза на приятелките

съсТой, разбира се. се кискаше и криеше 
умните сн очи в червената тлъстина на 
бузите си.

Така живееше тя, радостна, за радост 
на мнозина, приятна на всички, дори при 
ятелкнте й се помириха с нея, разбирай
ки, че характерът на човека е в костите 
и в кръвта му, и сн спомняха, че дори 
светците не винаги са могли да победят 
себе сн. Най-сетне мъжът не е бог, а са
мо на бога не бива да се ' изменя ..

Десет години сияеше Нунча като звез- 
призната от всички за първа хубави

ца и за най-добра
ла, и ако беше девойка, щяха, разбира 
се, да я изберат царица на пазара, 
вато именно беше в очите на всички

Показваха я дори на чужденците 
зина от тях желаеха много да 
с нея насаме, това 
до припадане:

— На какъв

всички

ТАРАНТЕЛА
да,

танцьорка в кварта- но много едра, с буйна 
с горди очи и изглеждаше зяачи-ваше на хората ножа сн и ведпаж го 

пусна в работа, като нрободе на едни 
хълбока, по полицията не обича такива 
шеги и след като поседя малко в затв^ 
ра, Стефано замина в Аржентина; про: 
мината па въздуха помага много на сър- 
датите хора.

На двадесет н три години Нунча остана 
вдовица с петгодишна дъщера на ръце, с 
чифт магарета, зеленчукова градина и 
талнжка — на веселия човек не трябва 
много, и това беше напълно достатъчно 
за нея. Тя умееше да работи, имаше мно
го желаещи да й помогнат; когато не й 
стигнаха пари да плати за труда, тя пла 
щаше със смях, песни и с всичко друго, 
което винаги е по-скъпо от парите.

Не всички жени бяха доволни от ней
ния живот н, разбира се, не всички мъ
же, но тя имаше честно сърце и не само 
че не докосваше женените, а дори често 
умееше да ги помири с жените им — тя 
казваше:

—Който е разлюбил жена си, значи 
не умее да люби ...

Артур Лано, рибарят, който като мом
че се беше учил в семинарията, готовей- 
ки се за свещеник, но изгуби пътя към 
расото и рая, като се заблуди в морето, 
в кръчми ците и навред, където е весело 
— Лано, голям майстор Да съчинява не
прилични песни, й каза веднаж:

— Ти, изглежда, мислиш, че и любов
та е такава мъчна наука както богосло
вието?

Тя отговори:
— Аз не зная науките, но зная всички

те ти песни. И му изпя, на него — дебе
лия като бъчва:

Кварталът „Свети Яков” се гордее спра 
ведливо с водоскока си, при който обичал 

, беседвайки весело, безсмър 
който невед- 

платна

как-
=
= да си почива

тният Джо вани Бокачио и 
нгж беше рисуван върху големи 
от великия Салватов Роза, приятел 
Томазо Аниело-Мазаниело, както го беше 
нарекъл бедният народ, за чиято свобода 
той се бори и загина — и Мазаииело е 
роден в нашия кавратал.

Въобще в нашия квартал са се родили 
и живели много забележителни хора; в 
старо време те се раждали по-често, от- 
колкото сега, и били по-забелязвани, 
сега,' когато всички ходят в сако и се за
нимават с политика, за човека стана тру
дно да се издигне по-високо от другите, 
пък душата расте бавно, когато я пови- 

вестникарска хартия.
До лятото на миналата година другата 

гордост на квартала беше Нунча, тър
говка на зеленчук — най-веселият човек 
на света и първа хубавица в нашия кът 
— над него слънцето винаги стои малко 
подълго, отколкото над другите 
града. Водоскокът, разбира се, 
досега такъв, какъвто е бил винаги; все 
повече пожълтявайки от времето, той дъл 
го ще учудва чужденците със забавната 
си красота — мраморните деца не ста
реят и не се уморяват от игрите.

А през лятото миналата година милата 
Нунча умря на улицата по време на т^ 
нца; рядко се случва човек да умре така 
и. струва си да се разкаже за това

Тя беше твърде весела 
на, -за да, живее .спокойно с мъжа си; 
мъжът й дълго не разбираше 
кгше, кълнеше се, махаще с ръце, показ-

и мно 
поговорят 

винаги я разсмиваше1
I на

език ще говори с 
този сто пъти изпиран сннн>ор?

— Но езика на злитннте 
ко — убеждаваха 
тя отговаряше:

— На чуждите не мога

мене
§
§ монети, глупач- 

я улегналите хора, но

да продам ни
що, освен лук. чесън и домати . . .

Имаше случаи, сн:а когато хората, които нс 
крено й желаеха доброто, говореха 
много настойчиво:

Някой и друг месец. Нунча, и тн 
ще бъдеш богата! Помисли хубавичко 
над това, спомни си, че имаш дъщеря.
- Не възразяваше тя, — аз обичам 
тялото сч и не мога да го оскърбя! Аз 
зная, достатъчно е само веднаж 
правиш нещо по принуда и вече завина
ги изгубваш уважение към себе си . ..

— Но нали на другите не отказваш?’
— На своите и —
— Е, какво е това
Тя знаеше това:
— Хората, 

шат.а ми
Но все

— Ето нашия живот! Не успееш да до
пиеш до половина чашата ои. а към иея 
вече се протяга друга ръка ... .

Разбира се, отначало не се забелязва
ше и сянка от съперничество между май
ката и Н ин а

с нея

ват с
държеше 
на света

дъщерята се 
скромно, предпазливо, гледаше 
през ресниците ои и неохотно отваряше 
уста пред мъжете; а очите на майката 
горяха все по-жадко н все по-призивно 
звучеше гласът й.

Край нея хората пламваха като коар- 
бни платна на разсъмване,: когато пи- до
косне първият слънчев лъч, и това беше 
вярно: за мнозина Нунча беше първият 
лъч на деня на любовта, мнозина благо
дарно мълчаха за нея. като я виждаха 
как върви из улицата до своята талиж- 
ка', стройна като мачта, и. гласът й литва 
над покривите на къщите.

