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ЧЕТВЪРТСТОЛЕТНО
РАЗВИТИЕЬРЯТСТШ

М*_ВЕСТНИК ** БЪЛГАРСНАТА НАРОДНОСТ в С«р#> 10Г 0СД».|»ИЯ

Под ръководството на ЮКП начело с другаря Тихо 
българската народност съвместно с другите народи и наро
дности в Югославия си извоюва свободата преди четвърт 
столетие.

След четиригодишна сурова война, която ни остави 
голи, боси и гладни, започна нова борба, която не прекъсва 
до днес. Вече 25 години строим социалистическо самоупра- 

общество, създаваме материални основи и нови об-вително
щесгвени отношения.

Освобождението на Димитровградско и Восилеградско 
на осми септември 1944 годила ни дава повод пред деня на 
юбилея да направим равносметка за изминатия път.

Да започнем с човека.
Днес няколко хиляди работници и специалисти от на

шата народпост са признати строители на социализма как- 
нашите комуни, така и в цяла Югославия. Те израсна-КОМУНИСТЪТ ТРЯБВА ДОКРАЙ ДА 

БЪДЕ ВОЙНИК НА РЕВОЛЮЦИЯТА
то в
ха през тези 25 години благодарение на грижите на цялата 
ни общност, която отделяше големи средства за учебното
дело на нашите крашца.

В Восилеградско и Димитровградско и днес се учат 
над пет хиляди ученици, които се готвят за бъдещи строи-

Миналата седмица президе
нтът Тито посети градовете 
Сплит, Зад ар и Нин, където 
води разговори с представите
ли на обществено-политичес
кия живот на общините.

Част от разговора с пред
ставители от Задар предаваме 
за нашите читатели.

„На Осмия конгрес на СЮК 
приехме важни решения, оба
че те не се проведоха зарад 
недисциплинираноста на част 
от комунистите, специално на 
ръководни места.

Неотдавна проведохме Деве 
тия конгрес на СЮК и тряб
ваше да повторим някои ре
шения. Обаче ние решихме 
по-енершчно да започнем с 
тяхното изпълнение. С оглед 
на предишния опит и на труд 
ностите, които предвиждахме, 
аз предложих на конгреса да 
се създаде един компетентен 
изпълнителен орган, 
да поеме отговорността за не 
отклонно изпълняване на ре-

каза, личните работи и станаха па
че след VI конгрес на СЮК сивни в общсствено-лолитичет 
е имало доста неяаност по въ с.кмя живот. Аз считам, че ко

юза на комунистите и тели на социализма!.
Материалният прогрес е също забележителен. Бруто- 

продуктът в комупите на българската народност е 
по-голям от този в довоенните години. В Димитровградско 
например в сравнение с 195С година брутопродукгьт тази 
година ще е по-голям повече от 28 пъти. Това значи, че 
сравнението с довоенпите години или с годината на освобож 
дението е немислимо. В Восилеградско брутопродуктът е 
по-голям повече от десет пъти.

Тези успехи, специално в Димитровградско са резул- 
издигане, което започна към 1956 го-

произвежда

много

тат на промишленото
дина. Димитровград единствен на Балканите 
днес гумени нишки, а конфекционните стоки, произвеждани 
тук са известни и на чуждестранните пазари.

В предприятията и в обществените служби на кому
ните днес работят към 3.800 работници и служители, а мно
зина са на работа из страната.

Всичко това се отрази благоприятно и върху благо- 
Почти петдесет на сто от население- 
домове, почти всеки дом има радио 

има над хиляда телевизо-
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състоянието на хората.
то днес живее в нови 
или транзистор, а в комуните пи 
ра, пад 150 леки кола и прочее.

Постигнатото удивлява с огромните си успехи. Обаче 
огромни са и задачите занапред, защото още много тряова 
да се направи в комуните. Свободата е велика, когато е твор 
ческа. Българската народност в Югославия това го знае 
не пилее свободния си живот, а твори заедно с другите - 

народности в Югославия — за още по-богат живот

който

роди и
и за щастието на идните поколения.тенията.

