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ЩЕ УКРЕПИ КООПЕРАЦИЯТА

* ЦЕНА 30 ПАРИ

— Беседа със Славчо Димов директор 

на »Сточар«
* ТАЗИ ГОДИНА КООПЕРАЦИЯТА НЯМА ДА ИМА

ЗАГУБИ

* ОРИЕНТАЦИЯ Е КЪМ МЛЕЧЕН ТИП ОВЦЕ
* ИЗВЕСТНИ СРЕДСТВА НА КООПЕРАЦИЯТА МО

ГАТ ДА СЕ ОТПУСНАТ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КО 
МУНАЛНИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩИНАТА

* вестник НА българската И-Ародност е сф>* Югославия ♦

Власина На последното заседание на кооперативния съвет на 
,,Сточар“ в Димитровград за нов директор вместо Димитър 
Славов, който е избран за председател на общинската скуп
щина бе избран СЛАВЧО ДИМОВ, агроном. По този повод 
той отговори на няколко въпроса във. връзка с бъдещата 
работа на кооперацията.

СЪБОР НА 

ГОРАНИТЕДЕНЯТ НА ВЪСТАНИЕТО 

Н РЕВОЛЮЦИЯТА
— Съществуват ли въпроси ята на труда в кооперацията, 

от работата на кооперацията Аз се застъпвах за специали- 
с които досега не сте били съ зирани трудови единици, а не 
гласни или сте имали по-дру- за териториални. Такава орга 
го мнение; а сега предвид на низация повече представява 
новата Ви функция в коопера . организационна структура на

^ъ_ кооперацията. Аз мисля, че 
при такава организация на 
труда ще дойде до израз спе 
циализацията на производст
вото и че всеки отрасъл ще 
може да стане самостоятелен. 

(Следва на 3 стр.)

Днес на Власиноко 
устройва традиционният гора- 
нски събор. Тазгодишният до 
макии на събора е организа
цията от Баточина. В обедни
те часове ще се състоят съ
стезания на самодейците-гора 
ни, след което ще бъдат връ 
чени награди на най-добрите.

езеро се

цията, ще се застъпвате 
щите да се проведат в дело?

— ПИШЕ: ДРАГИ МИЛЕНКОВИЧ, ГЕН. СЕКРЕТАР НА СЪ

ЮЗЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА БОЙЦИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ
— Да, съществували са та

кива въпроси. Това е преди 
всичко въпроса за организацим. в.

В тази страна, в която за първи път бяха свързани и 
вплетени нишките на тринадесетвековна история в гоблена 
на братството, единството, свободата и независимостта — 
Денят на боеца ознаменува празник на началото, историче- 
оки момент хогато само в мечтите и бляновете се раждаше 
бъдещето.

Седмично интервю

БЪРЗО РЕШАВАНЕ НА ТОВА 

КОЕТО МОЖЕ
1

Днес Денят на боеца. Денят на въстанието на народи
те и народностите в Югославия получи ново и по-богато съ
държание. Провърна се в революционна нишка, звено във 
веригата на революционната традиция и прогреса. За нара
стващите поколения тОзи ден стана първото революционно 
наследство и революционно начало, а след това и собстве
ност на ония, които идват и които ще продължат да носят 
знамето на нови революционни победи.

• Това не е празник на ония, които през героичните дни 
на борбата вписваха своите имена и подвизи в гранитните 
плочи, това е празник на ония, които овиха златната вейка 
на живота, страданията, създаването на ново бъдеще, дела 
и събития в тази наша страна на хълмистия Балкан".

Край всеки паметник, където на този празник ще се 
срещнат нашите погледи и мисли, живее за всекиго от нас 
по една история. Тя ни' свързва с подвига, с който започна 
онова, което трае у нас и което ние ооставяме в наследство, 
тук се хващаме в хорото, които извира в далечно и се губи 
в далнините на бъдещето. Ако паметниците са белези на 
дадени клетви, себеотрицание, самоотверженост и самосъз
нание, тогава и нашите срещи край паметниците и нашите 
тържества и празнувания са само форма на нашето съзна
ние и дълг и любов към народа и прогреса на тази страна.

дателя на общинската образо 
вателна общност.

— Защо образователната об 
щност настоява на следваща
та сесия на ОС да се разгле
да въпросът за състоянието 
на образованието в комуната?

Др. Голубович ОТГОВОРИ:
— Този въпрос бе поставен 

още миналата година, когато 
се явиха по-чувствителни раз
лики в материалното - положе
ние на просветните работни- 

Един разговор в канцелари- ци и тези от управленческите 
ята на председателя на общи служби. Реагирането на уни
ката в Димитровград беше по телите ставаше по-отворено и 
вод да поставим въпрос на по-сериозно, даже тази годи- 
Любомир Голубович, предее- па са водени редица разгово

ри за материалното 
ние на училищата, 
вор няма. Касата на община
та не може да понесе 
разходи, които няма да 
малки. Затова още в началото 

(Следва на 8 стр.)

положе
но отго-

нови
са

ПОМОЩ ЗА 

ПОСТРАДАЛИТЕ
Общинският отбор на Чер

вения кръст от Димитровград 
се е обърнал с писмо до вси
чки синдикални 
да организират по трудовите 
колективи акция за събиране 
на парична помощ за постра
далите от последните наводне
ния в нашата Република.

Освен трудовите колективи 
и гражданите .могат да 
ствуват индивидуално в 
акция като внасят паричната

подружници

АКТУАЛНО
Исторически — Денят на боеца означава, че е съще

ствувал този ден през трудната и славна четиридесет и пър
ва, когато измъченият и омел човек на тази страна е тръг 
нал в света на революцията, в света на видението, в света 
на човека. Отдавайки чест и слава на този човек, който то
гава тръгнал, днес ние сла-вим историческата истина, че гой 
тръгнал, че е имал сили да излезне на полесражението за 
свобода и прогрес. Да не беше така, този ден шеще да бъде 
само миг от едно велико минало и не би останал да сс сла- 

като Ден на боеца. Боецът е вечен активист, вечен юго- 
патриотизъм, вечен атрибут на съзнанието.

Клин чорба уча-
тази

помощ на текущата сметка на 
Републиканския отбор на чер 
вения кръст Но 608-8-327-10 
със забележка

явява комисия при Общинска 
та скупщипа съставена от три 
ма членове, които определя 
скупщината и трима, 
определя предприятието или 
учреждението. Този принцип 
сега е нарушен, за първи път. 
Имепно конкурсната комисия, 
поне оная част, която опреде 
ли ОС, ншцо не е знаела, че 
в нейно име никой 
конкурси. Дори комисията н<} 
е заседавала да определи ус
ловията, съгласио правилници 
те на предприятието. Вместо 
нея, някой от предприятието

Преди да бъде обявен кон
курсът за директор на кожа- 
ра „Братство" в Димитров
град се явиха оправдани реа
гиралия. Кожарата с останала 
без директор и естествено то
ва ръководно място не може 
да стои вакантно. Затова е ра 
згшсан конкурс.

Но защо се реагира?
Условията в обявения кои- 

курс са просто учудващи. Коц 
куриращите например трябва 
да задоволят следните три ус
ловил :

— Да имат виеше специал
но образование и 10 години 
трудов стаж

.— Да имат полувисшо обра 
зоваиие с 14 години трудов 
стаж или

— Да имат основно (или не
завършено средно) образова
ние с повече от 15 години тру 
дов стаж, от който четири на 
на ръководно място в кожооб 
бработвателната промишле

ност.
Тия, които имат средно учи 

лище, не могат значи да уча
ствуват на конкурса, защото 
не е предвидено даже средно 
образование.

Добре замислен конкурс — 
не ти е работа.

Но кой го е обявил този 
конкурс?

Има установени правила за 
обявяването на конкурс за ри 
ководител на предприятие и- 
ли учреждение. Конкурса об-

по.мощ на 
пострадалите от наводнения 
области.които Д.ви самоот-славски 

вержеността и подвига. Общинска конфе
ренция на СК

Вестниците, израстнали и достойни да бранят и изгра
ждат своята социалистическа родина, отиват при тези на

дават тържествено обещание. Паметниците да 
революцията и човека. И гробовете на

метници и обявява На 8 юли т.г. в Димитров
град ще се състои общинска 
конференция на Съюза на ко

следи и свидетели на 
юнаците са само паметници. Венците, които иолах амс, са 

на собствените обещания, че всички тезисамо външен знак 
юнаци и техните

мунистите.
Главна тема на конференцн 

ята ще бъде реорганизация
та на СК и претворяването в 
дело решенията на Деветия 
конгрес на СЮК.

подвизи, всичките тези дадени и изпълне- 
обещания живеят с нас и у нас, че ние приемаме и оша- 

вяме революционни наследства.
ни своеволно и нссамоуправителч

тазино е завършил цялата 
безславна работа.

Мнението, че в конкурса ие Б. Ннк.достигала само снимката на 
вече приетия директор, който 
има пиеше образование, е оц 
равдано. Иначе, как да се раз 
бере това, че за специалисти 
с виеше образование се търт 
сят толкова годили трудов 
стаж. Не с ли всичко зова до 
бре обмислен акт, да се осуе
ти явяването на специалисти, 
да се осуетят средниститс и 
по-такъв начин да сс вредн 
замисленият може би канди
дат с нисшо образование.

Най-трагичното е обаче то
ва, че сс пренебрегва подчер
таната и от реформата пеоб-

МАЛИНИТЕ СА 

ПРОДАДЕНИ
ВЛАГАЙТЕ В
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА 

БАНКА В ЛЕСКОВАЦ В последният миг земедел
ската кооперация в Димитров 
град успя да намери пазар за 
малините от погановски 
йон. Веднага след сключване 
па договора в района присти
гнаха представители на пред
приятията от Куманово и Кил 
жевац и малиноберът заиоч-

И НЕЙНИТЕ КЛОНОВЕ ВЪВ ВЛАСОТИНЦИ, ЛЕБАНЕ, 
ВУЧЙЕ, ПЬРДЕЛИЦА, БОСИЛЕГРАД, ВЛАДИЧИН ХАН, 
СУРДУЛИЦА И БУЯНОВАЦ.

БАНКАТА ПЛАЩА ЛИХВА 6»/о И 7,5°/о — НА ВЛО
ГОВЕ СЪС СРОК 1 ГОДИНА.

ВСЕКИ СПЕСТОВНИК,
НОВИ ДИНАРА ПОЛУЧАВА БЕЗПЛАТНО ОСИГУРЯВАНЕ 
СРЕЩУ НЕСГОДИ. КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЩЕ ВАЖИ 
СПЕСТОВНАТА КНИЖКА НА
Обединената кредитна банка в Лесковац.

ра-

ВНЕСЪЛ НАД 1000
па.

Тазгодишната цена е по-ви
сока с 0,30 динара, т.с. произ
водителите щс получат по 1,30 
динара за килограм. М. В.

ходнмост от кадрово укрепва
не на стопанските предприя-

М. Б.тия.



По повод 50 години! Из дейността на ССРН 

на СЮК
На граничния прелез ири Стрезими- 

ровци КЪМ МОДЕРНИЗИРАНЕ НА 

РАБОТАТА
Големи тържество

-9Ь-' 'У-

В рамките на петдесетгоди-юкп,—юбилей на 
СКОЮ и синдикатите, в Боси- 
леградско ще се чествува и 25 
-годишнината от освобождени 
ето от фашизма. По този 
род на 4 юли на Буков рид и щ^це-д^' през- октомври, хце -се- ^ тия--к<ЖШес ДО, днес тази най-

1кзди публично: разискване за .масова политическа организл- 
актуалността и по-нататъшно- ция отбеляза големи успехи, 
то развитие на Социалистиче- факт е, че в този домен съще

сглуват още много проблеми, 
че Счита се например, че поня

кога дори и много важни об-

VШНИя

От днес до шестото заседа- -ципи до оделот-воряването и 
Съюзната конферен-. у сал ъ ршен ству ването, има о-

ще много,- Макар че от щсс_
ние на 
ция на ССРНЮ, което ще сегю

ла- 7 юли на Църноок в ме
стността „Кин стан" ще бъдат 
устроени големи тържества.

Общинската комисия за че- 
стзуззне на тези празници с 
уточнила програмата за тези 
тържества. Според нея на па
метника на Църноок и на гро 
бницата на загиналите бойци 
в Буков ред ще се 
венци. На тържествата ще у- 
частвуват представители на 
борческата общинска органи
зация, на подружниците на 
ССРН, младежките активи и

ския съюз.
Изхожда- се от факта, 

промените в нашия живот, а 
те са и те как интензивни, из и щесгБенополитически събития 
екват и промени в начина на 
политическата работа. Касае Социалистическия съюз. В до 
се, значи, до модернизация сегашната практика, • твърдят 
на работата на Социалистиче- в Съюзната конференция на

ССРНЮ, не винаги е имало ус 
пех в интегрирането на вси
чки организирани обгцестве- 

и особено ни сили. Сериозна пречка все 
в новия още представляват бюрокра- 

О- тичеоките съпротиви, които

са. оставали извън акциите на

положат

МАЛКО ТУРИСТИ скля съюз.
Всъщност тези промени за 

почнаха още на Шестия кон
грес на ССРНЮ,
■ясно бяха изразени 
Устав на тази организация.
с.ковна поента на Устава, и по тук-таме се явяват, пък дори 
принцип и в конкретните раз и някои отдавна превъзмогна 
поредби, е че тази роля на ти възгледи за Социалистиче 
гражданите в Социалистичес- ския съюз като класическа по 
кия съюз съществено се про- литическа организация. В об 

По-точно- уставът ори- ществекостта най-често се кри 
организация тикува известна бавност в по

реагиране на
- ния на гражданите, демокра- ССРН, след това изчакване на

ска дневният пансион е изме \ тизира взаимните отношения решения от страна на Съюза,
жду 32 и 38 динара 1 и дава възможност на гражда- вакума, който често се съз-

Обаче най-приемливи са ус ните сами да решават за съ- дава между декларациите и
държанието и формите на сво ' практиката итн.

Всичко теза говори, че в 
разбира правото на граждани предстоящите публични рази- 
те непосредствено да избират сквания особено ще се набля 
свои представители във фору Га върху две неща: първото 
мите на Социалистическия с ■ Социалистическият съюз 
съюз, да влияят върху тяхна много • повече отколкото досс
та работа, да излизат с пред- га да се утвърди като място
ложения и становища на озо- за политически договор и ре
кте обществено-политически шаване от страна на граждани 
организации, сдружения и та. те. Второ, Социалистическия 
С цялата си концепция и съ- съюз повече отколкото досега 
държание, значи, Уставът да да се ориентира към по-близ- 

на трудещия ки контакти със самоуправи- 
телните органи, особено със 
скупщините ® които са олице 
творени компетенциите и на 

па властта и на самоуправление- 
(Прес-сервис)

ЗАРАД ЛОШИЯ ПЪТ ДР- МП-„.КТ лосега „е са забелязани «а тези традиционни 
някои по-крупни митнически ! кнфестации, които тоя път ее 
нарушения, нито пък е има- юбилейни, иде. участвуват ма

сово хората от комуната.

Откак е открит граничният 
преход край Стрезимировци 
на 28 декември, литналата го
дина, до днес, през тоя гра
ничен пункт не минават мно
го туристи. Основното е, че 

■ пътя от Власинското езеро до 
границата с в „печално съсго 
яние" и че рядко някой ще 
реши да мине тук.

Обаче от нова година на
сам известно оживление все 
пак се чувствува. Това ожйвле 
ние е особено характерно в 
дните на държавни празници, 
когато не само местното насе
ление, но и граждани от Вра
ня, Владичин Хан, Лесковац 
и др. градове използваха тоя 
пункт, за да прекарат някой 
и друг ден в съседна Бълга
рия.