Тя беше хубава и на пазара, когато 
стоеше пред ярко разноцветен куп зелен
чук, сякаш изрисувана от велик майстор 
върху белия фон на църковната стена — 
нейното място беше до. църквата „Свети

да на-
§
= части на 

остана и= когато искам . .. 
— свои . • г

сред които е израснала ду- 
и които я разбирал . . 
пак тя имаше една история с 

един форестиер от Англия — много стра
нен, мълчалив човек, макар да знаеше до 
бре нашия език. Млад, а косата му вече 
побеляла и напреко през лицето му — 
белег: лице на разбойник, очи на све
тец. Едни казваха, че уж пише книги,

и сърдечна же-
това — ви-= други твърдяха, че е картоиграч. Тя|
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ИЗКУСТВОТО НА М. ПЕТРОВ г
ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯКакво може да се каже за 

творчеството на Методи Пет
ров? Всичко и нищо, повечко 
и съвсем малко. Всичко 
човека, кс*йто изкуството 
та за необходимост 
ява интерес към него. 
на оня, който

то и загадката на необяснимо 
то сурово бъдеще. На Петров 
не е странна и мисълта 
Микеланджело, че изкуството 

това е човекът. От изложе 
нит е творби на Петров се ви 
жда, че основният двигател в 
творчеството му с мозъка а 
не ръцете,- и че 
няма свободна мисъл’ 
лага на опозоряване

— Изкуството е борба, ни
що не се придобива без бор
ба, а в изкуството борбата 
значи усилие. Познанието се 
завладява с шпага в ръка", 
или Флобер дето каза: „Род 
ът на гладиаторите не е из
чезнал, всеки художник е гла 
диатор".'

В творчеството на Методи 
Петров е съдържана мисъл
та на все още съществуващия 
гигант на 
кия Пикаюо:

— Какво мислиш, че е худо 
жникът?

наза
ечи

и проягв- 
нищо 

не чувствува 
на изкуството 

в душата си. Повечко обаче 
може да се каже за моментал 
ните стремежи, като плод от 
постоянна борба 
нно приближаване

присъствието
този, който

се из 
и крити 

ка от страна на зрителя. Съзву 
чието на различните тематич 
ни обстановки

за постепе-
изкуството, вели-към целта 

и съвсем малко за достижени 
ята, които сами говорят мно 
го повече, отколкото аз бих 
можал да кажа.

От изложените творби 
проличиат стремежите на ху
дожника да овековечи мисъл 
та на прочутия Ван Гог, кой
то каза: „Предпочитам да и- 
зобразявам очите

сочи за уме- 
лето му майсторство да 
ложи на зрителя единството 
между природата 
Тази нишка

въз-
Глупак, който ’* 

има само очи, ако е живопи
сец, само уши ако е музикант» 
или лира по цялата гаМа на 
сърцето, ако е поет, само му
скули, ако е боксьор. Тъкмо 
обратното, той едновременно 
е политическо същество, не
престанно нащрек, следи свето 
вните събития, били те сър- 
цераздилателни, разгорещени 
или сдържани, оформящ се из 
цяло по техния образ"...

Тук всъщност е изворът на 
системата от репродуктивния 
похват в произведенията на 
М. Петров, в творчеството му 
ясно се вижда всецялото овла
дяване на действията, както и 
зараждащата се нова действи 
телност, в която той се разпо 
знава. изпитва себе си в нея

и живота, 
съпровожда ця

ла една система от елементи 
на творческо изображение и 
възлага един по-широк жиз
нен обзор, пропит с моменти 
от миналото 
Със

ясно

и наето ящето.
койтона хората, 

вместо катедралите, задцото в 
очите има нещо, което кате
дралите на притежават, дори 
когато те са величествени, ду 
шата на човека, макар да е 
душа на голтак или уличник, 
е по-интересна за мене."

„Димитровград 
изчезва", художникът 
напомня за един нов свят, ко 
йто,

ни

възниква върху основи
те на изчезващото. С нспосред 
ствен паралелизъм чертае тра 
сето на прогреса, дава творче 
ска насока към новото. Тряб 
ва да констатираме, че Мето 
ди Петров — отличният май 
стор-дехоратор и прмложник 
прераства и в добър живопи
сец. Стремежът му да разгра

Това нещо ясно можем да 
видим в портрета на Зоки, 
малкото бедно момиче с ху- 

■ бавите очмчхм, чисто сияние 
крие ненаказана вълшебна де 
тека ешсхпея на преживяване-

нтгчи елементите на прилож
ното с изобразителното ни го 
представя като Дон Кихот, ко 
йто се опитва да спре витло
то на вятърната мелница, за 
да й даде ново направление. 
Това нещо ясно проличава и 
в творчеството му. Личи, 
по-голяма част от тридесетго 
диненото му творчество прина 
длежм към декоративното, но 
това не отнема значението на 
живописните му творби, ясно 
се вижда начина, 
въздига един нов свят, търси 
себе си, преследва целта. То 
ва е сигурен залог, че може 
би в най-скоро време ще го 
видим как се придвижва към 
върха на сиянието, по следи 
на прочутия Енгер, който ка

и се утвърждава чрез нея. То
чно ое вижда как полека се 
освобождава от гнета и духа 
на съмненията (Край Ниша
ва, Цвете-скица, Напор — 
морт).

Творческите му контрасти 
също така откриват присъст
вието на постоянна борба и 
разплата с един овят, който 
вече изчезва в полза на нови 
тежнения и нов обзор. Това 
нещо хубаво се вижда от гра 
фиката му, която повече е 
натурализирана и от живопи 
ста му с ясно подчертана ре 
дуктивност. (Вълкареви двора 
ве. Горната рампа и др.) в 
съпоставяне с горепосечените 
произведения.

Марко Мурат: Влизане на цар Душал в Дубровник

че

Марко Мурат (1864—1944). Неговите карти 
ни се отличават със решашане на пробле
ма на светлината и сенката, не като худо
жниците преди него, но с хладни и топли 
цветове. В неговата живопис е застъпена 
монументална композиция, която престав 
ява преход в живописта по това време. 
Марко Мурат е от онези живописци, ко
ито напускат ателието, като главно усло
вие за появата на импресионизма.

по който

Никола ДЕНКОВ Ч,за:
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Яков”, вляво от преддверието, тя и умря 
ва три крачки от него. Стон и сякаш ця
ла гори, над главите на хората хвърчат 
като весели искри живите й шеги, смехът 
в песните Я, конто знаеше с хиляди.