По-рано всички се обръща
ха към мен. От време на вре
ме аз говорех, осъждах раз
ни неправилноеги, критикувах 
отрицателни явления, но всич 
Ко това при някои другари 
влизаше на едно, а излизаше 
на другото ухо. Стигнах 
извода, че е необходимо да 
се създаде авторитетен кол ек 
тивен орган, който наистина 
пя се грижи за неотклонно 
провеждане политиката на Съ 
юза на комунистите при най- 
тесни връзки с трудовите ор
ганизации и трудещите се, о- 
собено с членовете на СЮК.

разни

Правилата на ОСС на 

публично разискванеДО Президентът Тито

муниюгът трябва докрай да 
бъде войник на революцията, 
да бъде всестранно активен, 
защото ние комунистите но
сим цялата отговорност.
ЗА ИК ДИСЦИПЛИНАТА НА 

РЪКОВОДНИТЕ КОМУНИ
СТИ

Аз лично съм рошил нико
му вече да не прощавам. Ще

(Следва на 2 стр.)

проса за демокрацията и ро
лята на СЮК като направля
ваща, а не командваща идей
но-политическа- сила.

катопредложените Правила 
взе
се представят 
разискване на трудовите ор- 

окончателиия 
Правилата ще бъде

Миналата година в Димит
ровград се проведе заседание 

Президиума на Общинския 
синдикален съвет, 
бяха
за организиране и начина на 
работа на Общинския сидии- 
кален съвет и на неговите ор
гани.

Президиумът прие

заключение Правилата да 
за публичнопа

на което 
Г1 разплата„Мнозина — каза ггрезиде-

ститл разгледанимислеха, че е глнизации, а 
текст на 
приет на едно от следващите 
заседания на Скупщината на 
Общинския синдикален съвет.

нтът
да говорят и да пишат, без 
пряко да действуват. Забраля- 
гард на работническата 
са, че тс се революционери и 
следва да бъдат борци за об
ществен прогрес и за отстра
няването на различни аиомл- 

У нас след войната вля- 
СЮК

Не стига да се пишат 
документи и да се дават ди
рективи. Ръководителите 
често трябва да беседват с 
членовете на СЮК, с непос
редствените производители от; 
предприятията и с население 
то в комуните. Когато 
макар да имам много работа, 
аз посещавам разни краища, 
предприятия и водя разгово? 
ри. Убедих се, че разните хар 

много. Трябва 
да се види животът, практика 
та, непосредствено да се при- 
съствува в обществената рабо 
та, за да могат да се приемат 
реални и правилни 
и да сс заеме такова отноше
ние, камвото трябва да е от
ношението на Съюза на ко-

кла-
по- изцяло

лии.
зоха, за съжаление, в 
.много кариеристи, хора, кои
то мислеха, а това и ставаше, 
чс посредством членуването в 
Съюза могат да ои придоби
ят извести позиции и да сти 

лост. Това го

мога.

тии не струват плат до голям 
имаше в миналото, но го има 
и днес. Втората категория на 
комунистите съставлява 
част от старите революционе
ри, които носеха войната на 
гърба си, които разсъждават, 
че вече достатъчно са допри- 

дслото на ооциализ- 
сегл други трябва да ра-

една
решения

пеели на 
ма имунистите.