От друга страна, например 
на 13 май т.г. с три автобуса 
граждани от НРБ посетиха ло 
бното място на Любчо Баръ- 
мов, така че общо около 1.600 
души през ма'л са минали гра 
ницата на тоя пропусквателен 
пункт.

Интересно с, че на тоя пу-

Сг. Н.ло наказания.

Къде на годишна почивка меня.
енгира цялата 
към инициативи и предложе- литичеекото

Неотдавна в Ниш се състоя 
съвещание на представители
те на трудовите организации 
и синдикалните подружници 
от този ра!йон и представите
ли на туристическите бюра • и 
агенции, на което бяха раз
гледани възможностите за' ор 
ганйзирана почивка на работ 
ниците и летуване на море. 
Според предложенията и има 
йки предвид възможностите 
на работниците, привлекател
ни са летуванията в Херцег- 
Нови, Игало, Меляне, Зелени
ка, Котор, Рисан, Пераст, Пър 
чан, Тиват и други курортни 
места в Бока Которска, в кои 
то цената на пансиона се дви 
жи измежду 32 до 35 динара.

На територията на Макар-

ловията за летуване, които 
предлага летовището „Димит- 
рие Туцович" в Ниш, чиито

ята работа. Под това се под-

почивни домове се намират в 
Каштел-Лукшич, на 15 кило
метра от Сплит, където днев
ният пансион струва от 24 до 
26 динара.

Във всеки случай акцията 
за организирана годишна по
чивка на работниците е ново 
качество в наетоянията на си 
ндиката в Димитровград и по 
казва, че към решенията на 
VI конгрес на ССЮ пристъп- | 
ва с все по-голяма сериозно-

ва възможност 
се да се прояви као носител 
на политическа акция и на в- 
сички обществени впроси.

Естесте :но, от словото 
Устава, г.е. от неговите прив-

ст.
М. Бакич

то.
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По случай 20-годишнината от 

смъртта на Г. Димитров
тно време били приети от кри 
тиката. В тези години постъп
ва в редовете на младото сръ
бско работническо движение, 

то работничка тя учи чужди За кратко време става и стълб 
езици и много чете. Започва па това движение. Активно ра 
да пише стихове, които за крг боти в работническото друже

ство „Абрашевич". С леатрал- ническо движение. И по-ната- 
ната група на това дружество 
ръководи мован Скерлич, ц 
тя изпълнявала много главни

тък сътрудничи в „Радничке 
поаине" и „Будучност" (Бъде
ще) където се подписва с — 
Любица Ивошевич — Димит
ров и преди, и след войната. 

на Тоза сближава Димитров още 
повече със сръбското работни 
ческо движение. През време 
на Първата световна война, а 
особено по време на окупаци 
ята на Сърбия, Георги Димит 
ров като представител в На
родното събрание оказал по
мощ на сръбските работници 
— социалисти в окупираните 
краища. Тази помощ е изпра 
щгглз през Ниш.

ръководите анимание от страна на Дими- 
троз и Люба е оказано и на 
сръбските пленници в Бълга-

II. Ивошевич 

съпруга и 

сътрудник 

на Димитров

роли като актриса.
А когато започват да изли

зат „Вадничке новине" 
страниците на този работни
чески вестник тя започва да 
печата свои стихове. На стра
ниците на „Радничке новине"' 
се пролвява като млада и та
лантлива пролетарска 
са. По-късно

Щ »Ш> А
—„ V .. Щ Шш

поете-шш
'■■■ сътрудничи и с 

списание „Живот": Със
А

свои
те С1ИХОВЗ тя силно влияе въ 
рху младите работници.

След като се запознава

.
и ш

*^ *» '*>
А .**■• * ***** жу ЩШШт 

| * ,%>> щт*. ф.

с ня А отделноШЙЙ111цррмр- ■*>" ШЩ 
Щт ъЪяя кои работнически

от България на срещите в 
Белград тя минава в Бълга-
ЛИ

-И I рил. И з тези години непре- 
к сг?т връзките между Люба 
Димитрова и сръбското социа 
лкетическо движение.

Съзссм не е случайно, че 
Димитров бива познат още 
злз Велика Луканя, когато ка 
то емигрант минава в Югосла 
зил след разгрома на Сепчем- 
з ч ’ ското въстание. Люба Ди 
мктрова елен тоза минава в 
Стсзтсхяп съюз. Димитров 
там пристига след Лайпцигс
кия процес през 1033 годинз.

рия, където взима активно у- 
частвие в революционното 

движение на България. Залоз 
кава се и с Георги Димитров. 
11т раите срещи и познанството

Любица Ивошевич, сръбска 
пролетарска поетеса и 
вен борец на сръбското рабо
тническо движение в начало
то на тоза столетие участвува 
и в борбите на българското 
работническо, движение, къде 
то се запознава с ръководите
ля му — Георги Димитров. От 
начало те сътрудничат заедно 
в стачното движение на Бъл
гария и заедно работят за ук 
репването на връзките между 
българското и сръбско работ
ническо движение. През 1907 
година Любица се омъжва за 
Димитров и залочва още по- 
Ектзпо да работи в социалде
мократическо 
България.

Любица е родена в Младе- 
новац.

Рано напуска своето

нм
акти-

им започват от барикадите в 
Софил. Известен е 
гато Димитров трябвало да 
посети

случая ко
ИйШШйА

стачкуващи работници 
и там намира и Любица Иво- 
шесич, келто заедно с работни 
ците стачкувала.

Като •штернационалист тя 
работи и за сближение на бъ 
лгарсксто и сръбското работ- Б. Николов

ГАТСТВО вестник на българската народност ■ СФР Югослави*. 
петък * Урежда редакционна колеги» 

и отговорен редактор АССН ЛАЗАРОВ * Технически редав- 
ор МАТЕЯ АНДОНОВ *
■г фон 2-.-Х44 н 25-480 * Годишен абонамент

динара. Тек. сметка 025-3-78 Нар. Банка Ниш 
..Вук Караджич"

движение па Излиза всеки 
главсн

* Директор.

Изд-ва..Братство" — Ниш Ст. Пауиовкч 
15 а полугодишен 

Печвтняи»родно
място и минава в Белград, къ 
дсто работи като шивачка. Ка

I * Л МОНИ

НишФаксимиле за Л. Псашазич от в „Борба"
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Специализацията
ще укрепи 

кооперацията

А след това ще меним поро
дата. Ще отглеждаме овце с 
по-голям млеконадой. Фотохроника

— Доволни ли с!« от коопе
ративните отношения с инди
видуалните производители?

— Сегашните кооперативни 
са доведени до 

Има възможности 
да се подобрят, което зависи 
от пазара и кредитирането.

отношения
скъсване.

(Продължение от 1 стр.) — Намаление — Отношенията в коопера- 
овцете дойде като резултат цията не са на нуишата висота, 
от неразрешени проблеми в а има и груповщина. Кой е 
този стопански отрасъл. Цена 
та на вълната беше изключи- съществува ли възможност по 
телиш низка, цената на кожа
та, също. Ние сме единстве
на кооперация която 
жа озцефермите и 
сметка на личните доходи, за 
щото знаехме, че нашите " па
сбища могат да се използват 
само от овцете.

числото на
Но тъй като вояка промяна в 
организацията е свързана с 
промяна на нормативните ак
тове, това сега не може да се 
направи. Такива промени 
же да се очакват към края на 
годината, когато работите в 
кооперацията намалеят.

Друг въпрос, с който не съм 
бил съгласен това

носител на тия отношения и

лсжението да се подобри?мо-
— Мое мнение е, че групи

те в кооперацията се подгря
ват от заинтересирани отстра
ни хора.

задър- 
това за

е отноше- 
профеоионалнитенисто към 

служби. Докато на всички ра 
ботли места се иска

— Личните доходи през пое 
ледните четири месеци са 414 
и. динара, което е далеч под 
средния доход на индивидуал 
пите производители. Как обя- 
сиалате това?

работа
според труда, при тези служ
би не е така. Трябва да се у- 
ясни с професионалните служ 
би кои отрасли са перспектив 
ни и да се търси от тях изпъ- — Това е резултат от неос- 

вобождаването на излишъци
те от работна ръка и слабата 
производителност. Възможно 
е това да се подобри с увели
чаване на работното време 
през сезона за един час, но 
както кооперативния съвет, 
така и работниците не прие
мат това, защото си имат до
машни работи.

лняване на известни задачи 
чрез договори, да се задъл
жат при известни условия да 
обезпечат определено 
водство. С *произ- 

такива договори 
може да се започне към есен 
та с есен ата сеитба, а някои 
от тях могат да имат и по-
дълъг срок, в зависимост от 
11 роизв о дството. И вестниците вече се продават в модерна и хубаво подре

дена будка на „Политика” в центъра на града. Граждани
те предлагат такава будка да открие и „Братство”.— Дали интеграцията уна- 

преди кооперацията?
— Ако дойде до по-сериоз

ни акции по електрификация 
на селата ,което се очаква, мо 
же ли кооперацията да помо
гне?

— Безсъмненгие, интеграци
ята укрегш кооперацията. Ако 
бяха останали старите коопе
рации, те щяха да бъдат в 
по-трудно положение след сто 
папската рефюрма. Първите 
години след интеграцията по- 

. казаха това защото тогава ко 
операцията осъществи печал
ба от 140 милиона ст. динара.

— Кооперацията има изве
стил средства за изграждане 
на квартири в стойност от 16 
милиона динара. Мисля, че 
изграждане на квартири на се
ло в условията където не съ
ществува криза в квартири 
считам, че това е ненужно и 
неправилно, по-добре е 
средства да се използват в ра 

комунални 
елек-

След пренасянето на поща
та в новата сграда и модерни
зиране на същата Димитров
град получи повече частни те 
лефона. Засега градът има и 
една градска телефонна буд
ка в центъра на града.

— Миналата година коопе
рацията е имала загуби от о- 
коло 60 милиона динара. Как 
ви са изгледите за тая годи
на. С какви резултати 
да се очаква да завърши го
дината?

тези
С. Димов

зрешаването на 
проблеми, по-точно за

Предвид на това ние взех
ме решение да задържим ов
цете още за две години и трификацията на селата, 
след това ако те не станат рен 
табилни, да ги ликвидираме.

може

Б. Николов— Загубите през миналата 
година са резултат на обекти 
вни и субективни причини, но 
ако не бяха субективните при 
чини кооперацията можеше 
да завърши годината без загу 
би. Неразрешени системни въ 
проси и сушата са 
фактори, които влияеха За 
такъв неуспех. Ако се вземе 
предвид, че през миналата го 
дина, следствие на 
на някои предписания на коо 
перацията бе дадена възмож 
ност да осъществи премия от 
овче мляко, което изнася от 
30 милиона динара, тогава мо 
же да се каже, че тези сред
ства бяха достатъчни да пок-, 
рият загубите от сушата.

Може обаче да се очаква, 
че през тази година няма да 
има загуби.

ЗНАНИЕТО НАМАЛЯВА ПОВРЕДИТЕ
Комбинат „Димитровград“ по охрана на труда в комби- 

не можа да се разбере със За ната, която организира курсо 
вода по охрана на труда в ве имаше на първо място те- 
нши за цената на един курс зи цели на обучението, 
по охрана на труда, който да 
организира Заводът, 
комбинатът вместо да

главните

Но интересно е, че по-въз- 
Затова растните работници са били 

даде по-сериозни на курсовете от 
исканите 24.000 динара орга- младите и новоприетите, 
низира с помощта на своята 
служба по охрана на труда та 

курс за своите работии-

промяна

Снимки: Ст. АлексичМ .Б.
къв
ците. Миналия месец оконча- 
ха курсовете, които 
всички производственици. При 

на знанията

НЕПОЗВОЛЕН ПРЕВОЗ 

НА ПО-НИСКИ ЦЕНИ
щом организирала пре
воза на пътниците на 
тази релацня, „Услуга”, 
според мнението на вси 
чки в общината, а и 
според сравнението це
ната на билетите, прево 
зът им е по-скъп. Тук 
трябва да се търсят и 
причините защо пътни
ците предпочитат да со 
возят в автобусите иа 
„Аутотранспорт”

Не е трудно да се на
прави забележка на ра
ботата на предприятие
то от Пирот. Именно* 
инспекцията не е трябт 
вало да позволи предт 
приятното да превозва 
пътници па непозволен 
начин. Но, заслужават 
похвала за това, че да
ват възможност на път
ниците да се превозват 
по-ефтиио. Може би 
„Услуга" би могла да ги 
конкурира, като намали 
цената на билетите. В 
този случай никой но 
би избирал п кой авто
бус ще пътува. М. В.

минаха

отпроверката 
работници са завършили 320, 
а 40 са върнати за повторно 
проверяване на знанията. А 
воичките разходи възлезли на 
9.500 динара.

Целта на това обучение по 
охрана на труда с да се пре
дотвратят и намалят 
дите по време на работа и да

Разбира се, пътници
те предпочитат да се во 
зят в автобус, където 
билетите са по-ефтини 
и затова не е чудпо, че 
пиротските автобуси при 
стигат и заминават пъл
ни, а тези на „Услуга”

От 1 юни „Автотрап- 
спорт" от Пирот вози 
без разрешение пътници 
от Димитровград до 
Смиловци. Все дотогава 
превозвачите имали по
зволение за возене нд 
пътници на тази линия. 
Спорове и сърдни пяма 
ло. Когато престанала 
тяхната регистрация, ц 
„Услуга" 
град — 
партньор 
ли, че на тази релациц 
ще престане движение
то на пиротските 
буен. Но пе стапало та
ка. Предприятието от 
Пирот не само, че пре
возва пътници без поз- 
волителпо, но дори и 
по намалени цепи на би 
летите. С техните авто
буси пътниците се воз
ят с 0,50 пари по-ефтич 
ио и ие плащат за бага 
жа.

от 8.000 
е намален на 5.500 и по-ната- 
тък намалява. Дали това е ка
то резултат на обективни тру
дности, които произлизат 
реформата или пък е резул
тат на слаба организация на 
труда в кооперацията?

— Броят на овцете

повре-
от

са почти винаги празни.
Негодуването па хора 

та, работеши в „Услуга" 
е разбираемо. Преди 
всичко затова, че в „Ав
тотранспорт" не са спаз 
вали договора, че с от- 
варяпето на линията 
Ниш

се увеличи производителнос
тта на труда. Младата служба

в Димитров- 
копкурентпият 
— са очаква-На почивка за сметка на синдиката

Димитровградавто-
СИНДИКАЛНАТА органи- , ботаници. За 13 от тях синди- 

зация при предприятие „Ди- калната организация на пред 
митровград“ е осигурило сред приятието поема всички раз- 
ства за организирана дссетдне поска, а за другите седем по
ена почивка в Звонска баня лавината от разноските 
на добри и дисциплинирани ма Общинският синдикален 
работници, които зарад дългц съвет. За почивките на работ 
годишен труд се нуждаят от

релациятаоставят 
Смиловци — Димичров- 
град па „Услуга" и об
ратно. Второ — те са па 
рушили правилата и во 
зят непозволено, а 
третата причина, за ко
ято в „Услуга" се сър- 

мпение.

ще

пос-
за

пиците синдикатът при гума- 
рата е отделил 4.710 динара 
от Фонда К-15.

дят, по наше 
нямат право.