Тя умееше да се облича така, че кра
сотата й печелеше като хубаво вило в 
чаша от хубаво стъкло; колкото по-про
зрачно е стъклото, толкова по-добре по
казва то душата на виното, цветът вина
ги допълва аромата и вкуса, като довър 
шва докрай оная хубава песен без думи, 
която пием, за да дадеи на душата си 
малко от слънчевата кръв. Вино — о, гос
поди! Свстът с всички си шум и суета 
не би струвал едно магарешко копито, 
ако човек нямаше сладката възможност 
да ороси бедната си душа с една ху
бава чаша червено вино, което подобно 
на светото причастие ни пречиства от 
злия прах иа греховете и ни учи Да оби
чаме и прощаваме този овят, в който все 
пак има достатъчно много мръсотия . . . 
Погледнете само през чашата си срещу 
слънцето, виното ще ви разкаже такава 
приказка . . .

Стон Нунча на слъпцето и разпалва ве 
сели мисли и желания да й се харесаш 
— пред хубава жена е срамно да бъдеш 
незначителен човек и ти се иска винаги 
да скочиш по-високо от себе си. Много 
добро беше направила Нунча, много сили 
разбуди тя я ги вля в живота.

Хубаво винаги запалва желание за по- 
хубаво.

Да. а около майката все по-често се 
показва дъщерята, скромна като монахи
ня или като нож в ножницата. Мъжеге 
гледат, сравняват и може би на някои 
лава ясно какво чувствува понякога же 
мата и как й е обидно до живее.

Времето върви и ускорява все повече 
бързата си дребна крачка, като златни 
прашинки в червения слънчев лъч се мя 
ркат хората във времето. Нунча все по- 
често свива гъстите си вежди, а поняко
га прехапва устни и гледа дъщера си, 
както играч гледа другия играч и се м-ь- 
чи да се досети какви са картите му . . .

Минава година, две — дъщерята е все 
гго-блиАо до майката и — все по-далеч 
от нея. БЪкчки забелязват вече, че мом
ците не' знаят къде да гледат по-ласкаво

— на оная или на тая. А приятелките — 
приятелите и приятелките обичат да уха 
пят таи, където те боли, — приятелките 
питат:

Още в първите минути стана ясао, 
че дъшерята ще отстъпи на майката по 
лекота и сила — Нунча тичаше така сво- 

й беше бодно и красиво, сякаш самата земи я 
носеше като майка детето си, хората за
почнаха да хвърлят от прозорците и от 
тротарнте цветя под краката н и да ръ
копляскат с одобрителни викове: на два 
пъпн тя изпревари дъщеря си с четнрн 
минути и нещо и Нина, изморена, обиде
на от неуспеха, падна задъхана н в 
сълзи върху стъпалата на преддверието 
— не можеше вече да бяга третн път.

Бодра като капка. Нунча се наведе 
над нея, като сс смееше заедно с мно
зина други: '

— Дете — каза тя, като гладеше със 
силната он ръка разпилените коси на мо
мичето. — дете. трябва Да знаеш, че най 
силното сърце в забавления, работа н 
любов е сърцето на жената, която е изпи
тана от живота, а живота ще разбереш 
много след тридесетте. . . Дете, не се 
отчайвай! ...

И без да отдъхне след надбягването 
Нунча пожела да танцува тарантела:

— Кой иска?
Излезе Бири кон. сне шапка и като се 

поклони ниско на гази славна жена, дъл 
гт държа главата сн почтително наведена 
пред нея.

Гръмна, заехтя, забръмча дайрето, 
избухна пламенният танц, опияняващ ка 
го старо, силно, тъмно вино: Нунча се 
завъртя, извивайки се като змия, тя раз
бираше дълбоко този танц на страстта 
и беше голяма наслада да гледаш как 
живее и играе нейното прекрасно, непо
бедимо тяло.

Тя танцува дълго, с мнозина, мъже
те сс уморяпаха. а тя псе не можеше да 
се насити и беше пече полунощ, когато 
извика:

— Е, още воднаж. Енрн, за последен 
път! — н започна отново бавно да танцу
ва с него. Очите й се разшириха, блестя
ха ласкаво и обещаваха много, но извод- 
нпж тя извика късо. плесна с ръце и па
дна като подсечона под коленете.

Локарят каза, че е умряла от разрив 
със свет- на сърцето.

Сигурно . . .

ти няма да се оплакваш на мадоната от 
майка си . . .

И тази жена сс оттегли честно от чо- 
вончкн видяхавека, който 

приятен повече от мнозина други.
Но известно е, че лесните победи пра

вят победителя надменен, а пък ако по
бедителят е още дете — работата е съв
сем лоша!

Нина започна да говори с майка сн ме 
така, както Нунча заслужаваше: и сто 
ведпаж, в деня на свети Яков, на праз
ника на нашия квартал, когато всички 
хора се веселяха от душа, а Нунча изи
гра вече вел иколепно та,ранг елата, дъще
ря й за.бсляза пред водопои:

— Не танцуваш лн твърде много? Мо
же бн това не е за годините ти, време 
е да щадиш сърцето он . . .

Вой чим, конто чуха дръзките, казани 
ласкаво думи, млъкпахп за ми-г, а Нунча 
викна ядосано, като подпря ръце на 
стройните си хълбоци:

— Сърцето ми ли? Т,н се грижиш за 
него, да? Добре, момиче, благодаря! Но 
да видим кос сърце с по-оилно1 

И като помнелш, продължи:
— Ние ще тичаме с тебе от тук до 

фонтана, три пъти до там и обратно, без 
до почиваме, разбира се . . .

Това надпреварваме на жопите се сто 
ри на мнозина смешно, имаше хора, ко
ито се отнесоха към това като към по- 

скандал, но болшинството, уважа-

Какво, Нунча, засенчва ли те дъ
щеря ти?

Жената се смее и отговаря:
— Големите звезди се виждат и прн

луна . ..
Като майка тя се гордееше с красотата 

на дъщеря си, като жена — Нунча не 
можеше, да не завижда на младостта. Ни
на застана между нея и слънцето, 
майката беше обидно да живее в сянка.

Лано съчини нова песничка, в пърпня 
й куплет сс казваше:

на

Мъж да бях, тогаз заставил бих 
свойта мила дъщера 
дароди такваз красавица, 
аз каква то съм била . .

§=

Нунча не иксаше да псе тази песен. 
Носеше сс слух, чс Нина уж неводнаж 
казвала из майка сн:

— Ние бихме могли да живеем по-доб- 
рег ако ти беше по-благоразум,на.

И настъпи дои, когато дъщерята ката 
на майка си:

— Мама, ти твърде много ме затуляш 
, а нали не съм малка вече и

взема от живота своето! Ти сн

I
I
I=

от хората 
искам да
живяла много и весело, не с ли дошло и 
за мене време да живея?

— Какао има? — попита майката, ка
то паводс виновно очи, тя знаеше какво 
има.

Върна се от Австралия Енрико Борбо- 
нс, той беше дървар в тази чудна стра
на, където всеки, който иска, спечелва 
лесно много пари, той пристигна да се 
погрее на родното слънце и се тъкмеше 
да иде отново там, където сс живее по- 
свободно. Той беше на тридесет и шест 
години, брадат, силен, весел, той разказ
ваше прекрасно за приключенията си, за 
живота в непроходимите гори: всички прн 
см.аха този живот като приказка, а май-

зорен
пайки Нунча, погледна па предложението 

сериозна шеговитост и застави Ни
на да приеме предизвикателството па май 
ка сит.

и със

Избраха съдим, определиха крайната 
скорост на тичането, всичко както па пад 
бигвашнл, подробно и точно. Имаше много 
жени н мъже, конто мокрено желаеха да 

победителка, благослав- 
даваха добри обещания на мл-

видят майката 
яха я и

се съгласи да помогнедомата, само до 
на Нунча, да и даде онла.

И сто, майката и дъщерята стоят ед
на до други, без да сс гледат, сто, дай
рето удря глухо, те скачат н летят надо
лу по улицата срещу площада като дпе 
големи бели птици, майката с червена 
кърпа па главата, дъщерята 
лоения.

ката и дъщерята —, като истина.
— Аз виждам, че се харесвам па Ен

рико — казва Нима, — а ти играеш с не
го, това го прави лекомислен и ми пречи.

— Разбирам — каза Нунча. — Добре,
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НАУКА ★ ПРИРОДА * ТЕХНИКА. 1 Уинстйн Чърчилг
I МАРШАЛ ТИТО 

И ЮГОСЛАВИЯ
(Западна Германия) на ко, 

нгрсса на прсдиатрите двама 
Мюнстерския ии- 

В. Козе-

селВРЕДНИ ЛИ СА 

ЛЕКАРСТВАТА?
лекари от 
ститут по генетика,

Р. А. Прайфер, демон
стрирали две малоформирани 
новородени. У тях почти на- 

липсвали дългите кос-

нов и

ПЪЛНО
ти на горните кра’йници и 
тките на ръцете започвали на 
право от самите рамене. Кра
ката също били уродливи. 
През 1960 година всички кли 
също такива уродливи деца 
(В Мкхнстер — 27. в Хамбург 
— 30, в Бон — 19). — Число
то па случаите от фокомелия 
бързо се увеличавало.

През 1960 година във кли
никите започнали да постъпват 
ктор в. Ленц от Хамбург за
подозрян, чс случаите на фо
комелия

1962 година в 10 часа вечер- 1960 година то получило ши- Иякакъп начин от талидомида 
та. Сюзана Вандепут от Лиеж роко разпространение. Фир- и нсг0„итс препарати. Той ра 
дала на седемдневното си бе- мата Грюнеитал го комбини- ЗПрахш, подробни анкетни ли 
бе умишлено смъртоносна до рала с аспирин и други лекар стопс д0 родителите на децд 
за зофтеион. Нейни помо- ства. В проспектите се появи та> за0СГ11ати от тази болест, 
щници са били мъжът, й, а ли нови пъстри заглавия: „ял а така също и на лекарите, 
така също майка й и сестра госедив", „операкон", „експсто 31аблюдавали майките в пери 
й. Целта била постигната: дс ранс“, „грипекс", „полигри- ода 1[а бременността. От аикс 
тето умряло, но цялото семей пан". Всички тези тата станало ясно, чс повече
ство Вандепут се озовало на препарати се препоръч- от 20 на сто от майките при- 
подсъдимата скамейки, а за- вали против простуда, каш- емали котерган. Ленц упори- 
едно с него и домашният им лица, невралгия, грип, даже то иасхоявал да се препарати 
лекар, който знаел защо из- против астма и като средство с ПрОИЗВодСтвото на този опа 
писва на детето злополучно- за нервни деца и кърмачета. сн0 Средстпо. 
то лекарство. Какво е подтик- За такива случаи сс пускали учените считат, че продъл 

такова у- не на таблсТки, а във вид на житслност на човешкия жи- 
сироп. Всичко това било съп цата< зассгнати

лия, не се различава същес
твено от нормалната продъл
жителност на мовешкия

ки

бригаден генерал, който по-късно да поеме командване 
то. Моето мнение е, че трябва да се гласува за Мък- 
лин да бъде наименуван за шеф все едно каква ми
сия, ще изпълнява като се има предвид че ще му
бъде даден на разположение един добър генералща- оъде даден » е нужен между тези безстра-

който би

Хиляди изроди — последица от рекла
мирани средства. Съвременни компра- 

чикоси. Западногермански търговци 

на отрова.
беи офицер. На нас ни

преследвани герилци представител,шии и 
бил смел водач.се причиняват пцТова се случило на 25 май карството, контергани и през

спусната в Юго-Тази мисия, която с парашути е 
славия през септември 
шго променено положение, 
на Италия пристигнала в 
съобщение по радиото. Но въпреки това, че ние не 
му напомнихме, Тито е реагирал бързо и обрал пло
довете. Само за няколко седмици партизанските ча-

1943 година е намерила коре-
Вестта за капитулацията 

Югославия с официалното

5
сти разоръжаха шест италиански дивизии докато две 
други се придружили към тях в борбата против нем
ците. Благодарение на италианската военна подготов- 
80 000 хора и за момент да заемат по-голяма част от 
адриатическото крайбрежие. По този начин създадо
ха благоприятни условия за заздравяване на нашето 
общо положение на Адриатика по отношение на Ита- 
ка югославяните бяха в състояние да въоръжат още 

фронт. Въпреки това, че партизанската ар- 
наброяваше 200 000 войници сега се впу- 

широка акция против немците, които с по- 
жестокост продължиха с кървавите репресии. 