ЕТО ПО КОИ ПРИЧИНИ:

възстановяване на силите.
В трудовите единици са оп

ределени двадесет такива ра- М. Б.
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БЕЛЕЖКА

ЧЛЕНСКИ ВНОС И СТАНОВИЩЕ
мнения — Секретариатът пре 
дложи членският внос да 

писмени дава още при получаване на

Становището от преди е за- 
за неидване на съ-На заседание на партийна- 

организация в едно пред- пазено
приятие в Димитровград се които* да се оцен- заплатата, но няколко члено-
ф^зенциите ч^стГсе отл^ ЙГна Идващото п.ртийно ве „е се съгласиха с тази ме- 

достатъчно събрание. ^

се

нямало 
как да се събира члс-

защото 
хора и 
иски внос.

Даже един каза и следното: 
Ние сме политическа орга

низация, която се бори за

дума заНо когато стана 
членския внос, се явиха две

свои становища и принципи. 
Като организация ние рабо
тим в предприятието и орга
низираме идейно-политичес
ка работа; следователно 
раем се и за прибирането на 
членския внос. Защо сега тря 
бва да ангажираме за наша 
собствена работа разните слу 
жби от предприятието. Спо
ред мен такъв начин на пла
щане на членския внос е нати 
ск и принуда да се остане 
член на партията, макар че 
може някои да пе желаят. А- 
ко некому не се остава в Съю 
за на комунистите, и това го 
показва като не плаща член
ския внос, няма нужда да го 
задържаме. За мен зад това 
плащане или неплащане на 
членския внос се скрива поли 
тическо становище. Затова 
съм против предложението 
предприятието да ни събира 
членски внос и съм за това — 
всички, които не си плащат 
вноса по-дълго време, да се 
изключат от Съюза на кому
нистите.

Предложението е прието.
' М. Б.

Завърши гумиадата в Кран

Димитровградчани 

два медала
ста-взехаНовото селище край Лукавашка рампа

СЕЛИЩЕТО ПОД ЛУКАВАШКА РАМПА 

ЩЕ СЕ ЕЛЕКТРИФИЦИРА
пие на маса, 3 място по воле 
йбол и второ място по спорт
на стрелба. По този начин те 
спечелиха две медали, а с тая 
цовия състав се наредиха меж 
ду най-добрите и 
специални сувенирни награди 
от организаторите.

На тазгодишна среща пър
во място зае Крань, второ Бо 
рово, трето — „Рекорд“ от Ра 
ковица, четвърто „Тигър“ от 
Пирот, пето — Загреб, шесто

От 20 до 23 юни тази годи
на в Крань се проведе трета- 
тата по ред „гуми ад а". На та
зи спортна и културна среща

Миналата седмица населени ти къщи от рампата до желю взе участие и Комбинат „Ди- 
ето от новото селище под Лу- шкия атар. Според предвари- митровград” в осем дисципли 
кавашка рампа проведе ини- телни изчисления за въвеж- ни. И този път девойките и 
циативно събрание на което дането на електрически ток младежите от Димитровград 
бе взето решение за елект.ри- във всички домове ще са нео- забележила добри успехи и 
фикация на 90-те новопострое бходими около 148,876 дина- равноправно се бориха със

своите другари от Крань, Бо- 
докуме- рово, Раковица, Загреб и дру-

получиха

ра. Разходите около инвести-
ционно-техническата 
нтация ще, поеме Общинска- ги градове, 
та скупщина в Димитровград

**ИШяр1като с това ще помогне елек^ Ц 
трификацията на новото сели Щ
ще.__  ._. Я

На събранието бе взето ре
шение населението да помог
не във всички строителни ра
боти. В строителната част по 
изграждането на трафопоста 
също ще участвуват граждани 
те с което в значителна сте-

КАК ЩЕ ПРЕКАРАТЕ ГОДИ
ШНАТА ПОЧИВКА?

Павлина Стоя 
нова, работни
чка в предпри
ятие „Балкан“ 
Мъжът ми ще 
използва годи 
шната почивка 
през месец 
ли. Ако моето 
предприятие ми 
позволи да из
ползвам по то-

Писмз на читателипен ще се намалят разходите.
Изграждането на далекопро 

вода, чиято дължина възлиза 
на 460 м ще започне веднага 
след като новоформираният 
отбор заключи договори 
всички домакинства.

Доколкото гражданите 
новото селище веднага запо
чнат с изграждането на тра
фопоста, може да се очаква 
до Деня на републиката — 29 
ноември
напълно да бъде завършена.

АКТИВНА
МЛАДЕЖ

ю-

Още ваканцията не е започ 
нала, а учениците и студенти 
те, пристигнали в Смиловци 
вече се притекоха на помощ 
на селската младеж. Те под
готвиха подбрана програма, 
която изпълниха на 17 юни в 
Смиловци. Те играха пиесата 
„Печалбари” и едноактовка- 
та „Сватба“. Във веселата част 
от програмата участвуваха Ми 
ла Димитров, Иван Линов и 
Иван Павлов.

За отбелязване е обаче, че 
младежкия актив в Смиловци 
работи добре и през зимата 
и направи няколко приятни 
изненади на съселяните си.

ва време и аз 
своята почивка, 

заедно с детето ще отидем 15 
дни в Македония, Там, в ня-

родни-
На снимката: Спортни трофеи на комбинат „Димитровград"

колко градове, имаме 
ни. Мисля,' че най-много ще 
останем на Охридско 
Доколкото не се

В това съревнование те зае 
ха 6 място по атлетика, 4 мя
сто по хвърляне на гюле, 7 
място по шах, 7 място по те-

— Димитровград, седмо — „Ву 
лкан“ от Ниш и осмо място 
„Газела“ — Скопие.

електрификациятаезеро, 
осъществи 

това мое желание, остава са
мо да правим нови договори Д. Б. Н.
и планове.

Акция, която трябва да се поддържит Георги Нико- 
лов, работник 

В в отдела за по- 
Н дготовка в „Гу 

[ марата“. — Ле 
I карят ми пре- 

Ц поръчва да оти 
I да или в някоя 

*“{ баня или на мо 
И ре. Понеже ле 
В туването в ба- 
* ните е по-скъ

по, реших да 
летувам в Ка-

Градът да бъде хубав и приветлив!1Я

Общинската скупщина в Ди 
митровград отправи възвание 
към всички трудови организа 
ции и трудовите хора за уреж 
дането на града. Тази акция 
провежда Комуналното пред
приятие „Услуга“ в Димитров 
град и първите резултати ве 
че са налице. Много предпри 
ятия в града взеха решения 
да поддържат акцията и мате 
риално и чрез трудови акции

Цветанка Андрееваизпълнят предложения план 
от страна на комуналното пре 
дприятие и Общинската скуп 
щина.

Касае се за следното. Още 
през този и следващия месец 
всички свободни площи в гра 
да трябва да бъдат засадени с 
цветя, а също така частните 
дворове край улиците да бъ
дат превърнати в градинки.

За да стане града по-хубав

и по-лриветлив не зависи са
мо ог Общинската скупщина 
и Комуналното предприятие. 
Това е дълг на всеки гражда
нин.

„V: ХУБАВА
ИНИЦИАТИВАшгел-Лукшич. По възванието за уреждане 

на града ще се разисква 
страна на младежите и Вод
ния клуб на студентите, кои
то с малка помощ могат да 
подпомогнат много.

За тази почивка съ
бирал съм средства през ця
лата година и на месец съм 
оставал на страна по 100 или 
150 динара според възможно
стите. Щом тегля парите, вед 
нага ще тръгна. Имам жена 
и две деца. Те- остават у до
ма. За летуване на всички ня
маме пари, а за мене е нало
жително. Така ми каза лека
рят.

от
От общинския синдикален 

съвет в Димитровград дойде 
полезна инициатива. Предла
га се да се окаже помощ на 
някои работници по-добре да 
си отпочинат.

Б. Н.
Синдикалното 

вече ще им плати 50°/о от раз 
носките.

Синдикалната организация 
при основното училище в 
Смиловци подкрепи тази по
лезна инициатива. От своите 
редове изпраща трима души, 
които се нуждаят от почивка 
по здарвословни причини.

Инициативата на ОСВ тряб
ва да последват и другите тру 
дови колективи в комуната.

Васил Бойчев,
работна ръка: 
Годишната си 

В почивка ще из 
ползвам 
месец
ври. Имам на
мерение с же
ната и двете де 

|1 ца да отида в 
. Звонска баня. 

Със
та, които

през
селтем-

Ц. Андреева

средства- 
съм

спестил ще мо 
га да прекарам 15 дни. Това ку 
рортно място мм много харе- 
ва, на първо място — негови 
те достъпни пансионнм цени, 
второ
въздух и природните красоти 
на този край.

На снимката: Примери за при 
ятни изгледи в града вече има 
(ляво), но нужно е час по ско 
ро да се отклонят и такива 
изгледи, които представяват 
ругло за града (дясно).

(Сн. Станко Алексич)

чистия планински
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Изглед Кой да 

защити 

потребители
от
с. Власи

Потребителите в Боси 
леградската комуна е- 
жедневно възразяват за 
рад разнообразните це
ни иа стоките по мага
зините. Това е и разби
раемо. Едни и същи 
стоки, от същ произво
дител, се продават на 
различни цени.

Това е особено очеби- 
ещо в селските магази
ни, където и най-основ- 
ните хранителни стоки 
имат различни'цени.

Разбира се,, че от тези 
аномалии не са имунни 
и магазините в Босилег
рад.

НЕА0СЕ1НШ
КРАСОТА

Причината за това е 
— слабият контрол! За 
що не се зачитат взети
те в тази област реше
ния в общинската скуп
щина. Търговските ор
ганизации и търговците 
си правят спекула, за 
сметпа на потребителя.

За това има безброй 
примери.

Сигурно е, че е пай- 
очебиещ » случая с це
ната на месото в Боси
леград. Цената се мени 
всеки час, без да има 
оправдание за това.

Само на десетина километ
ра от Желюша, когато тръг
нете и минете през 
дол и Поганово, ще се озове
те в една от девствените кра
соти, за която
любител на природата и писа 
тел — Алеко Констатинов, бе
казал, че се равнява на Швей на час, постоянно открива ио- 
цария. ви още по-хубави гледки.

Има обаче и един друг път, Когато спряхме в Трънски 
който понастоящем се изпол- Одоровци, слънцето беше на 
зва, за да се дойде до Трън- 
ски Одоровци, едно от най-ин 

села в Димитров-

от време на време потънем 
в някой тунел. Ерма, с проз
рачно зелени води, се пени в 
тясното си корито и бу и. По 
гледът не стига да се насити в 
тази недосегната красота, по
неже автобусчето, макар че се 
движи с тридесет километра

Звонска баня пеша, и когато 
цялата тази красота се всели 
в човек, той не може да не се 
пита: нима действително не 
може да се намерят средства, 
за да се построи добър път и 
хората се запознаят с тази 
красота.

Или пък: защо тоя край е 
разделен между три комуни, 
когато и географически е ед-[ 
но цяло. Може би ако беше 
в една комуна
те хора щяха намерят някак 
средства и построят път. А 
така в три комуни, едва ли ще: 

Сетне .когато тръгнах към се намери общ език за постро

яването му. „
Подобни мисли обвиняват и 

същевременно оправдават, по 
неже за строежа на тоя път 
би трябвало’ много и много 
средства.

Отново грабва и погълщат 
прекрасните предели край Ер
ма. Човек се умъдрява от нре 
вната красота. Неволно си при 
помня най-нежните думи, по-

Бански

българският

Има се впечатление, 
че тези „игри" с цените 
са последица на безог-

отнеже целият е погълнат 
красота. И отново 
защо и докога тази 
ще бъде тъй далече от очите 
на хората?

мисълта:ръководии-залез. Скалистите грабени при 
казно сини бяха облети с ру-

краоота ледната конкуренция, в 
която търговците 
„в мътно".

тереснлте
градско. Това е пътят 
Суково, Държина и Власи, т.с. 
път, който криволичи срещу 
течението на Ерма,

Ние когато тръгнахме дръг 
нахме по втория път, понеже 
автобусчето на „Услуга“ 
пак ни гарантираше 
„возене“. За щастие, или не
щастие, когато минахме 
ково и Ерма се доближи до 
сами пътя, спусна се пороен 
дъжд и ние бяхме принуде
ни да спрем. И друг път съм

ловят 
В. В.през менина.

Ст. Н.
-

Срещи и разговори
все* 

някакво НАГРАДЕНА УПОРИТОСТСу-

В същата квартира в Дими
тровград където живееше ня
кога като милиционер отвори 
адвокатска кантора. Познавай 
ки го като добър човек и твъ 
рде упорит в работата, хора
та с доверие идват при него 
сега да искат юридически съ
вети.

По този начин Бранко Си- 
монович, някогашния овачар, 
който отглеждаше чужди ов
це, от милиционер —
— адвокат.

— Не зная защо, но моите 
две дъщери сигурно само за
рад това защото виждаха ка
кво значи да се работи и учи 
винаги редовно си учат уро
ците и са отлични ученички. 
Едната от тях е „Вуковец". В 
моето семейство всички учат.

* ДРУЖБА С КНИГАТА
* ОТ МИЛИЦИОНЕР ДО АДВОКАТ
* КАКВО СЪВЕТВА ХРАНИСЛАВ СИМОНОВИЧ ОНИЯ, 

КОИТО СА ЗАПОЧНАЛИ ДА УЧАТ...

минавал по тоя път, ала ни
кога досега не бях виждал то 
лкова страхотна красота. Да, 
имено страхотна красота.

Дълготрайната суша и сега 
проливния дъжд, гръмотеви
ците и мълните, които отек
ваха, долищата, дето забуча- на училище, Бранко стана ов- вътрешните работи и я завъ- 

чар в Стара планина. Още то ршва. Затова бе наименован 
гала като, 16-годишен младеж, за началник на СУП в Бабуш 
той стана сътрудник на Наро ница. След три години той за 
дносювободителцото движе- върши задочно и факултета, 

ние а когато партизаните ос- — Когато бях в Бабушница 
вободиха тези краища той бе схванах, че едвам ли ще мо- 
прист за милиционер. Взима га да напусна това място, ако 
участие в партизанските ак- не завърша факултета. Зато
пли за прочистване на тсрс- ва упорито учех. Имаше слу- 
на от дражеяшсти. След окон чай да падна на изпит, но то- 
чателиото освобождение на ва ме не омайваше, и аз още 

идва на постоянна по-силно учех и не напуснах 
факултета като някои мои 
другари, — казва Бранко.

Преди два месеца Бранко 
издържа и адвокатски

ха от силните пороища — всл 
чко това бе стихия, 
знаем от книги или филм.

Шофьорът спря.
„По-добре е да причакаме 

— каза. — Отде да знаеш, чс) 
няма върху ни да се настър
ви някое пороище“.

След половин 
тръгваме. Дъждът е поутих- 
нал, ала гърмотевиците не спи 
рат. Те са някак си глухи въ
тре в автобусчето, чиито пок-

която стана

час отново страната 
работа в Димитровград.

Пушка и книга изпит
Б. НиколовОбаче още .веднага ръково- в Белград, 

дитслитс и другарите на Бра- 
заболязаха, чс той е ак

тивен младеж, обича книгата 
и бързо напредваше в служ
бата. Веднага бс приет в гра
ничния отдел. Тук денонощно 
работи и учи. През 1950 годи- 

той взима малка матура. С 
това му се изпълни отдашнаш
тюто желание да село Брестница в последно
какво училище. Този успех на цроме с била особено слаба, а
кара ръководителите на р решаването на комуналните

да му издейстпуват стилен ^ бав-
и той стана задочен уче- 1

Хранислав Симонович — Бран 
ко, роден в село Ръоовци, Пи- 
ротско през 1929 година, пре 

леда прикова проясненото не- дИ два месеца откри адвокат-
бе над Влашка планина.