Едно от последствията на; такова разширение на 
Югославия беше продълбочаване на

нало майката към 
жасно деяние?

Детето на Съюзана Ванде- роводено с широка реклама,
гарантираща пълната безопа
сност на препаратите.

През следващите няколко 
месеца обаче положението за
почнало да се променя. В нс-

от фокоме-

пут се родило без ръце и без
жи-крака.

Болестта, от която било за
сегнато, се нарича фокомч 
лия. В дадения случай тя би 
ла изразена в най-тежката й 
форма и била причинена от 
лекарство, съдържащо т а л и 
доми д. Какво 

Сюзана

вот.

Пишеща машина лианския 
мия, която 
скаше в 
голяма

меки медецински списания се 
статии, в които се съобщава 
ли тревожни сведения. Хора, 33 НОТИ

„успо-вземали дълго време 
кояващите" таблетки, съдър- 

приемала жащи талидомид, се оплаква-
Да се осъществи машина 

за записване на музика е ста 
ра мечта, но досегашните про 
екти все пак са оставали нес 
получливн. Англичанката Па- 
вей от Лондон обаче успяла 
да направи такава.

Тази машина има огромно 
преимущество пред своите 
предшественици, че оставя 
свободни двете ръце на маши 
нописеца. Смяната на височи 
ните се осъществява автома
тично посредством допълни
телна клавиатура от осем кла 
вгапа.

с това ве-
активностите в 
стълкновенията между Тито и Михаилович. Титовите 
войски, които непрекъснато нарастваха поставяха във 

по-бедно състояние съдбата на югославската мо
нархия и правителството в чужбина. Все до края на 
войната бяха влагани максимум усилия да се пости- 

компромис между тези две страни. Надявах се, 
че русите полезно ще интервенират в случая. Когато 
г. Идън отпътува в Москва през октомври 1943 година 

Югославия бе поставен на дневен ред. На

щество?
и хиляди други бъдещи май ли от треперене на ръцете,

в Западна Европа, Канада, от различни двигателни раз
стройства, загубване 
нание и даже атрофия на го
лемия пръст. Към април 1961 

невралгия, съдър- год. числото на оплакванията в

ки всена съз-Австраяия и др., успокоява
щи средства и лекарства про

гнетив грип,
жащи талидомид. И детето си Западна Германия нараснало

до такава степен, че започ- тя умъртвила с едно от тези м 'н ьк м нали да отпускат талидомид
лекарства, които вземала през само срещу рецепти, което 
време на бременността си. впрочем съвсем слабо ограни

чило употребата му. Но това 
не били най-страшните после 
дици от употребата на прех- 

статирано, че средството има валеното лекарство. Още през 
приспивателно действие. Ле- октомври 1960 година в Ка-

въпроса за
срещата от 23 октомври тей даде недвосмислено из
явление за нашето становище с надежда, че ще обез

Техните 
не се оправдали, но било кон

очаквания обща политика на съюзниците към Югославия,печи
но русите не изразили ни най-малко желание нито за 
размяна на информации, нито да разискват за ня
какъв план за действие.Анекдоти

Дори и след много седмици видях, че ще постиг
нат каквито и да е спогодби между неприятелските 
фракции в Югославия. ”г

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ЗА ВЕЛИКИ УЧЕНИл\\\\>\\\\\\\\\\ I Известно е, ч» великият Айнщайн 
бил твърде небрежен към облек
лото си. Веднъж той срещнал в 
Ню Йорк свой приятел.

— Господин Айнщайн — казал му 
2 той, — Вне непременно трябва да 

си купите ново палто. Това вече 
5} се е износило.

— Защо? В Ню Йорк мен никой 
4 не ме познава — отговорил спо

койно Айнщайн н сн заминал.
Няколко години по-късно, Айн

щайн отново сс срещнал със съ
щия познат. Великият физик бил 
със същото палто. ТоД пак го по
съветвал да си купи ново палто.

отговорил ученият. 
— Тук вече всички ме познават.

I2 Ако върху бялото бвлъо 
са се появили петна от пло 
дове, изтъркайте ги с раз
твор от равни части 
няк и вода и след това из
перете бельото.

масло, ако е м^вва — със 
сок от моркови вли лук. I22 6■№амо-

Бпвш Моряк — на президента Рузвелт 23= окт. 43 
Въпреки жалките стълкновения между Тиговите 
и Михаиловичевите следбеницн в Югославия и пре
стъпленията които възникнаха между две групи на 
гръцките гершщи, неприятеля се намирал в трудно 
положение на Балканския полуостров ... Ние, англи
чаните, имаме около осемдесет различни мисии, кои
то под контрол на генерал Уилсън подържат връзки 
с партизаните и патриотичните отреди, пръснати по 
широките планински области в пространство от 900 
с 300 мили. Някои наши офицери с чин бригадни ге
нерали, твърде много са способни и болшинство се 
намират там вече две години...

Борбата, която там се води е свирепа и кървава 
както само може да се замисли; покрай това хуните 
правят отмъщение и разстрели на пленените. Но и 
самия неприятел се намира в негволя, той на това мя
сто има нищо по-малко, но двадесет пет немски ди
визии и осем български дивизии, и въпреки това той 
едва успява да контролира само ключовите точки и 
с все по-големи трудности успява да подържа движе
нието по железниците. Надяваме се, че в скоро време 
ще смирим гръцките кавги, обаче разногласията ме
жду Титовите партизани и Михаиловичевите сърби 
имат твърде дълбоки корени.

Краве масло трябва да 
се пази в непрозрачен съд.

Млякото също не обича 
светлината.

22 522 22 1Ако искате кърпите за лице 
и халатите да бъдат меки 
и пухкави, след като ги из 
перете, подръжте ги в со
лена вода. След това ви из 
плакнете и ги сложете 
сс сушат. Не е нужно да 
ги гладите.

222 Защо?
2I Сокът от плодове или зе

ленчуци използвайте ведна
га слсд приготвянето му. 
През лятото сокът не бива 
да престоява повече от 2 
часа, а през зимата 
вечо от 4 часа.

8 ★1 да
Професор Деви получил от 

познат студент писмо. Студентът 
съобщавал, че се казва Фарадей. 
че е слушал с голям интерес лек
циите му н много искал да порабо- 

й ти в лабораторията на кралския 
и университет.