клисурата, 
пробягват високи 

скалисти зъбери, а

рив тече.
Вътре е задушно, ала пог- нко

СМЕНИЛИ РЪКОВОДСТВОТО НА 

ОБЩНОСТТА
ска кантора В Димитровград. 
Това нямаше да бъде нсобик 
новено за местните хора и о- 
ния, които идват отстрани, а- 

знаеха, че другарят Си-

Навлизаме в 
Край нас 
стръмни нако не

монович преди 22 години 
този град дойде да службува 

милиционер. Затова него 
витс познати и приятели ви
наги се. отбиват в канцелари
ята му и лично да се уверят

Събранието взело решение 
ръководството и съвета на ме 
стната общност да бъдат сме 
неми. Поставени са нови лица, 
в които хората имат доверие.

Критикувана е и работата 
на общинския отборних, за 
когото се каза, че е бил „акти 
вен“ само до изборите, като 
се служил с агитация. Сега ве 
че не интсресира се за проб
лемите на селото.

Това събрание на избирате 
лите е наистина било успеш
но. То говори, че и със соб
ствени оили могат да се реша 
ват важни неща.

Политическата активност вв

като
ко
дия
ник на средното икономичес
ко училище „Борис Кидрич'.

Ниш. Като от шега той за
тръшва това училище за дв<5 
години. Всяка година е взи
мал по два класа.

но.
Най-после събранието на 

избирателите е решило някои 
неща. Водени са дълготрайни 
дискусии за причините на то
ва състояние, 
критикувана раббтата па

в тава.
вОвчарче иа Стара планина

Най-много еОсвобождението завари Бра 
Симонович в неговото ро ме-нко

дно село с 4 класа основно у- 
ч или ще. Той не можа да про 
дължи образованието си, 
щото неговият баща не 
мал средствата да го учи. 
неговото многочленно 
ство едва се свързваше двата 
края. Затова вместо в Пирот

По това време е бил вече и 
баща ™ две деца. И покрай стната общност, чисто ръково
задълженията в семеяетвото, дство с било напълно незаин 

работното място през 1955 терсооваио за провеждането иа 
/56 годила той записа гориди- ^ поради тази причина
^'"Т^евртешю се е закъсняло и с изгражда- 
задочно следва Школата

за-
е и- на

В
семей-

в. в.за нето на пътя към Босилеград.
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МЕСТНА КАНЦЕЛАРИЯ 

КАКВО Е ТОВА?
В »Сточар«

готови
ЗА Разговор с шефа на местната канцела

рия в Каменица Роман Николов

ЖЪТВАТА — Кажете ни някой случайНамерихме го в своята кай 
целария, намираща се в една където не сте могли да го ра

цен- зрешите?частна, стара сграда в 
търа на селото, но с твърде — Такива има много, но е- 
недостъпен вхоД. Скучната ка дин е съвсем пресен. В Кри

водол живее една баба, сами
чка. Една нощ когато валяло

Тази година кооперация 
„Сточар“ ще посрещне жътва 
та добре подготвена. Коопера 
цията разполага с пет 
байна, които ще обслужват и 
частните земеделски произво
дители.

Савиата кооперация разпола 
га с 450 хектара под пшеница 
и според изявлението на дире 
ктора Славчо Димов очакват 
се средни добиви от 2.500 до 
3.000 килограма от хектар.

И в частния сектор върху 
обща площ от 3.400 хектара 
също се очакват високи доби
ви. Инспекторът по селско и 
горско стопанство при Общи
нската скупщина в Димитров
град инженер Йордан Марин- 
ков заяви, че в долината на 
Нишава се очакват средни до 
биви от 3.000 кг от хектар, а 
районите Забърдие и 
2.500—3.000 юг, а в район Бу- 
рел около 1.500 кг от хектар.

нцелария изпълнена с някол
ко бюра, архив и няколко не- 
привтеливи афиши, по стени- много дъжд един ручей про- 
те, представлява местна кан- менил коритото ом и минал 
целария, която обслужва гра- покрай къщните й врата. Ба- 
жданите от осемте височки бата поискала помощ. Никои 
села. Такива са и останалите не й се притекъл. Тя поиска 
канцеларии в общината. Пот- помощ от мене, но аз нямам 
ърсихме от шефа на местна- такава „власт да наредя да 
та канпелаоия в Каменица РО се откопае ручея. Затова се 
МАН НИКОЛОВ, отговор на обърнах към общината. На 
много въпроси, свързани с ра следващия ден ми казаха, че 
ботата на тези администрати местната общност е дължна 
вни пипала на общината, кои. да регулира водата в селото, 
то са най-близко до хората.

— Ние изпълняваме всички

ком-

Но след това се постави въ
проса кой в местната общност 

служби и по този начин пред и с кои средства може да на
ставляваме малка община. прави това.

— В какво се състои рабо- Едва ли може да дадем от- 
тата ви в обществените орга
низации?

—' Това не е моя длъжност.

говор на въпроса 
представяват нашите местни 
канцеларии. В момента кога- 

от Димитров- то трябва да се засилва рабо
тата на местните общности 
като самоуправителеяи орга
ни, ролята на местната канце 
лария често пъти ще се бър
ка затова сигурно е нужно по-

какво

но често пъти 
град обаждат, че ще се съ
стоят събрания по селата и аз

Висок

взимам машината и пиша пи
сма. Не съществува друга пря 
ка връзка с общинските ръкга 
водства на обществените орга 
низащии.

Д.

Дук а х — С кого се равнявате в об
щината по работа и възнагра 
ждение?

— Един шеф ра местна кан 
целария се равнява на рефе
рент от Ш разред. Аз имам 
89 000 динара. Нб по работата 
шеф на местна канцелария и- 
ма повече работа от един ре-

Ще се строи път и училище
Преди някой ден в село Ду Констатира се, че е необхо- предприятие, което да им из- 

Босилеградско се прове- димо в най-кратък срок да се . работи проект за сградата. О- 
де масово събрание на изби- построи нова училищна сгра- баче те очакват от общината ферент в общината. Аз гголу-
рателите, на което се разгле- да. Старата е пред рухване. материална подкрепа за тази чавам месечно около 100 от
даха най-належащите въпро- Хората от селото вече пра- акция. селата и гражданите и от об-
си в оелото. вят подготовки. Намерили са Пътят, който ги през Цър- щината 'около 90 пи ама за раз

нощица овързва с централния глеждане. Оавен това ние има-
е втория рязък проблем на ме повече граждани —- стра-
дукатчани. Събранието на из- ни, които имат често пъти ха
бирателите търси общинският рактер на приемите, които въ
фонд за пътища да им обез рши председателя на община-

кат.

ОТ СЪБРАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ В С. ЖЕЛЮША

ЕДИНОДУШНО ЗА СТРОЕЖ 

НА ВОДОПРОВОД
та.печи взрив и алат.

— Вие значи навлизате вИ тоя път събранието от
прави остри критики до рабо компетенцията на местните об
тата на земеделската коопера Щности?
ция в Горна Лисина. ' Д3, това сме принудени

Например при последното дз Рабо™м, защото местните)
общности все работят съвсем

Роман Николов
Миналата седмица в Желю- 

ша се проведе събрание 
избирателите, на което 
нодушно бе взето решение да 
се построи водопровод. По то своите дворове, 
зи начин Желюша, която има 
по-голямо нарастване на на
селението отюолкото Димитро 
вград ще получи най-сетне 
вода за пиене от близките из
вори. Изработката на елабо- 
рата, който ще струва 
динара е възложена на Заво- градини трябва да мине бъ

дещия водопровод.

дни се замръсява и става не-
на годна за пиене. Отделни хорц изкупуване на траверси стиг- 

еди- са израходвалм и по 4.000 ди- нало се до големи конфлик-? слаб°- Те само се формирани, 
нара за копане на бунари в ти между двамата изкупчици но често пъти хората не зиа-

на кооперацията. В момента ят кой е и представител, а че 
Както при вояко голямо на- изкупчикът от любатския ра- 0X0 пъти се бъркат компетен 

чинание и тук се появиха про йон доовел в Дукат търговец, Чиите между местните обгцно- 
тивници, които защищаваха кейто да изкупи траверсите. сти и 'Организациите на ООРН. 
личните си интереси в ущърб По това време пристигнал и — Как провеждате 
на обществените. Касае се за изкупчика от лисинския рай? ната почивка?

он и след жестока свада, от-

обстойно проучване на тяхна
та работа и съответна помощ 
на шефовете на местните кан 
целарии, които сега както из- 
нажме от Р. Николов, се чув
ствуват оставени на себе си.

Б. Николов
годиш-

Висок:— Годишна почивка ползва 
вел търговеца в Горна Ръжа- ме «поред закона, но по това

се заместваме с моя
2,500 хора през чиито имоти, т.е.

Очаква се 

богата реколта
на. време

колега в Смиловци и това без 
допълнително

да за здравна защита в Ниш.
Първите проби вода от близ 
ките извори вече са взети и 
наскоро се очакват резултати
те. Снемането на терена и из
следването на водата ще за- ;■ 
плати Общинската скупщина 
в Димитровград като помощ 
на Местната общност в Желю 
ша. Според предварителни из < Цй 
числения за изграждането на МЦа 
водопровода ще са необходи- щРШР?’ 
ми около юо.ооо динара, кои 
то ще обезпечи селото.

Колко належащ е пробле- 
мът за снабдяването на Же- |рШ1||| 
люша с вода за пиене показ- 
ват изявленията на някои же- Ш$МЩ 
люшани на събранието, че са 
готови да отстъпят безплатно пНВ 
имотите за каптаж. От друга И 
страна селото моментално ня- В

Дукатчани останали да 
кат и да негодуват.

ча-
Д. възнагражде

ние. Така по времето когато 
аз съм на годишна почивка 
Асен Величков от Смиловци 
идва три дни в Каменица, три 
дни в Смиловци през седмица 
та, а когато той замине на го 
дишна почивка аз отивам там. 

>* Това съвсем не е удобно, за- 
Щ щото аз имам 400 домахин- 
Ц ства в осем села и затова ми 
В с нужна пълна годишна почи- 
■ вка.

Чйч-' Земеделската кооперация 
„Сточар“ и тази година обър 
на по-толямо внимание на зе-

йй
• • -> V...

мед е лекото производство във 
Виоок. На комплексите в „Са-? 
патово“, „Забел“, „Малкини- 
Ца", „Гаганица'' и др. са за
сети 130 ха пшеница. Около 
30 хектара е засега сортна 
пшеница.

Тихомир Ристов, агроном и 
съществуват ли и други ръководител на кооператив? 

връзки между общината и се- ния цех във Висок заяви, че 
л - а‘р реколтата ще бъде добра въ-

Разоира се, всички иска- преки това, че се чувствува 
ния, които не могат гражда- влиянието на дългата суша. 
ните да осъществяват в Ме- Очакват се приноси от 2,500 
стиата канцелария те отиват а до 3,000 кгр по ха. 
общината, а често пъти пред Кооперацията има с овес 
седателя и съответни служби 50 ха, сорт „кондор" на която 
о икалят терена, но все пад се очаква принос до 1 500. Слъ 
все още слабо се гледа на се- нчхолед има под 25 ха и тук 
лата от страна на- общината, се очакват добри приноси.

■

д-
•IШ§ • ' '

вйШЬ‘" щШщШя#. . И
"Л..

' тШ.А*®'тма изворска вода за 
Снабдява се с вода от буна- 
рите, която през дъждовните

пиене.

ЖЕЛЮША
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Съвети на лекаря

ЗЕЛЕТО ЛЕКУВА
Зелето е един от зеленчуците, който се употребява 

най-много в лечебното и диетично хранене. Но най-голямо 
значение за медицината то придоби, след като бяха открити 
неговите свойства при язвената болест.

Американският учен Чиней и сътрудниците му дока
заха, че пресен сок от зеле може да лекува изкуствено об
разуваната язва в стомаха на опитни птици и морски сви
нчета. Аналогични резултати те получиха и при опити с бели 
мишки и кучета, в храна на които прибавяха токсични 
вещества, причиняващи язва в стомаха. Тези от тях, които 
предварително или едновременно с токсичната храна прие
мали големи количества зеле или зелев сок, не заболявали . 
или образуваните в стомаха им язви били по-малко и с нез
начителни размери.

Лекуването със сок от зеле било приложено и на хо
ра, болни от язва на стомаха и дванадесетопръстното черво. 
И при тях зелевият сок оказал своите лечебни свойства.

Лекари от други страни също потвърдиха ефикаснос
тта на метода за лечение на язвената боласт с пресен зелев 
сок.

ПАРАЛОВСШТ Да е чисто
Огорчен или доволен от пу

стошта, оставена от изкупчи- 
ците, един от тях така разми
СЛЯ:

„Миналата година 
жихме говедата, преди 
свинете, а тази година уншцо 
жаваме телетата. Остават още 
кокошките и тогава ще е чи
сто.”

МИЧУРИН” унищо- 
товдто цветя се издигат все още

млади ябълкови и други дръ 
вчета.

— До освобождението 
тах по различни краища 
разправя Александър, Работех 
сезонни строителни 
за да обезпеча поминъка на 
семейството си. Дълго 
бях в някои околии 
Ниш. Там видях овощни гра
дини, които ме внушаваха. Ре 
ших такова нещо и аз да на
правя в селото си, като съще
временно заделя необходимо
то внимание към имота си. 
Казах па всички, че ще успея 
да ои осигуря поминъка от 
имота си и че никога повече 
няма да отивам на „печалба“.

Така е и било. Цяли три
десет години Александър се 
не откъсва от своите овощни 
градини, ливади и ниви.

ски-

Елаборатработи.

Преди години в Димитров
град бе изготвен един елабо- 
рат, според конто в 1970 годи 
на фермите в Димитровград
ско трябва да има към 20 хи 
лпди овце. Даже бяха отпус
нати и някакви кредити.

Но реалността е друга — 
от всичко на всичко в общи
ната по фермите има не позе 
че от 3 хиляди овце и елабо- 
ратът, от който понякога ип 
спектсрът по земеделско сто-

времс 
села на

В зелето и други зеленчуци, в някои 'плодове, 
пря-сното мляко, в суровия яйчен жълтък и в някои рас
тителни и животински мазнини е открито лечебно вещест
во, което лекува язва мстилметионин сулфоний). То 
действие, подобно на зелевия сок, но не така ефикасно като 
неговото.

в

има

Да се приготви пресен сок от зеле не е трудно. Ако 
нямаме преса за сок, може да се използва машината за ме
со. Сокът прецеждаме през марля и съхраняваме на прохла
дно място или в хладилник. Не се препоръчва сокът да се 
приготвя за повече от 1—2 дни. Ежедневната доза сок е 
5—6 чаши, който се изпива на 3—4 пъти, 40—50 минути 
преди ядене. Курсът на лекуването е един месец, но при не
обходимост може да бъде продължен.

панство поизтупа прахта.
Що го знаеш, може да зат- 

рябва.
М. Б.Най-много го пленява ово

щарството. В неговити гради
ни се срещат най-различни 
овогция. Само около къщата 
има над сто. Но той и на съ- 

телства в селото са много ху- седите си, и на всякого в се- 
бави. И плевникът, му прили-' лото вече дълги години 
ча на къща. Помежду са пъ- пресажда овощия и показва 

оградени с ябълкови, как те най-добре успяват.
други дървчета. — Веднаж опитах да преса- 

дя бадем, но не ми успя. Тря 
бват по-топли условия — раз-

в тоя приветлив оазис живее ™ За °'°я еД"’
70-годишния Александър Ве- с У - ■
личков, когото параловчани -В свободните си часове че- 
наричат „Мичурин“. Не слу- те много литература и всичко 
чайно тей получил тоя пря7 каквото намери от областта 
кор. Неговите усърдни ръце на овощарството. Разбира се, 
са сторили много неща, които наученото практически да се 
доверие. Но сега всяка него- прилага, 
в начало всички гледали с не-
ва площ е грижливо обработе ма грешки, но чрез проверка 
на или претворена в пример- те се отклоняват — казва той

и в едно ъгълче на къщата 
ни сочи купчинка книги . 