— Какво отговоря? — попитал 
й Девя своя "асистент.

— Приемете го и му поръчайте 
да мие колбите и епруветките. Ако 
сс съгласи, от него ще стане чо-

22
по-

!
2 Ако сиренето се е втвър

дило, натопете салфетка в 
мляко и го загънетс в’ нея 
з« няколко часа. Така 
ще омекие.

#1

Тестото ще сс надигне 
равномерно, ако в него на
бодем няколко тръбички 
макарони.

то 2 век.2 Историята не забавила да пот
върди .факта, че асистентът не сбъ 
окал. Фарадей доказал, че е спо
собен не само да мие съдове, но 
я на други, още по-големи дела.

2

С парче плат, напоено с 
мляко, можете да отстрани 
те пресни петна от мастило, 
да почистите огледало, рам 
ки на картини.

I2 Петна от химически мо
лив можете да отстраните с 
кърпа, натопена с ракия.2

/222 Ако кожата на главата ви 
е суха, преди миене я натри 
Йт* с разтопено растително

2 Петна на цветни обувки 
се изчистват със сок от кро 
мид лук. I2ъ (СЛЕДВА)
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Чсствуване Деня 

Димитровградско^
на младостта в ШО БЕЗШУМНО...УСПЕШНА ЛИТЕ

РАТУРНА ВЕЧЕРСпортните игри 

най-добре организирани
Спортните състезанния из-;

V
Издателство „Братство - от 

Ниш, съвместно
// Далечна бяла нощ глас ми дава 

и дъждовно утро, тихо и умно.
Далечен женски шепот минава 
през ухото. Тихо, безшумно:

Шумата песента поема зелена 
и замирисва на младост безумна.
Във мене си, ти жена засмена, 
останала. Тиха, безшумна.

И никой: не може вече да избели 
на спомепите жълтото гумно.
Сънищата ми са овощие зрело 
във мене. Тихо, безшумно...

(Поетичен превод — М. Младенов

с културно^ 
заоавния център в Димитров 
ГРЗД, тези дни, устрои инте
ресна литературна вечер, 
която четоха свои произведе 
ния девет поети и писатели.

За пръв път откак се ус
тройват литературни четения/- 
взеха участие и гости от Бел 
гРад. Тоя път това бяха Ни
кола Дреновац и Иван Цеко 
вич. Същевременно 
колко стотин

на
Ь :

Димитровград по 
на топка; девойките —
те от ръч- 

гимна
зистки от Димитровград, ко, 
ито едва в продължението ус 
пяха да се наложат с 2:о сре 
щу девойките от с. Желюша,- 
и най-интересния мач по ръч 
на топка за младежи бе среща 
та между димитровградските 
гимназисти и армейците 
местния гарнизон, която завър 
ши с победа на гимназистите 
от И :7, но който мач по ръч 
на топка бе твърде динами
чен и чиято борба бе равно
правна.

минаха под 
телно

знака на относи- 
добра организация.

В атлетическите спортни ди
след- 

скачане на

л
сциплини са постигнати 
ните резултати 
дължина за пионери — първо 
място зае Рашко Давитков от 
Смиловци с 4,83 м.„ 
място в окачане на’ 
за пионерки Дивна Колева от 
Долна Невля с 4,18 м. в над 
бягване на 60

пред ня- 
ученика свои 

стихове четоха Марин Младе 
нов, Стойне Янков, Снежана 
Виданович, Нада Димитрова 
и Цветко Зарков, както 
стът Борис Тодоров.

Единствен прозей текст■(от 
къс от новела) чете Миле Ни 
колов

а първо 
дължина и по ч

на
ч

м. за пионерки 
също първа бе Дивна Коле
ва от Д. Невля с резултат 7,9 
с., докато в надбяване на 80 
м. за пионери първ се класи-

Приоойски.
Тематично разнообразна, 

езията, която слушахме бли
зо един час и половина, плени 
по-гол ямата

Иван Цековичпо

Лъч на бъдещеточаст от учени
ците.

Съвсем разбираемо е, че 
Никола Дреновац бе „звезда 
та" на тази 
чер, тъй като той се ползва 
с голям авторитет в югосла
вски и чуждестранни разме
ри. Досега е издал 17 книги 
поезия и романа „Пукнати
на".

литературна ве-

Думата ме мъчи, докато не види поетичен ден. 
Докато живея, с нищо няма да съм примирен. 
Сам погребах всичко, което ненавиждам, 

на бъдещето в крачките си виждам.
От страстта ми няма нищо по-дивно.
И мъртъв ще имам сърце мъжко и игриво.

(Поетичен превод — М. Младенов)

лъч

Голям интерес предизвика 
ха и стиховете на Иван Цеко 
вич, който също е издал че
тири книги лирика за възрас 
тни и 2 книги стихове за де
ца.

За пръв път пред зрители, 
и то доста успешно, като дет 
ски поет ни се разкри Сне
жана Виданович, чиято емо
ционална вглъбеност показа 
поетично дарование.

Останалите участници, мал
ко или повече са известни на 
зрителите-посетители: Марин 
Младенов с „Нашенец,, и „Зъ

Б. Младенова 

получи първа награда
Футболистът М. Пейчев получи на дар часовник за 

ги на спортното поле заслу-

ра Павел Леков от Димитров 
град с резултат 9,00 с. В над

Във волейбол първо място
между младежките отбори от 

бягване на 100 метра за мла- районите зае отборът на Сми 
дежи първо място зае Стоян ловци, който с 2 1 и при рав 
Петров също от Димитров- ноправна борба, победи отбо 
град с резултат 10,7 секунди ра на Смиловци.
В надбягване пък на 200 ме-

с- .
<

бато слънце", В. Тодоров с 
„Довиждане, Бурел", Миле 
Присойски

В рамките на югославските бяха известни югославски
сатели.

Братислава Младенов зае

пи-
Общо — спортните игри при 

влякоха най-много зрители и 
рка Георгиева от Долна Нев- като манифестационна, фести

пионерски игри — преглед на 
с литературните младите творци, които се про 

очерци „Безмерни хоризонти".
тра за пионерки първа бе Ве

ведоха от 23 до 25 т.м. в Ох- първо място със стихотворе- 
радва, че покрай рИд първо място зае БРАТИС ..нието „Живя бронзови 
тези по-стари, из ЛАВА МЛАДЕНОВА от Ниш. посветено на Ратко

■тт Особено,4; очи , 
Вукиче-имената на

вестни поети, се озоваха и В прегледа участвуваха 70 вич' 
млади творци от всички ре
публики и автономни покрай 

Ст. Н. нини в страната. В журито

Стихотворението е публику
вано във вестник „Другарче" 
брой 119 от 16 ноември 1968 
година.