Александър ведно е и отли 
И те са хубаво подредени. чен земеделец и животновъд.
Неговите грижливи ръце и — Искам да покажа, че зе- 

умение са му донели „звание- мята винаги се отплаща, а 
то“ на най-добър овощар, зе- я грижливо обработваш и по 
меделец и животновъд в село лзваш. А то се знае: с ТРУД 
то. И там когато минавате където и да било, могат да се 
през „Ранчин преслап“ за Цър създадат условия за живот.

"виждате една прелестно 
уредена ливада, в която

Александър Величков

Жертви от мълния ФОШТРШНеговите две къщи са про
сторни и за местните обстоя-

Лошото време в Босилеград
всекиско продължава. Вали 

ден. Все по-често пада и град. 
Той става заплаха за зсмедсл-теки,

крушови и 
Над двора е надвиснала лоза, 
клонеста и голяма.

ските производители.

ОПАСНА
ИГРА

Най-тревожно било в села
та 'Църнощица и Дукат. Тамо 
изглеждало, че небето се спу
снало на земята. На всяко по-
високо дърво ударяли мъл
нии. Град, едър и сух, унищо
жил градините и посевите.

Лошото време заварило 30- 
годишната Милка Божилова 
от Църнощица в градината ЙШШ1Шси.Понякога и в книгите и-
Горе в планината под осамо- 
тените букаци се намирали 
стада овце. Овчарите се скло
нили в малките пещерки. Под 
един по-висок бук стояли ов
цете на Славчо Миланов и 
двамата му братя. Когато гръ 
мнало — 29 били убити. Живи 
останали само 5.

Докато общината и гражданството се стараят да по- 
града някои хора работят обратнотона овощна градина. Само по- 

лошите му ерозивни ниви са 
засадени с акация и храст.

озеленят и поуредят 
__ развалят и унищожават направеното с много труд.

В улица , Христо Ботев“ има вече голям дърворед от 
израсли липи. Но на много от тях хората са съкратили жи
вота, като са ги използвали да си изправят желязо за бето
нна на сградите. Вържат желязото за липата — а другия 

и тегли. Желязото се изправя, а липата секрай за камионЛошото време нанася и дру 
ги щети. Скосеното сено в о- 
колните села на Босилеград е 
вече унищожено.

поврежда.
Следите от тази бездушна игра на някои личат и на 

тази липа. А да израсте такава — са нужни тридесетина го-
М. Б.ноок в. в.В. В. дини.ка-

нергетичеокм средства за осъществя 
ване на предавания във всички на-В. КомаровПреди едва десет-летнадесет годи

ни за разумни обитатели на други 
поомически светове, за извънземни 
цивившшзации можеше да се чете 
само на страниците на научно-фан
тастичните романи. Но бързото раз 
витие на науката и техниката, услс- 

завоеванието на космоса и в 
усъ1Вършенствуването на разните 
средства за проучване на вселената 
поставиха проблемата за цивилиза
ции на други планети на дневен ред 

съвременното естествознание.

прзвления.
А това значи, че и към нас да 

Земята от космическото простран
ство постоянно пристигат изкустве
ни радиосигнали, които съдържат 
извънредно богата научна информа 
ция. Те поникват през покривите на

Издирването на 

извънземни цивилизациихите в

зданията, през тавана, изпълват про 
странството около нас. И тези сиг
нали, може би, съдържат сведения 
за много неразрешени проблеми на 
науката, отговори на много въпро
си, вълнуващи хората. Но, за съжа
ление, ние досега не оме научили 
да улавяме тези сипнали и да ги раз 
гадаем.

Естествено, издирването на преда 
валия, насочени във всички направ
ления не е одгагствсната 
мост. Цивилизациите, които не раз
полагат с достатъчни запаси енер
гия, едва ли могат да осъществят 
такива предавания; такива цивилиза 
цим, най-вероятно, изпращат радио 
сигнали в тесни насочени снопчета.

смисъл

други планети биха били междузве
здните пътешествия. Обаче тази про 
блема е извъредпо сложена. Затова 
от само ссби ои възниква идеята да 
сс използват радиометодите за 
криване па разумни същества в дру 
пи космически спетовс и за установ
яване досег с тях.

Може да се предположи, че висо
ко развитите цивилизации се стрем

зспорел и убедителен. Възможно е 
просто още да не сме сс натъкнали 

съответни факти, а може би все 
пак е много 
период, в границите на който ги из
дирваме.

Може би има смисъл да сс на
прави опит за разширявате па този 
период. Съществува ли такава въз
можност? Да, съществува. Различни 
те коомически тела се намират на 
разни разстояния от 11 ас, и затова 
ние ги виждаме в различно минало. 
Например, звездата Вега от съзвс- 
дието.Лира иие виждаме такава, ка- 
квато е била ггреди 27 години, а зиа 
меиитата Полярна звезда такава, 
каквато е била преди 460 години. 
Други космически обекти ние наб
людаваме в неизмеримо по-далечпц 
минало. При проучването на вселе
ната достъпния за изследване 
риод от време възлиза 
на 7—8 милиарди години.

Разбира ое, най-ползотпорен 
тод на издирване цивилизации

в
на

Къде сте, братя по разум?
наистина

малък историческият
от-

Ако разумни същества 
обитават други светове, как да уста
новим с тях допир?

Най-просто би било да изчакваме 
космически кораб от 

пакспускането на 
друга планета 
вероятността на подобно посещение 

епоха е извън-

възмож-на Земята. Все ят да установят радиокоптакти е 
други разумни обитатели на

При това най-ефективни мо-
всслс-

именло в текущата пата.
гат да бъдат такива предавания, при 

радиовълните се излъчват 
Подобни

редно малка.
Да хвърлим ли поглед в история- 

на нашата плане- 
своеобразен музей

които
във всички направления, 
предавалия могат да бъдат приетц 
в която и да било точка на космо
са. Така се осигурява 
вероятност за приемането на радио- 
сишалитс от нови и попи ципили-

та? Повърхността 
та представлява 
на древности. В него се съхраняват 
следите на много събития, станали 
в течение на редица хилядолетия. 
През последните години идеята за 

спечели голя-

Тагсира цивилизации има 
да се проучват в сравнително 
близките области до Слънцето. Уче
ните изчислили, че ако се ограни- 

първия случай на сфера с

по-иай-голяма

чим в
радиус 1000 светлинни години, то 
ще трябва да се изследват намира- 

нсините предели много

подобни издирвания 
ма популярност, 
на хипотезата за

зации.
Затова изглежда съвсем вероятно,

като
Привържениците 

посещение на Зе- 
от космически го- 

редица доводи. Но, за 
съжаление, нито един от тях не мо

ката достатъчно бе-

пе-
най-малко разумните цивилизации, след 

са достигнали достатъчно виооко ра 
впище на развитие, да отделят зна
чителна част от разполагаемите с-

щитс се в 
хиляди звезди.

мята, направено 
сти посочиха мс- — СЛЕДВА —на
же да сс счита
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Наистина, тези въпроси регу
лират законопредписания, но 
с това решение те ще се кон 
кретизират.

Това е необходимо, защото 
училището за квалифицирани 
работници от Враня и в нова
та учебна година ще има свое 

_ отделение в Босилеград. Оба-
Преди седем години община и Жеравино ЛОЛНОЛюбат- чс за тези ученици трябва да

та в Босилеград е установила На райо Д м„ се създадат по-добри условия
районите на основните учили окото училищ птяялеченоСт за практично обучение. В слу 
ща в комуната. Според това от „рНините от ня- чая с едно такова решение и
решение училищата са били се нам^Рат У 'ВД частните занаятчии, и трудо-
разпределени в пет училищни колко махали на Дукат и Цър организации ще бъдат
района. Обаче не е било ре- ноЗц^^- - учили- Дължни такива ученици да
гулирано кои ученици и от В гоР™л“бпа^^т° и/^ на приемат на практика. И не 
коя отдалеченост са дължни ще четам само това. В решението се пре
да посещават обучението в ня мират за ър движдат и минимум условиякое училище. класа ученшщ от Плоча. На изпълн/ват Утези и*;

С оглед на това, съветът за лисинокия район това е слу 
просвета и култура при общи ча'й с онези от Горна Ръжана. с е договор ше се опре
иската скупщина предлага то- Ако в «°впатапефЙГие за Те- деля в коя трудов^ организа- 
чно да се разграничат тези не се на р _Р 0 ция и занаятчийска работил-
неща. По такъв начин ще се зи ученици. тогава е сигурно, кодко уче1ШЦИ се 0
осигури всички деца да завъ- че болшпинството от тях ня пяят
ршват основно образование. ма да продължи образование У обавим че с това

Ппппр1тт товт поедложен/ие V- то си в по-горните клпсове м Д ^ ДСпоред това предложение у то ии и ио ^ ление за ученици в стопан-
чепици от 7-11- годишна въз централните училища. значитедно се решаю
раст дължни са да отиват в и сто. Еъпроса на онези ученици, кокоето е най-многр Решение за^учениците в сто са в състояние д' се

запишат в гимназията в Боси 
леград или в някое друго учи 
лище. В новата учебна годи
на и кадровото състояние на 

цел да запази и създаде по- преподавателите в това отде- 
добри условия за • обучаване ление ще се подобри, 
на учениците в стопанството.

Проблеми в учебното делоСедмично интервю

ЗА ЕДНАКВИ КРИТЕРИИБързо решаване но това, което може
проблеми. Но ние твърдим, 
че не е нужно никакво допъ
лнително проучване на проб7 
лема, каквото препоръчва Съ
ветът по финансите при ОС. 
Образователната общност е 
проучила проблема и 
ме, че е способна да го проу
чи и да даде ’ предложения. 
Също считаме, че общинска, 
та окушцина още на това за
седание може и трябва въз 
основа на нашите материали и 
-мотивировки да определи про 
блемите, които веднага може 
да реши. Скупщината катр 
най-горен орган в комуната 
може да определи своето от
ношение към образованието и 
въз основа на това да постави 
на службите задачи, коитр 
трябва да изпълняват.

Да кажа и това, че ако об
щината сега разгледа нашите 
проблеми,- ще постигне две не

(Продължение от 1 стр.) 
на годината образователната 
общност се обърна към репу 
бликански институции и ги
запозна с положението в тази 
област. По наш почин репуб
ликанският секретарият но 
образованието организира съ
вещание, в което участвуваха 
представители от Босилеград, 
Димитровград, Прешево и Бу- 
янсквец — общини,' където в 
средните училища се препода 
ва на езика на народностите, 
живеещи там. Успехът на то
ва съвещание безспорно е съ
държан в решението за този 
проблем да се осведоми Из
пълнителният съвет на Сър
бия като му се предложи да 
вземе мерки, докато не се у- 
редят отношенията на обще
ствено-политическите общно
сти към слабо развитите край 
ща.

счита-

училище,
отдалечено от домовете им 4 
километра. За ученици, които 
са на 11—15чч>дишна възраст 
позволява се отдалеченост от ви съветът за просвета има за 
6 километра. При по-голяма 
отдалеченост същината е дъл 
лена да организира превозва
не на тези ученици, да откри
ва интернати, или формира 
отделения, в които обучение
то ще провеждат преподавате 
лите от централните училища.
В най-трудно положение досе 
га са се намирали отдалече- новното училище в Каменица 
таите от централните училища е много по-добър от лапи. 
ученици, които посещават вие Средната бележка на учили- 
шите класове.

Съобразно с това образова
телната общност е представи7 
ла в ОС мотивиран иск за бъ
рзо решаване на материални
те проблеми на образовател7 
ното дело в комуната, настоя 
вайки то да бъде еднакво тре 
тирано с останалите обще
ствени и управленчеоки служ
би в комуната, както и с про-

ща: Второто решение, което гот—, Ще спре реагирането на 
учителите. Ние винаги сме по 
ставяли проблемите и разре
шаването им нормално и тър 
пеливо. Не желаем овоето по
ложение да подобряваме с ни 
какъв натиск.

В. В.

УСПЕХЪТ В КАМЕНИЦА ДОБЪР— Активно отношение на 
общинската скупщина към 
нашите искания би било най- 
сериозен принос към настоя7 
ването на образователната об
щност да убеди републикан
ските органи в оправдателног 
стта на нашите искания, че в 
комуната е направено какво
то е могло за подобряване на 
материалното положение на 
образованието и че затова е 
необходима намесата на Репу
бликата, за проблемите кои7 
то кито образователната об
щност, нито общинската скуп 
щина в Димитровград могат 
да решат.

светлите институции извън ко 
мумата. те класове — средна бележка 

3,01. Между тях най-добро е 
долнокриводолското училище 
— средна бележка 3,27.

Заслужват похвала, както 
преподаватели, така и учени
ци, за подготовената богата 
програма по случай на учеб
ната година. От двочасовото 
изпълнение на песни, рецити- 
ране, особено трябва да изгь 
кнем танцовия състав с худо 
жествен ръководител Гюрена 
Миланова, който с кръшните 
хора плени зрителите.

Успехът на учениците от ос

— Защо настоявате именно 
на следващата сесия да се раз 
глеждат тези проблеми? щето е 3,21.

Добрият успех е резултатС оглед на тези условия на 
територия на боеилеградско- на повишен интерес сред пре- 
то основно училище ще е нео подавателите и по-сериозното 
бходимо да се разреши въпро отношение на учениците към 
са с учениците от Гложйе, ученето, тъй като разбраха 
Млекоминци, Вибарци, Ресен, най-сетне, че без труд и рабо 
Брестница, Зли Дол „Стари” и та — няма успех.
Зли Дол „Нови“.

При централното основно у- бе осмият клас със средна бе 
чилище в Бистър това е слу- лежка 3,31, а най-слаб, шес- 
чай с децата от Братковци, ти — 2,99. Завиден уопех пос- 
Назърица, Доганица, Голеш тигнаха и учениците от долни

Учителите не могат вече да 
се задоволят с констатацията 
че положението на, образова
нието в комуната не е добро. 
Такива констатации, без кон
кретни мерки предизвикват 
нервоза и недоволство. Ние 
съзнаваме, че общината не 
може да реши докрай тези

Между класовете най-добър

М. Б. Б. Марков

Младен Савов Веднага се връщам обратно да доло 
жа на ония!..."

— Какво ме гледаш? Седни де, че 
време нема, а може и да ни види 
некой — вика ми оня и ми подава 
цигара.

Да взема ли ,да не взема ли, пи
там се и без да ща, поемам цига
рата.

как погледът на шумкара ме омагьо 
сва и оставам на същото място.

— Време немаме — продължи бър 
зо той. — Разправи ми какво ти ка 
заха ония за нас, па после ще гй 
обясня как стоят работите.

Изложих му аз целото положениеКОЗЯТА ПЪТЕКА с идването на джандармерията при 
мене ,като му рекох и за десетте из 
горени сиромашии къщи в Берков
ско, а той така се изсмя и ме раз
търси с гъонените си длани, че ми 
припукаха кокалите.

— Мамицата им мръсна — рече 
Излъгали са те.

— Слушай, бай Алипи — гледа 
ме пгумкаринът с дълбоките си очи 
— Ти си човек от нашата черга...

Каза ми това и замълча. А аз го 
опипвам с поглед и се напрягам да 
открия где баш се крие лошото у 
тоя човек. Опипвам го, мъча се, ама 
нищо не излиза, щото като го гле
дам така, добро момче се види. И 
плещите му широки — личи, че ко
са са въртели, и дланите му гьон 
хванали като моите. С една 
наше чедо ми се стори, селско.

Ти, момче, първо ми кажи от- 
къде ми знаеш името — питам го 
аз, щото чак сега се опомних.

Оня се изсмя приглушено 
нага зареди:

— Бай Алипи, аз съм партизанин. 
По дирите ни върви джандармери
ята. А без хлеб останахме. Ще пук 
нем от глад. Само ти можеш да ни 
помогнеш. А името никой не ви го 
е казал. Нашите хора ние си ги по
знаваме.

Тъкмо притворих очи, унесох се в 
сън и усетих как некой се прибли
жи до мен и рече:

— Ти ли си Алипи от Чинило?
— Аз съм.
— Ето ти хартия и молив. Ведна

га напиши какво си сторил, та се 
намираш в тая килия.

Обяснявам му, че ни писмо, ни 
четмо знам, щото на времето баща 
ми рече:

— Школото, сипко ,е за чорбад
жиите, а за нас работа има. Имота 
им требва да гледаме...

Та не ходих на училище ни ден 
и неук си останах. Казвам му тия 
работи на оня, ама той знае него
вата.

—Е

Седни да изпушим по един тютюн, 
па тогава си иди по работата.

Гледам го аз — непознат, ама чо 
век като човек, само че с пушка и 
веднага си викам: „Тоя ще да е от 
шумкарите!" Щото преди ден-два 
идваха при мене колцина от джан
дармерията и ме питаха виждал ли 
съм тъдява непознати хора.

— Тъй и тъй — обясняваха ми 
ония. — Шумкарите като запалили 
десетина сиромашии къщи в едно 
берковско село, уплашили се и на
сам се прехвърлили, та и вашето 
село да съсипят.

— Бре — викам им. — Тия хора 
домове немат ли си, та тьргнали 
бели да вършат.

— Тъй, тъй — казва ми един от 
джандармиге. — Ти си прав. Ние 
за това сме тръгнали — като ги от
крием, да ги изпратим жените и де
цата си да гледат. Та ти, разгеле, 
си все в планината, ако усетиш не
що, веднага слез в селото и обади. 
Ясно ли ти е?

— Ясно ми е — отвърнах аз и 
дума им дадох, като видя нещо, вед 
вага да обадя.

Отидоха си те, а аз оставах сам 
в кошарата и почнах да си мисля 
що за човеци са това шумкарите. 
Да им се чудиш, па да им се не на- 
чудиш — заминали мило и драго и 
хванали шущавата на мирното на
селение спокойствието да вземат.

И сега, като се изпречи тоя пред 
мене, рекох си: „А-а, падна ли ми?!

шумкаринът. 
бай Алипи, излъгали са те ...

И ми заобяснява той защо и кво 
са тръгнали из планината. А аз го 
заслушах и забравих, че чорбаджий 
ско стадо ме' чака...

И като не можах да изрисувам 
пътечката до края, понеже в оня 
ден не стигнах навреме до чорбад
жийската кошара, измайсторих вър 
ху листа един камион, или по-точпо 
нещо средно между камион и кару
ца. Няколко дни след оная случка 
с шумкарина, спря тоя камион на
сред мегдана в село. Скочиха от не-

дума.

и вед-

— викам му. — Щом си ре
къл. ще пиша...

Верно е, че не мога да рисувам 
буквите, ама плъзгам молива по ли
ста и на него се появява една козя 
пътечка, оная, дето води към Остра 
чУка- Вървя по тая пътечка и си ми
сля кво ли е направила жената, що
то я оставих трудна в деветия ме
сец. А тя е слаба женица, четири ро 
жби ми роди, ама

го един взвод джандарми и веднага 
тръгнаха към планината. Из селото
се заговори, че надушили где се кри 
ят партизаните и тая нощ ще ги из
ловят. Чух това и ми трепна сърце
то, щото веднага разбрах накъде о- 
тива работата. А момчетата не зна
еха кво ги чака и можеше да ги 
спипат и да ги изшпрепат като пил-

— На разбойници че помагам аз 
— отговарям му право в очите и по
нечи ам да стана, щото ме чака чор
баджийската стока. И се изправям, 
ама момъкът сложи ръката си на 
рамото ми, усмихна се и рече:

— Знам, бай Алипи, знам 
са ти казали оня ден джандармите. 
Ама ти вера не им хващай. Излъга
ха те, щото те смитат за прост чо
вечец. Знаят те кого да хванат в мре 
жата си.

ци.все женски и си 
викам дано това мъжко да бъде. 
Тъй де, у ваше село Чинино на кой 
мъж

— Жено — викам, — турай бър
зо пояжбина в торбата, че веднага 
отивам при стоката.
А жената си седи на стола и хич- 
нс ме чува.

—Чуваш ли ти, ма? — отново й 
казвам и едва сега виждам, че де
лата се гърчи от болка. Досещам 
се ква е работата и веднага изти
чах да извикам баба Неда. Дойде

какво
не му се намери мъжка рож

ба, на майтап го вземат. И както 
си мисля това, не забелязвам кога 
пред мене застава човек с путка
през рамо.

— Много си се забързал, бай Али
пи — вика ми оня и се усмихва. _

— Море, ми се, че тебе ти 
се ще да ме измамиш — прекъсвам 
го и пак се надигам. ама усещам
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Краят на учебната година Клисура

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОМАГАТ ГИМНАЗИЯТА

ПОДГОТВЯНЕ Ш УЧИНШ 31 ЕСЕН
Неотдавна една комисия от 

специалисти, образувана по 
почин на образователната об
щност в Сурдулица, обиколи 
училищата в клисурски ра
йон, за да установи годността 
им за работа в следващата у- 
чебна година и предприеме 
мерки за съответни поправки.

Комисията намери, че учи
лищата в махалите Кебапова 
и Смудиина, които още не са 
довършени трябва да се до
вършат, като се намерят необ

ходимите 6500 н. динара за 
училището в Смуриина маха
ла и 8500 н, динара 33 учили
щето в Кебапова махала.

Комисията е намерила, че 
училищата в Драинци и Стре- 
зимировци също се нуждаят 
от поправки. За Стрезимиров- 
ци ще се предложи рушене 
на обществената вече дотрая- 
ла сграда, защото училището 
сега е в частно жилище.

В гимназията. За най-добър у- 
ченмк тази година получи то
ва звание ученикът от IV клас 
Свободан Димитров, който по 
лучи наградата „Вук Карад- 
жич“, а втора награда получи 
ученикът Георги Иванов, уче 
иик от IV клас. Всеки клас съ 
що така провъзгласи най-до
бри ученици. За I клас е. про
възгласен Ратжо Цветанов, за 
втори клас Веселин Величков 
и за трети клас Смиля Ценко

в

м. в.
ва.

Има и проблеми

В работата на гимназията се
явяват и някои проблеми. Та
ка още в началото на новата
учебна година се явява проб
лема с приемането на нови у-
ченици. Гиназията, според коСвободан Димитров, най-добрият ученик в четвърти клас, 

приема наградата нкурса, трябва да приеме 120
ученика. Обаче досега са при

През изтеклата учебна годи 
на гимназията „Йосил Броз 
Тито“ е имала много по-доб
ри условия за работа. Обу
чението се провеждало в ка
бинети, конто тази година би 
ли по-добре обзаведени с уче 
б.чи помагала и пособия а и 
извънучилищните дейности са 
подпомагали обучението да 
стане по-качествено.

Това изтъкна директора на 
гимназията МЕТОДИ ГЕОР
ГИЕВ след приключването на 
учебната година. Новина в ра 
ботата през тази година е ц 
това, че колективът на гимна
зията събуди интерес у стопа 
нските организации за работа 
та на училището. Множество 
от тях се интересуват за ус
пехите на гимназията, някои 
вече отпускат стипендии на у- 
ченлци о тгимназията а почти 
всички стопански организа
ции и други учреждения да
доха награди за най-добрите 
матурски работи. Тази година 
са наградени 13 теми.

След това колективът на ги 
мназията и тази година про
възгласи най-добри ученици

ети само 63 ученика, въпреки
това че много добрите и отли
чните ученици са освободени
от приемни изпити. Това по
казва, че през последните го-

задини намалява интересът
гимназиите. По-добрите уче
ници се явяват на конкурс в
други училища в страната, а
когато не бъдат приети те от
ново идват в гимназията. Но
въпреки това болшинство от

Скръбна вест приетите ученици в гимназия
та по успех са по-слаби. Както
ни запозна директорът на ги-На 28 юни в злополука на 

Лукавпшка рампа загуби жи
вота си Милутин Алексов, ра
ботник в „Услуга" в Димитро
вград.

мназията Методи Георгиев то
ва не се явява в другите гим
назии.

Б. Ник. Изглед от Клисура

баба Неда. Дойде бабата и почна 
да се занимава с жената а аз — дим 
да ме нема, право към Остра чука. 
Поех по една прека пътека, да мога 
да изпреваря джандармите. Вървя 
нагоре и не усещам ни умора, пи 
нищо, все едно, че ветър некакъв 
ме носи и ми шепне: „Давай бързо, 
чс момчетата ншцо не знаят и ло
шо може да им се случи!" Говори 
ми това ветърът и ми се надигат 
косите, шото от оня ден, кога си при 
казвахме с шумкарина, разбрах, че 
те не са лоши хора, ами тръгнали 
лошото да гонят, та всичко живо на 
тоя свет добро да види. И ме понася 
ветърът по-бързо, а тая пуста плани 
па като че все по-далек отива. И ми 
се ще да протегна ръце напред, та 
да я задържа, ама планината си е 
планина — човек не може да я хва
не. А след мен почна да се спуска 
мракът и да потапя в черно ороне- 
ние церови листа. От това черно на 
мен видело ми ставаше на душата, 
щото в тъмното по-лесно ще се до 
бера до шумкарите и никой нема да 
ме усети. Й бех забравил в тоя час, 
че жена ми ражда сега, и че четири 
щерки нощес ще берат студа, щото 
ми ие остана време дърва да наце
пя. Нейсе, думам си, човек 
студа да понесе и за една нощ ни
що нема да му стане, а грех голем 
ще имам, ако джандармите стигнат 
преди мене в планината ...

И те ти по едно време стйгам. А 
то една тъмница, то до звер да съм 
спрел, пак да ие съм го усетил. Пое 
мам издълбоко въздуха, та да по
дам сигнала, но из един път нещо 
ме трссна в тила. Резна ме тоя удар 
като светкавица и колко време съм

останал тъй, пе помня. Кога се све
стих, гледам — до мене джандарми 
стоят. Пот почна да ме избива, що
то се досетих кво се е случило. Си
гурно беше издал некой шумкарите 
и джандармите ме беха изпревари-

разбирам, че всичко, дето го приз
нах, е било сън. Ама тамън се успо
коявам и пак усещам болка в пръ
стите па дясната ръка.

— Казвай кво искаш да подпис
ваш? — чух глас и видях върху ръ
ката си нечий крак.

Значи в килията е имало полицай, 
тръпки ме побиха.

ма на полиция и усещах как тия 
думи ме обвиваха от всички страни 
и притягаха гърлото ми. По едно 
време водопадът, като ме очисти от 
всички болки, се укроти и притих
на. Оня стоеше срещу мен и ме гле 
даше изпитателно. Погледнах го аз 
и видях, че очите му лъщят като то- 
кущо отлети куршуми, които се це
леха в мен.

— Съгласен ли си с тия показа
ния? — попита ме оня.

— Ншцо пе чух — отвърнах му 
тихо.

Куршумите в очите му се нагоре
щиха, разтегнаха се н ха да изхврък 
нат.

ли.
— Кажи где са се скрили партиза- 

изрева един от джандар
мите и светкавицата в очите му на
бъбна.

Впих очи в тая светкавица и раз
брах, че нема пшцо страшно. Мом
четата се беха измъкнали. И ми ста 
на леко на сърцето, щото грех го
лем щеше да имам, ако ги беха хва 
пали...

ните?! помислих си и 
щото си рекох, че всичко това, дето 
го сънувах, може и на глас да съм 
го казал. А ако така е станало, зна
чи е свършено с мен. И се разтрепе 
рах, ама не от страх, щото килията 
бе изсмукала силите ми. А човек без. 
сили е като дърво без клони — пс

!

го е страх, че ветър може да го по 
вали...

— Хайде, щом си рекъл да подпи 
сваш, подписвай — блъска ме поли 
цаят и ми подпася лист, па който 
беха изписани много пътечки като 
опал, дето води към Остра 
Плъзна се погледът ми по тия пъ
течки, а те от къси по-къси. Тамън 
търгпа по една — тя свърши и дру 
га почва.

— Знаеш ли да четеш? — прекъс 
ва ми погледа опя и се навежда пад 
мен.

— Ни четмо знам, ни писмо — от 
връщам му и се опитвам пак да 
тръгна по пътечките, ама оня ги 
отдалечава от мен и почва да чете>

„Аз, долуподписаният Алипи Ле-; 
ков Мошш, женен, баща па четири 
щерки и един син ..."

Повече нищо пе чух, щото водо
пад силен се плисна в ушите ми и 
почна да ме изпълва с една дума: 
„Син, син, син". Само паредко във 
водопада попадаше и по покоя ДУ-

— Не си чул?! — изкрещя поли
цаят и усетих как юмруците му се 
изсипаха върху мен и ехото им за
глъхна дълбохо в тялото ми. Прит
ворих очи щото така болката ми се 
струваше помалка. И исках да вър 
па в себе си водопада, дето ме обли 
ваше преди малко, та шпцо да не 
усещам. Ама не можех. Ударите на 
опя прерязваха мислите, спираха 
кръвта и се бореха с чукането на 
сърцето ми. И когато все по-слабо 
почпах да усещам болката, ударите 
спряха. После пекой подигпа ръка
та ми и с пръстите си усетих кол
ко студени са късите пътечки по ли 
ста. А след това една подкова за
мръзна върху палеца ми и започна 
да го пристяга. Искри заизлизаха 
от очите ми и се спускаха към листа 
с пътечките, сякаш искаха да го под 
палят. Ала там те се стопяваха в ед
на алепочервена струйка кръв, коя
то заизвива като козя пътечка по 
листа и ме повеждаше хиляди пъти 
пак нагоре, към Остра чука...

оба-... — Написа ли всичко? 
ди се оня, дето ми подаде листа и 
молива.

— Написах, написах, ама дали ще 
може да го разбереш, щото аз съм 
прост човечец и пи писмо, пи чет
мо знам — отвръщам му и виждам 
как се усмихва.

— Щом си написал, слагай под
пис. Това са показания и требва да 
се подпишат — вика ми оня и при-

чука.

стъпва към мен.
— Добре де, ще подпиша — от

ронвам кратко, — ама като не умея 
да се подписвам, кво да правя?

— Кво ли? — изкряска оня. — Па 
леца си ще сложиш!

И усетих как нещо твърдо стъпи 
върху пръстите ми и почна да ги 
стяга като менгеме.

— Не! Нс! Ще подпиша! — из
ревах от болка щото усетих как при 
пукаха пръстите ми и отворих очи.

Гледам — ни лист, ни молив имам 
в ръката си. И си отдъхвам, щото

може
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гъл, ако е бил силен по ма
тематика, да се освободи от 
толкова тежкото задължение: 
трябвало е само да предложи 
на самия Сега да си отброи 
зърно по зърно цялата след
ваща му се пшеница.