имената на двамата ученици- 
Нада Димисредношколци 

трова и Цветко Зарков.

Завършиха работническите спортни игри

МЪЖЕСТВЕНА БОРБА ПО ВСИЧКИ АИСЦИПАИНИТ;

Майоките тържества в Ди- цйонното предприятие „Сво- 
митровград бяха ознаменува- бода“. И тоя път преходната 
ни и по един друг начин 
през целия месец се провеж- ли отборът на комбинат „Ди 
даха работнически спортни 
игри по различни дисципли
ни — от спортна стрелба до дор 
шахмат и футбол.

На най-добрите отбори бя
ха раздадени награди: във вид 
«а предмети и сцепиални гра
моти. Грамотите бяха ■ разда
дени на всички състезаващи 
се отбори, без оглед на кое 
място са се класирали, което 
говори за вниманието, с което 
организаторите са се отнесли 
към всеки участник в работ 
ническо-спортните игри.

купа и първото място спече-
Упражнения на пионерките от оси. у-ще „Моша Пияде" в 

Димитровград митровград“, който убедител
но срази противниковия от-

Във волейбола се случи не
предвиденото — не толкова 

сс състоя на 24 май между обещаващият в началото на 
футболните отбори на комби състезанието отбор на „Фаб- 

„Димитровград“ и конфек

ля с резултат 1,12 минути, а в 
надбягване на 400 метра за щето на предишните фссти- 
пионери първо място зае Ран 
гел Петков от Поганово с ре 
зултат 1,24 м.

В хвърляне на гюле между 
пионерките най-добра бе Ди
вна Колева от Долна Невля 
с резултат 9,56 метра, а меж
ду пионерите — Марин Пет
ров (също от Д. Невля) с ре 
зултат 13,20 метра.

В останалите стпортни игри 
първи места заеха както след 
ва: пионерите от Смиловци 
по ръчна топка, които във фи 
палната среща срещу отбора 
по ръчна топка на ооновното 
училище спечелиха убедител
на победа от 13:6; пионерки-

валма проява запазиха равни
Финалната футболна среща

валии състезания.

рад“ във финалната среща 
срещу отборна на СУП (Секре 
тариата на вътрешните рабо
ти) уопя да се наложи и за
служено зае челното място.

В шахмат най-силен отбор 
бе отборът на гимназията и 
основното училище (просвет
ните работници). Той победи 
отбора на СУП,

н ат
Ст. Н.

Може да отчетем, че органи 
зацията на работиическо-спор 
■тапите ргри бе на високо рав 
нище, макар че на някои от 
бори липсваше организира
ност. Организатор беше коми 
сията по състезаваше при Об 
щинокия Синдикален съвет и 
тя уопешно изпълни задачата шиштшитГимназиалният отбор по ръчна топка зае първо място си.
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ВРЯТСТВО ХУМОР ♦ САТИРА * ЗАБАВА * ХУМОР ♦ САТИРА « ЗАБАВА

Какво желае госпо 
динът?

— О, нищо. Толкова 
ми е приятно да се дви 
жа поне веднъж спокой 
но между колите, без 
да се пазя от тях...

(Италиански хумор)

Фестивални скициа

хуморВ. Вацев пе остана длъ 
жен.

При съобщаваното на 
книгите, издали, писа
телите, участвуващи в 
литературното четене..
Така за Борис Тодоров 
каза, че е „издал стихо 
сбирка „Прощавай Бу- 
рел" (вместо „Довижда
не, Бурел"), за Мило 
Николов Присойски, че 
с автор на кпигата „Бо- 
знмени" вместо: безмер == 
ни) хоризонти... ==

Тазгодишният фести 
вал на българската наро 
дност в Димитровград
ска община „изобил- 
ствува" с грешки.

С тях почна още от 
първия ден.

В обявлението за лж-

I
На опасен завой край 

едно селце шофьор уд
ря силно колата си,

— Защо няма табел- 
да предупрежда- 

% ва, че мястото тДк е о-
' I пасло? — пита
(• тен шофьорът,
г Един селянин:
< бе, то имаше доскоро,

I но като видяхме, че ка
> тастрофитс спряха, ма-
I хпахме я ...

I ОТМЪЩЕНИЕ
* Един гражданин вли- 
I за в зала, където има
> изложба на
| ли. След като
> време се
> видимо задоволство ме-
1 жду леките коли, един
* служещ го запитал:

ВОЛОВЕТЕ НЕ 

СА ВИНОВНИ — Здравей, Йозсф. 
Защо си толкова 
жен?

тъ-
катературното четене из

вестния белградски по
ет Никола Дреновац (не 
известно по чия вина) 

Ни-

— Остави се, изпус
нах влака. Закъснях с

Бай Венко от Поганово ка- 
= то земеделец 
= да си 
= след това 

на нивата, 
по-късно оставал, 
мрак на нивата за да навакса.

Един ден заминал на оран. 
Орал, орал цял ден и изорал 
нивата. Останало му само да 
и бранува. За да не се вър- 
ща утре пак на тази нива той 
продължил да бранува но 
мрак. Закачил браната и за
почнал да води воловете по 
изораната нива. Минал пет-до 
шест пъти и излезнал на края 
на нивата. Когато се обърнал 
да види какво направил — 
браната в нямало. Помислил 
си, че тук някъде близко в 
нивата се откачила, 
тръгнал да я вземе. Но след 
малко установил, че тя се от

възму-обичал сутрин 
свърши работите и 

по-късно да отиде 
Затова пак вечер 

почти до

две минути ...
— А изглеждаш така 

като че ли си закъснял 
два часа.

А
е „прекръстен в — 
кола Драинац.

Очевидно, автора 
обявлението не е знаел, 
че Драинац (Раде) е по
чинал още 1943

на

Едно момиче извър
шва пакост. Баща му 
използува най-простия 
възпитателен метод.