В същност, ако Сета би се 
заел да изброява сам зърна
та, които иска, и би броил 
непрекъснато дене и 
по зърно в секунда, в първо
то денонощие той би отброил 
всичко 86,400 зърна. За да от 
брои милион зърна, ще му са 
необходими не по-малко от 
десет денонощия непрекъсна
то броене. Бдин кубически ме 
тър пшеница той би отброил 
приблизително за половин го
дина. Следователно, дори да 
би посветил на преброяване 
целия остататък от живота 
си, Сета би получил нищож
на част от исканата от него

НАУКА ★ ПРИРОДА ★ ТЕХНИКА )г
I
V.

четиридесет и четири три 
седемдесет и три били- 

седемстогин и девет ми-

тин 
лионаЛЕГЕНДАнай-Шахматът е една от 

древните игри. Тя съществу
ва вече много векове, и не е 
чудно, че с нея са свързани 
предания, чиято правдивост, 
поради отдалечеността на вре 
мето, не може да се провери. 
Една от тия легенди е и след-

она
лиона петстотин петдесет 
една хиляда и шестотин и пе 
тнадесет, о повелителю!

Такава е легендата. Наисти
на ли е станало това, което е 

е неизвест-

и

ноще,

ЗА ШАХМАТНАТА ИГРА разказано тук 
но, но че наградата, за коя
то говори преданието, трябва 
да се изрази именно с такова 

това сами можете да

ната.
Шахматната игра била из

мислена в Индия. Когато ин- 
дуският цар Шеран се запоз
нал с нея, той останал възхи
тен от нейното остроумие. Ка 
то узнал, че тя е изобретена 
ст един от неговите поданици, 
царят заповядал да го пови
кат, за да го награди лично. 
Изобретателят, името му би- 

*ло Сета, се явил при трона на 
повелителя. Той бил скромно 
облечен учен, който получа
вал средства за живеене от 
своите ученици.

— Аз желая да те наградя 
достойно, Сета, за прекраона- 
та игра, която си измислил. 
Аз съм достатъчно богат, за 
да изпълня най-смелото твое 
пожелание. Назови наградата, 
която ще те удовлетвори, и 
ще я получиш

да— Не е в твоята власт 
изпълниш подобно 
повелителна. Във всички твои

число 
поиска.

— Защо се бавят толкова?
— гневно извикал царят. —
Утре, преди да се събудя, вси 
чко, до последното зърно, хамбари няма 
трябва да бъде дадено на Се- зърна, каквото Сета 
та Аз два пъти не заловял- Няма го и в житниците на ця 
пам лото царство. Не ще се наме

такова число зърна и на

желание.
число, в 
се убедите с търпеливо изчи
сление. Тогава ще видите, че 

числото на поиска-

такова

наистина 
нмте от изобретателя на шах
мата зърна е равно нана риНа сутринта доложили

царя че старейшината на при цялото пространство на земя-. ^8 446,744,073,709,551,615.
И ако желаеш непременно Ак0 желасте да си предста

вите цялата огромност на тоя
пресметнете награда.

моли та.дворните математици
да бъде изслушан по една ва- да дадеш ооещаната награда, 
жна работа. Царят заповядал заповядай да ое обърнат зем- 
да го въведат. ните царства в разорени ниви,

— Преди да ми кажеш за заповядай да се изсушат мо- ^ _____________
твоята работа — казал Шс- рстата и океаните, заповядай кол>ГЧество зърна. Известно с, 
ран — желя да чуя дадена ли да се разтопят ледовете и че един кубически метър пше 
е на Сета нищожната награда, снегът, които покриват далеч- ница съдържа около 15 мили 
която той сам. си определи? ните северни пустини. Нека она зърна. Значи, наградата

— Имено за това се и ооме- цялото тяхно пространство бъ на шаХматния изобретател би 
лих да се явя пред тебе в тоя де засято с пшеница. И всич- тря5вало да заеме обем приб 
ранен час —- отговорил старе ко, което ще се роди на тия ЛИзително 12.000.000.000.000 ' 
цът. — Ние добросъвестно из -ниви, заповядай да се даде на ^ м _ или 12.000 куб. клм. 
числихме цялото количество Сета. Тогава той ще получи При височина на хамбара 4

• зърна, които Сета желае да своята награда. м и широчина 10 м„ неговата
получи. Числото е толкова го С изумление слушал царят дъЛЖИна ди се простирала на
лямо... думите на стареца. 300.000 клм., т.е. два пъти по-

Назови ми това чудови- ЕСче ОТКОЛКото от земята до 
— надменно го прекъснал ца- щно число казал той, дъл- слън,цет0 |
рят моите житници няма боко замислен. Индуокият цар не е бил в шведският учен конструктор Еве
да се изпразнят. Наградата е — Осемнадесет квилталиона подобна Хекслман бил известен атеист. На
обещана и трябва да бъде да четиристотин четиридесет и състояние да даде д сдин тържествен обед, посветен на

шест квадрилиона седемсто- награда. Но той лесно е мо- откриването на университета, тоя
1 случайно седнал до един свеще

ник. Когато след обяда свещени
кът извадил цигара, Хекслман лю
безно му предложил 
направил така неловко, че 
ната кибритена клечка паднала в 
ръката на свещеника и угаснала. 

— Погледнете, — казал свещсни- 
светлината на

числен великан, 
какъв хамбар би бил ■ нужен 
за поместването на подобно

Анекдоти

казал цар- велики
учени

ят.
Сета мълчал.
— Не се бой — го насър- 

, чия царят. — Кажи желание
то си. Аз няма да пожаля ни
що, за да го изпълня.

— Голяма е добротата ти, 
повелителю. Но дай ми срок 
да обмисля отговора си. Утре, 
след зряло размишление, аз 
ще ти съобща молбата си.

Когато на другия ден Сета 
отново се явил при трона, той 
удивил царя с безлримерна- 
та скромност на молбата си.

— Повелителю — казал Се-- 
та — заповядай да ми се да
де за първия квадрат на шах 
магната дъска едно пшенич-

— Колкото и да е голямо

дена...

Интересно огън, но го 
запле-

Египетските пирамиди и 

математиката
кът с насмешка, 
науката и техниката гасне в ръка 
та ми.

Хекслман кимнал с глава в знак
потвърждение.
Нищо чудно. В ръцете на све 

тата църква това се случва не за 
първи път — спокойно добавил той.

на
но зърно.

— Просто пшенично зърно?
— се изумил царят.

—г Да, повелителю. За вто
рия квадрат заповядай да ми 
дадат две зърна, за третия, — 
четири, за четвъртия — 8, за ера живял знаменитият гръц- 
петия — 16, за шестия — 32... ки историк Херодот. Той да-

— Стига! — с гняв го прек- ва първите сведения за забе-
ъснал царят. — Ти ще полу- лежителните числа на пирами 
чиш своите зърна за всички 
64 квадрата на дъската, съг
ласно твоето желание: на все жду страните и основата на 
ки квадрат двойно повече, от Хсопсовата пирамида 
колкото на предшествувашия. ствуват 
Но знай, че твоята молба е 
недостойна за моята щедрост, на височината на пирамидата. 
Искайки такава нищожна на ще бъде равен по повърхност 
града, ти непочтително прене- на всеки от страничните й три 
брегваш моята милост. Наис
тина, като учител, ти би мо- -------------------------------------------

по-добър при /

ж
дълбоки познания в областта 
на математика и астрономия
та, отколкото учените от XVIII 
век. Те изчислили, че височи
ната на пирамидата, увеличе
на милиард пъти, е равна на
ТОЧНОТО разстояние от Земя- ма, с която ме запознахте? ,,Обиде 
та ДО Слънцето, а страната па от обстоятелството, че Айнща- 
тю оеяпрзто но пипрммлртр яс я познава, когато в Американа основата на пирамидата, и дсцата добре знаят (1ейния ИЛ11К 
разделена на продължително- киноартистката отговорила: ..Така 
стта на годината (365,2422 де- ги и мислех, хитлеристките мини- 
нонощия) представлява една стрн са непсжи хора:’, 
дестмилионна част от зем
ната полуос. Масата на пира
мидата е хиляда трилиона пъ 
ти по-малка от масата на Зе
мята.

Хеопсовата пирамида е по
строена преди 5000 години.
Нейната монументалност, гра
ндиозните й мащаби е тряб
вало да внушават мисли за

Един път Айнщайн, след като нз 
бягал от хитлеристка Германия, нз 
паднал в твърде неудобно положе
ние. В Холивуд американците 
представили известната тогава ки
нозвезда Мери Пипфорд. След за
познаването 
, .Коя беше тези

В третия век преди нашата ъгълйици, а дължината на пе 
риметъра на основата, делена 
на удвоената виоочина, е рав
на числото „пи“ с точност до 
шест знака.

Известно е обаче, че число
то „пи“ с такава точност 
било получено от европейски 
те математици едва в XVI век,

Друти изследователи 
чили още по-удивителни циф
ри, които сякаш потвържда
ват, че строителите на пира
мидите са притежатели на по-

му

Айнщайн попитал: 
очарователна да-дите. Египетските жреци, твъ

рдял той, му разкрили, че мс е

съще-
следнмте съотноше

ния : квадратът, имащ, за стра
полу-

*
. Един път Фридрих Велики решил 

хановсрския лекар, 
прочутия хирург и учен Цнмерман. 
Той го запитал дали е изпратил 
много хора ,,на оня свят".

Лекарят отговорил:
— Мисля, че не толкова много, 

колкото ваше величество. И което 
е още по-важно, не с такава сла
ва . . .

да подиграе
гъл да покажеш 
мер за уважение към добри
ната на овоя господар. Излез 
си! Слугите ми ще ти донесат 
искания от теб чувал с пше- МИСЛИ
ница.

Сета се усмихнал, напуснал 
залата и зачакал при вратата 
на двореца.

Като обядвал, царят си спо
мнил за изобретателя на шах

мощта и непоклатимостта на 
божествената власт на фарао
ните Но вятъоът пясъкът и За ла накара студентите правил НИ1С. по вятърът, пясъкът и н0 и добрс Да научат меЖду дру.
В ром СТО изтрили великолепни гото и теорията на вероятностите, 
те украшения на пирамида- Джейм Уат им разказал за една 
та, облицовката й отдавна е 
унищожена, чупките се 
крили и образували гигантска 
стълба от два реда огромни 
камъни. И все пак пирамиди
те, както и преди, изглеждат 
внушителни. Площта на 
новата на Хеопсовата пирами
да е 40000 квадратни 
височината
ра. На върха й има неголяма 
квадратна площадка със стра 
ни, дълги около Ю метра. До 
днес не е известно дали тиган 
тското

*ЗА
ЖЕНАТА история с един лекар, който нспра 

вилно разбирал тази научна теории.
Като преглеждал един болен, сь 

щият този лекар му казал:
— Вие сте много сериозно болен! 

От десет души, които се разболя
ват от тази болест, девет умират.

Болният, разбира се, се разстро
ил още повече от думите на лс-

раз-мата и пратил да узнаят от
несъл ли е вече безразсъдни
ят Сета своята жалка награ-

— Боговете са дали лекарство против 
змийска отрова, во не и против лоша же-

да.
ос-— Повелителю — бил отго 

ворът
пълнява. Придворните матема 
тици изчисляват числото на 
следващите се зърна. Царят 
се навъсил. Той не бил при
викнал заповедите му да се 
изпълняват така бавно.

Вечерта, преди да се прибе 
ре в спалнята си, царят още 
веднъж се осведомил дали от 
дивна Сета със своя 
пшеница е напуснал оградата 
на двореца.

— Повелителю — му отго в о 
рили — твоите математици ра 
ботят без умора и се надяват 
още преди зори да завършат 
изчислението.

на.заповедта ти се из- метра, 
почти 150 мет-(Еврипид — „Андромаха") каря.

— Но на вас ви потръгна — до- 
Девет мои па-

— Малко са честните жени, на които 
честността не е омръзнала.

(Ла Рошфуко — „Максими“)

бавил лекарят, 
циенти, болни от тази болест, вече 
умряха. Радвайте се! Вие сте де
сетият. Непременно ще оздравеете.съоръжение е завърт 

шило с тази тераса или е има 
ло заострен връх.

Но...

— Хубавата жена харесва на очите, до 
брата жена харесва на сърцето. Едната е 
бижу, а другата съкровище.

(Наполеон I — „Максими и мисли“)
Истинските размери 

рамидата, 
на строежа и изпълнени впос
ледствие, много отдавна не съ 
ществуват. Няма никакви да
нни, по които би било възмо 
жно да ги възстановим. Зато
ва никой не може да гаранти

на пи- 
приети в началото

човал — Жената на четиридесет години ще 
стори всичко за тебе, жената на двадесет 
— нищо.

■<

(Балзак — „Жената на 30 години“)
ра за точността на първона
чалните размери на пирами-

V У дата.
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на „Братство“
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БОСИЛЕГРАД щииаката конференция 
СЮМ се опитиват своята фун 
кргия да материализират, 
то показват 
пост в работата.

на

ЗАЩО БЕЗДЕЙСТВУВА МЛАДЕЖТА? ка-
незаинтересира-

Подобна неактивност съще-
се отзова- ствува и при ръководствата на 

ват на събрания и в работата ученическите младежки 
на другите обществено - поли 
тичеокм организации.

Това са само няколко

Слабата активност на младе 
жите от Еосилеград-охо 
все по-очеблеща. Афирмация 
та на
политическия и стопански жл 
вот в комуната е недостатъч-

Те все по-малко ГРЕБЕНстава акти
ви, които, макар, че имат по7 
добри условия за работа не 

моме ги ползват.
младите в обществено-

Утрата гребнали, обвити в пеньоар стар, 
утрата светли — усмивката на овчар. 
Пролет е ... Умитите брези шептят 
след бистрите сълзи на нощта.

нта на пасивизиращата се 
младеж в комуната.

Проследят -ли се причините 
за това положение, стига се 
до повече интересни изводи.

Общо за младежта от Боси 
леградоко не може да се ре
че, чс не следи и не участву
ва активно във всички каче
ствени промяни в развитието) 
на нашето общество. Касае се 
обаче за недостатъчното им 
присъствие и за слабата им 
конкретна организираност 
различни области на живота 
в комуната.

За създаденото 
виновно е преди всичко общи 
кокото ръководство на младе
жта. В него, за да бъдат за
стъпени възможно повече се дежи. В синдикалната общин-

Обаче не активността на мла 
дите трябва да се наблюдава 
и в рамките на незадоволява 
щата активност на останалите 
обществено - политичеоки ор
ганизации. Покрай това все 
още по-старите и най-компете 
нтгглте в комуната с недове
рие се отнасят към младото 
поколение. Ето защо са мла
дежите съвсем слабо застъпс- 

" ни в ръководствата на остана 
лите обществено-политически

на.
Напоследък се гоиори, че 

дейността на младите е ста
нала формална. Мнозина вече 
не вярзат на статистическите 
отчети, в които се говори за 
практически несъществуваща 
дейност на младежки активи.

Само няколко селски младе 
жки активи работят по-актив
но. Останалите още отдавна 
бездействуват.
’3а първи път тази година 

младежите — горани няма да 
участвуват на горанския съ
бор на Властта. Причината е 
тази, че няма ко>й да ги ор
ганизира.

В последните няколко годи 
ни младежите от комуната 
пренебрегват' напълно участву 
ването в културно-забавния 
живот.

Аз те гледам отново, шевно 
как звучи песента из зениците ти, 
как хвърчат мъгли из косите ти, 
и навяват тъга в мъгливото утро.

Нима ти не заспиваш отново 
Гребен, е очите си сини, 
рошав от нощта и луната, 
умит от сълзите на брезите.

организации. Така например в Ерма шуми, Ерма се плъзга 
по краката ти, измити в роса.
Тя се бунтува, пени и плаче 
сякаш е най-нещастната в света.

положение общинската конференция на 
ССРН и на Съюза на комуни
стите има само по двама мла-

Гледам те зашеметен и горд 
в рамите зори на новия ден. 
Пламти, лъхай с бледо лице 
като целувка на огнен демон.

„Надежда"

леки и ученически активи не ска организация няма нито е- 
са избрани най-добрите акти
висти. Някои членове на об- д-;:.а. Подобно е и в другите

организации.
В В.

Висок:
БЕЗ ИНИЦИАТИВА МАИПрез лятото Висок 

по-богат културно-забавен жи 
сот. Тези дни се завърнаха ги 
мназ-истите от Димитровград, 
а -започнаха да пристигат 
студентите, пък предстоящи
те две месеца са месеци 
годишни почивки, когато 
вътрешността на страната ще 
си дойдат младите интелекту
алци и работници. С други ду 

почти всички села във

Висок щс оживея отново.
Еиоочани с основание очак

ват, че тези млади хора ще 
вдъхнат живот на културните 
прояви. Практиката ни е нау 
чила обаче да бъдем и скеп
тични,
с-рганизация не е успяла 
ангажира „пришелците". Дей 
стаително в тези месеци пол
ската работа поглъща 
цялото време, 
има време и за останала дей
ност.

Епрочем, защо само .подви
жното -кино при културио-за- 
базиия център да бъде един ■ 
ственото развлечение. Наля у- 
чсстщи, студенти, млади рабо 
тници, могат да подготвят ед
на или друга програма. Защо

Сили има, време ще се на
мери, но налага се някой да 
раздвижи инициативата.

Б. Марков

очаква

Май зелеотко — месец на хубост, 
майска прелест, майска красота. 
Май укрива дух на младост, 
дух на свежест и на прелестта.

II

на тъй като младежката
даот Майски вечери — младежка забава, 

ухаят цветя из всички долини, 
в май .и трепети се явяват, 
окъпи спомени по младини.

„Бор"

почти
но безспорноми

Кръстословица
• 1 3 с2 5 РАЗДЯЛА1 и

Спомняш ли се когато 
пръв път се срещнахме 
И колко много думи 
и вярност си завещаме?

.. -л, -□ ▼

. § Ш . .«%«*•
►

I „Младост"Б. Борисов Спомняш ли се когато 
един ден тръгна на път, 
а мене със сълзи остави 
на някакъв стръмен рът.ФЕСТИВАЛЕН АЛБУМ7

Може би мнозина ще спо
рят дали народната носия, ко 
'ято представяме тук е народ
на носия от Димитровградско. 
Това остаряване обаче съвсем

Трябва -обаче да отчетем, 
че в народна носия може да 
срещнете някого само в дни
те иа районните прегледи (ко
гато оме е снимали танцовия 
състав на основното училище) 
и по време на фестивалните 
дни.

Помъчих се да те забравя. 
Уви — сърцето ме боли.
За мене бе първа обич 
и последна ще бъдеш ти.

е -
9

10
не отрича факта, че тази но- 

е наложила в Забър- *сия се
дието и че момичетата от тоя

ВОДОРАВНО: I. Световно 
степ писател (Будемброкоии) 
сдщ спорт: 2, Женско име: 3. Две

(с |>-

изве-

Журн в състав: Марин Младенов, преподавател на 
ВГ1У в Ниш, Миле Николов, главен и отговорен редак
тор на в. „Другарче" и Стефан Николов, журналист, 
разгледа творбите, пристигнали за литературния кон
курс и прие следното решение:

— не се присъжда литературна награда за разказ, 
тъй като участниците пе са се придържали към про- 
познцинтс на конкурса.

— не се присъжда и първа награда за стихотворе
ние. Присъжда се втора награда на стихотворението 
озаглавено с „Гребен" и псевдоним „Надежда" и тре
та награда на стихотворението „Май" под псевдоним 
„Бор". Присъжда се и едно но-ощренне на стихотворе
нието „Раздяла".

мярка за теглосъгласни
кратено) — Име на известен фреп- 

певец (Мо-нтан).ски киноартист и
4. местонменйе — стара турска ти 
тла; 5. системи на осветление на 
театрални сцени; б. наш сватбар
ски обичай; 7. калиев карбонат

болест по добитъка; 8. гла 
I — химически знак 
английска театрална 

и киноактриса (Вивиен); 
стон испански поет иа гражданска 
тз пойна и лауреат на Нобелова 
награда за литература за 1956 го
дина (Хуан Рамон); 10 — местои- 
мение — главна личност в 

Л. Н. ТолстоЙ.

опасна 
сиа и съгласна 
зт калий — 9. из во-

ед и и
роман иа 
ОТ ВЕСТ НО: 1 — списание за нау
ка. култура и изкуство, излизащо 
на български език в СФРЮ — 
хабен, стар; 2 — изменение, промя 
ма: з — знак за лека кола от Ниш 
— хълм, възвишение — инициали 

прочут френски алпинист, пръв 
Лиапурпа 

бъл-

из-

па
връх 

инициали на
се изкачил на 
(8.080 м); 4 — 
гарски писател Дядовата елличо

— въз-
Умоляваме наградените автори да представят в ре

две съгласнива упука) 
вратно мссто-имеи^е: 5 — френски 

крадец — предлог: 0 —не- 
пре?създадои, самобитен; 7 — изпе 
стен бразилски футболист 
в Италия, прочут по кривата кула.

дакцията четвъртата копия, с която (според условия
та и а конкурса) потвърждават авторство.член

Журитоград

Састанил М. Андрееви1!
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— Татко, ще ходим от учи
лище на екскурзия с другар
ката. Нали ще ме пуснеш?

— Ха, само това ти е кусу- 
рът. Да хванеш някоя настии 
ка, да не можем да те вдиг
нем от легло после...

— Е-е-е, татко! Всички оти-

Йордан Попов ЗА ВСЕКИ СЛУЧАЙ

Лъвът започнал да 
остарява и всички живо 
тни в гората зашушука-
ЛИ:ЧУДНА РАБОТА

— Той не е вече лъв! 
— Превърнал се е на 

мдгаре...
■ Но за всеки

— Е-е-е, татко, знаеш ли ко ват- а;--
Правихме - Нека ходи, които ^

зал камион? Знаеш ли колко книжни гирлянди. Един лепи, Аз ^омрям^за 
катастрофи, стават напосле- ‘интересува какво Ь> момче, ние пък с тебе и
•— Радке довориш глупости! сте правили! Интересува ме 1дСсепГ^иди "да Двече°

Катастрофи! Аз ли по знам, това, че закъсняваш с прибли 1 ' 'Май %наеш ли как-
че цял ден кръстосвам града, зително петдесет ^Ути!3на ? кюфтенца ш е изпържила 
или ти, дето не мърдаш ни- еш само ядове да ми създа- ^ ^ изтекат очите'
къде. Какво ще му се случи, ваш! . _ Не’ми се яде! - измър-

морва под нос Здравко и тръ 
гва бавно към кухнята.

Папаташеви го проследяват 
с поглед и вдигат рамене. Па 
паташев присвиза учудено ус
тни :

— А-а-а-а, така ли? Ами ако 
са се сбили? Ами ако го е сма лко хубаво беше!

Този път Здравко 
закъсняваше 
пръв поглед незначително за 
някои, но не и за семейство
то Папаташеви.

Папаташева се суетеше 
стаята и просто се чудеше за 
какво да се захване, а Папата 
шев се разхождаше 
пушейки цигара след цигара.

— Ох, Андоне, колко стана 
вече!' — извиси глас Папата- 
шева.

видимо 
нещо на

иска.
случай 

никой не посмял да му 
сложи самар.

из
ТРЕВОГА

нервно. Кучето, което първо 
забелязало в нощта, че 
вълкът обикаля край 
селото, започнало да 
лае тревожно и се хвъ
рлило към врага:

— Какво ли се е раз- 
лаял този, ни в туй — ' 
ни в онуй време! — ка
зали си мързеливите 

кучета в селото и запо
чнали да лаят по него.

като има да пресича само ед
на улица!

— Ох, не знам какво повече 
да мисля!
облекчено Папаташева.

— Е, нищо, щом е за укра
сата ... — защити го с поло
вин уста Папаташева. — Щом 
е за украсата и щом всички 

Ко са останали ...
Седем и двайсет! — из- 

добави
въздъхна полу-

сумтя Палаташев и 
ядно: — Престани вече, 
ми действуваш на нервите. 
През пет минути — „кажи ко 
лко е!"

лко пъти съм му казвала: 
„Здравко, майче, минутка да 
не закъсняваш! Ако се нало
жи нещо звънни един теле
фон ...“

— Здравко, майче — имити 
ра я Палаташев и махна яд
но с ръка. — Престани, че ме 
ядосваш! Разглези го ти, пък 
сега му сърбай попарата!

— Андоне бе — въздъхна 
примирено Папаташева. — И 
да ти обяснявам, едва ли ще 
ме разбереш. Ние майките по

че — Не ги разбираш тия ра
боти— прекъсна я Папата- 
шев.— Тя може да ги задър 
жи двайсет минути, да речем, това дете няма 
а той ми се изтърси час по- у^т, дявол да го вземе? Как- 
късно. Знам ли къде си е ра- во не правим за него! Чудна 
звявал байраците през остана работа! 
ло време?

— Дотук всичко добре! Са
мо едно не ми е ясно. Защо 

никакъв апс-— Андоне бе, ти как можеш 
да бъдеш толкова спокоен, ка 
то детето още не се е върна
ло от училище? — настръхна 
Папаташева.

— А бе, аз си знам колко 
съм спокоен! Не виждам оба 
че защо трябва да ахкаш и 
да охкаш. Само изнервяш об 
становката!

ЧЕСТИТКИ
— Но, Андоне, украсата ...
— Хайде, пак почваш! Раз

бери, украси никакви не ме 
интересуват! Ще му даде ма
териали да прави украса тук, 
в къщи. Аз как взимам, раба 
та в къщи!

— Така е! — съгласи се Па
паташева. — Здравко, мама, 
ти що се не обади по теле
фон.

Здравко се почеса по глава 
та, оправи ненужно якето си 
и заекна.

Майтаплъци Къртицата си купила 
нов кожух. Който я ви
дял, питал:

— Кога събра пари?
— Откъде го купи?
Срещнали 

нов кожух. Никой не 
се заинтересувал как и 
откъде го е взел. Но му 
пожелавали:

—- Честито! Със здра
ве да го носиш!

НЯМА КАК...-другояче ги чувствуваме тия 
'работи. Колко стана часа?

— Стига с тоя час, да му се 
извика Папаташе-

Вълка с

Радио 

Ниш 

за вас

Питали дядо Сокол от Пър 
топопинци какво прави баба
та му, как се справят сами с 
работата...?

— Ами почва вече да роп-

невиди!
ва и удари по масата. — Ще 
взема да се запилея някъде, 
далеч от твоето скимтене. Ей,
иде ми да хвана гората от вас! 
Ами че аз в службата никак
ви ядове нямам,- всички ядо
ве вие ми си сипете като от 
рога на изобилието. Ама нека 

се прибере оня тиквеник 
от училище, ще го науча аз 
него. Гиди диването му нед- 
но!

тае против „службата", но ня
— От къ-къде да се обадя ма накъде, трябва да се яде!

— от учителската стая ли. Не 
съм малък най-после! Втръс
на ми това каране!

— О-о-о, чуваш ли, го! — 
засмя се нервно Палаташев.
— Ти тия лафове на улицата 
ли ги научи? Кракът ти няма 
да стъпи там!

— ■ Ама, татко бе ...
— Млък! И в клубчето на ■ 

телевизия няма да ходиш. От 
къде да знам с кого се съби
раш. За какво да ходиш? Тук 
всички условия сме ти подси
гурили. Чети, ей, чети докато 
е време. Аз да съм имал тия 
условия — професор по ядре 
на физика да съм станал ...
Е-е-ех! И да си сядаш 
вечеря веднага да четеш! Тря 
бва да научиш двайсет думи 
по английски, а след това да. 
ни посвириш. За какво

Б. Константинов
— отговорил той.СЪБОТА, 5. VII. 1969

12.10 — Нашият джу-бокс 
14,35 — Рекгжшло бюро '
15.30 — Предаваме на български

език
10.00 — За събота след пладне 
1ь.ОЗ — Каним ви да танцувате

НЕДЕЛЯ, 6. VII. 1969 .
6,39 — Предаване за земеделците 
9,05 — Резервирано за днскос

10.02 — Младежта пред микрофон 
10,50 — Мнзикалнн честитки
14.00 — Предаване на български

език
18.30 — Каним, ви да танцувате

ПОНЕДЕЛНИК, 7. VII 1909 
14,35 — Рекламно бюро
16.00 — Мнзикалнн честитки
15.30 — Предаване на български

език
18.10 — Избираме—избирайте
18.03 — Резервирано за днес

ВТОРНИК, 8. VII. 1909 
14,35 — Рекламно бюро
15,30 — Предаване на български

език
18,10 — Избираме—избирайте

• СРЯДА, 9. VII! 1969 
15,30 — Предаваме на български

език
14,35 — Рекламно бюро 
18,03 — Рерзервнрано за днес

ЧЕТВЪРТЪК, 10. VII. 1969

МИ ятттжшжтттжтш
Място за любов— Андоне, какви са тези гру 

бости ,боже мой! Говориш ка 
то че ли не ти е... Ето, това 
е той — Здравко звъни!

— Вятър той, не виждаш ли 
че звъни като инкасатор 
остави си палеца на звънеца- 
промърмори Палаташев, но 
се понадигна да види.

Папаташева изтрака е чех
ли по мозайката, дори се спъ
на в пенюара си и загуби за 
момент равновесие.

— Здравко, ти ли си? — по-

/

аъ?т%
след

пита тя на пресекулки.
— Аз съм мамо! — дочу се 

детски глас отвън и в следва 
щия миг на фона на вратата 
се очерта слабичката фигура 
на Здравко.

— Къде се губиш бе, май
че, защо закъсня? Ако напра 
виш още един път така, ще 
ми пукне сърцето. Ще ме за
вариш умряла!

— Задържа ни

‘ашегр^г
Асъм

го купил аз тоя акордеон от 
сто и двайсе баса, а? Можех 
да взема на майчето пералня!

— Е-е-е, татко! — наведе по 
глед Здравко. — Сега се връ
щам от училище — пак ли!

— Радке, чуй си произведе
нието! Пак ли! Ти какво си 
въобразяваш — че ще допус 
на аз да станеш простак няка 
къв! Ти няма да идеш 
какъв готварски и незнамка- 
къвси техникум, ясно ли е?

— Добре, татко! — промъл 
ви примирено Здравко. После 

очите му светна отново

14.30 — Вести
15.30 — Предаване на

език
16,00 — Мнзикалнн честитки
18.03 — Резервирано за днес 
19,10 — По ваш избор

ПЕТЪК, 11. VII. 1969
14.35 — Рекламно бюро
15.30 — Предаване на

език
16.00 — Мнзикалнн честитки
18.03 — Резервирано за днес
19.00 — Избираме—избрайте

български класната, 
мамо! — заоправдава се Здра 
вко объркано, 
украса за празника на учили 
щето!

— Сега ли намери да ви за 
държи оная! — избоботи Па- 
паташев, като скръсти 
на гърди. — Чунким без укра 
са ще пропадне училището!

Правихме в ня-

български
ръце

в — Хъм-м-м, ето къде 
сигурно ще е празно и никой

на- ще се срещнем довечера. Тук 
няма да ни безпокоидежда.
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