Момиченцето заллак 
ва и казва:

— Бий ме, бий! Но 
да знаеш, че ще си го 
върна на внуците ти!

Словашки хумор)

годи-
ДОПЪЛНИТЕЛНОна...

В официалната про
грама па фестивала ни
къде пс стои, че уча
ствува и издателство 
„Братство". А „Братство 
участвува с изложбата 
20 години печат па бъл 
гарски език (макар че 
това никъде пе 
ше да се види), а освен 
това и член на редколс 

Ме-

автомоби-Но — ръководителят 
на литературната вечер дълго

разхождал с

Радио 

Ниш 

за вас

може-

затова

НАШИ КУРСИВИгията, художникът 
тоди Петров откри само 
стоятелна изложба ...

Съобщение за тези 
две изложби беше из- 

допълнител-

качила още до слога ...
— Бре — бре, ама па, на 

казал той капразен труд 
то за себе си. Но нивата неСЪБОТА. 31. V. 1969 яви конкурс за зъболекар, а 

други се противопоставят.
Здравният дом няма зъбо

лекар.
А защо ли някои се проти

вопоставят да дойде такъв?
Дали не ги боли зъб, та се 

боят да не им го извади.

дадено 
но ...

През дъждовните дни вози
лата мъчно се движат из пътя 

си да впрегне воловете от власина към Босилеград, 
отново, но му хрумнало,че това Пролетта по този път 
не е хубаво защото воловете „повозил" и 
не са

му се оставяла така. Помис
лил12.10 Нашият джу-бокс 

14.35 — Рекламно бюро 
15,30 — Предаване на български 

език
16.00 — За събота след пладне 
18.03 — Каним вн да танцуваме

се
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В едно от заведения
та „Балкан" намерихме 
Истатко Петров, отбор- 
ник за Поганово и Дра 
говита.

— Имам братми, ори 
гинал предложение, за 
сътрудничество между 
тези две села.

Имаме една местна 
организация, едно ръ
ководство в кооператив 
ния цех, един път за 
Димитровград... а все 
паки още не сме еди
нни. Затова предлагам 
тези две села занапред 

едно село.
Докато измислим име 

— нека се наричат Гор == 
на и Долна Махала.

— Трудно ще решим 
кое да бъде Долна ма
хала — добави един по 
гановчашга...

надиректорът
криви за неговата не- Секцията за пътшца във Вра

пя. Когато излязъл от колата.брежност.
Бай Венко тогава взел браНЕДЕЛЯ, 1. VI. 1969 целият раздрусан, казал като 

за извинение:= пата, впрегнал се и сам из- 
—■ бранувал нивата.

Натоварил плуга и браната 
= и заминал в къщи много по- 
= късно от обикновено.

6.39 — Предаване за земеделците 
7.20 — Из нашите предприятия 
9.05 — Резервирано за дискос

10.02 — Младежта пред микрофона 
10.50 — Музикални честитки
13.35 — Весели радио-вести
14.00 — Предаване на български

език
18.30 — Каним ви да танцуваме

ПОНЕДЕЛНИК, 2. VI. 1969

14.35 — Рекламно бюро
16.00 — Музикални честитки
15.30 — Предаване на български

език
18.03 — Резервирано за днес 
18,10 — Избираме—избирайте

ВТОРНИК, 3. VI. 1969

14.35 — Рекламно бюро
15,30 — Предаване на български 

език
18,10 — Избираме—избирайте 

СРЕДА. 4. VI. 1969

14.35 — Рекламно бюро
15,30 — Предаван* на български 

език
16.00 — НАВИП за вас 
18,03 — Резервирано за днес

ЧЕТВЪРТЪК, 5. VI. 1969

— Знаех, че пътят е лош, 
но че е толкова лош, не зна- М. Д. Б.
ех.

(Записал В. И.) От него стига и толкова. 
Може би на босилеградчани 
ще поолекне малко и от то
ва извинение.НАМЕРИЛ

РАБОТА БАЙ ДЖОРА
РЕБУС

Докато беше жнв пенсио
нерът Костадин Гогов много 
време прекарваше по кръчми

Учителят по педагогия, би
вш директор на основното у- 
чилшце и доскоро представи- 

се тел в културно-просветната ка 
мара на скупщината на Сър
бия Стоичко Ангелов след 

еа многото ротации и комбина- 
си ции е определен да преподава 
но на първи клас в основното учи 

лшце в Босилеград.
Какво се крие в този ребус 

си момче ... е мъчно да се узнае. Но гле

да станат
те.

_ С чашка ракийка той 
= майтапеше с хората.
= Един ден при него дойде едно
= момче, което искаше да постъ 
= пи на работа. То обясни 
- Костадин за намерението 
§= и че лишало целия град,
= не могло да намери човек, ко 
== йто да му съчини една мол-1= ВЗЕЛ КЛЮЧА...

== Във фестивалния ме- 
= теж и на един журна- 
= лист от „Братство" му 
= се случило да занесе 
== със себе си и ключа от 
= спалните на „Балкан"... 
— за да си подсигури но- 
= щуване за 
= фестивал...

ба.
— А от къде 

попитал Костадин.
— Аз съм от Трънско Одо- 

отговорило мом-

14.30 — Вести
15.30 — Предаван*

език
16,00 — Музикални честитки 
18,03 — Резервирано за днес 
19,10 — По ваш избор

ПЕТЪК. 6. VI. 1969

ПРЕКЛАПА...на български дано отстрани излиза, че във 
висшите класове би трябвалоровци__

чето.__ Да преподават доктори на на
Л= — Е, много хубаво, на теб уката и асистенти.
= тогава молба не ти е нужна.
§= Отивай и започвай работа... ЗЪБОБОЛЪТ НА ЗДРАВНИЯ 
- - — отговорил Костадин, който ДОМ 
= едва търсил повод за да не 
= пише молбата.

- — Све старее само фести
валните отбори и младежките 
ръководители си остават ве
чно млади...

следващия 
М. А.14,35 — Рекламно бюро 

15,30 — Предаван* на български 
език

16.00 — Музикални чесгтки 
18,03 — Резервирано за днес
19.00 — Избираме—избирайте

В босилеградския здравен
дом някои наблягат да се об

!! (Записал В. И).

Ш РАБОТА БЪР&ЛТ7 РИ (76= &
С* / с/<5= ИсуИАИ