Президентът Тито след то- 
ха, че комунистите са 
па говори за критериите в Съ

нсботят. Някои от тях
повече си гледаха

авал-
псички

ВЛАГАЙТЕ В 

ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА 
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0 МУНИСТЪТ ТРЯБВА ДОКРАЙ ДА БЬДЕ ВОЙНИК
НА РЕВОЛЮЦИЯТА

Съюзната, но и в република
нските окупации и. Такива члс 

, но®е, кюито не зачитат дисци
плината и не се борят за из
пълняване на решенията 
СЮК, не бива да останат 
него. От IX конгрес на СЮК 
измина малко време, 
ми се стру-ва, че пак започва
ме да злоупотребяваме с хар

на
в

обаче

ме пред себе си неприятел, с тията. Има такива хора, кои- 
който пряко се борехме. Зна- то обичат да решават работи- 
еше се ясно, кой е врат и въ-

много да се колебаете да из
хвърляте от Съюза на кому
нистите ония, които не отго
варят, позорят и колшхромети-1 лросът беше само да ли ние 
рат нашия Съюз. И не само € ро унищожи^
Съюза на комунистите, но и ^ __.
нашата социалистическа оис- нас- Борехме у

Нашият народ именно след войната мие поехме отго
ворността за цялото обществе

(Продължение от 1 стр.) че трябва да пристъпим към 
говоря за всичко и ще искам очистването на Съюза на ко-
пълно провеждане на решени мукисгите. Какво значи то
яга. Трябва да кажа, че меж- «а? Нам не ни трябва кам-
ду комунистите, специално ме панийна чистка, но постел е-
жду ръководните хора няма нна оелеюция в Съюза на ко-
достатъчно дисциплина. Дис- мунистите отдолу до върха,
циплината , на комунистите Ние имаме над един милион
трябва да се заздрави оообе- членове на СЮК. Защо да ни
но на тези от ръководните по увлича цифрата? Защо така,
стове. Струва ми се, че ще в количествен смисъл, трябва
се принудим да правим селек да увеличаваме броя на чле-
ция в Съюза на комунистите ловете на СЮК? Нам ни е
и тези, които не изпълняват нужно на първо .място каче-
задачите си, без оглед кои са, ство. Комунистите днес имат)
ще слязат от пиедестала си и също такава отговорност и
няма да се покриват с лаври- важна роля, каквато имаха пистите
те на миналото. Всеки истин- преди войната, в подготвяне- премахваме всички отрицател
ски комунист трябва да рабо- то на революцията, на оово- ни явления, специално в на
пи, докато е способен, да тво- бодителната война, и днес п шии ообствепи редици. Всич-
ри и да се бори като реоволю- изграждането на нашето соди ки организации и форуми на
ционер за възхода на .нашето алистичеако самоуправително СЮК следва основно да се по
социалистическо общество.“ общество. занимаят с този въпрос.

Другарки и другари, ние 
трябва да бъдем по-енергич- 
ни против различните антила- 
ртийни и антиооциалистичес- 
ки елементи, които с драска- 
нето си и по други начини де 
йстауват против интересите на 
социалистическа Югославия.
Какао се каза в разисквания
та, те много добре са-, органи
зирани. А ние нямаме сме
лост енергично да настъпим 
против антиооциалистиче ски
те елементи, защото изхожда
ме от някаква формална де
мокрация, а не от действител 
но зрялата социалистическа 
демокрация, боим се, че ня
кой може да ни каже, че сме 
догматици. Ето така не зака
чаме антиооциалистическите 
елементи. Не проявихме до
статъчно енергичност да 

спрем тяхната подривна дей
ност. Аз считам, че ние, кому 
кистите, трябва да сме по-ка
тегорични. Не може вече да 
се върви по старому. Решили 
сме да уредим работите и да 
спрем действията на антисоци 
алистическите елементи. Оба-

те с писма. Но така не бива.
Разбирам, че ни са нужни и 
те, но те трябва да бъдат на- 

^ писани така, че да съдържат 
нашата практика и нашите ре 

обаче всеки човек да 
^ ги разбира, а не да пишем за 

нашите членове някаква висю 
теория, която никой не ра 

збира. Мнозина са ни обърна 
ли внимание върху това явле 
ние. Ние трябва да даваме та 
кива формулировки, които из 
цяло да разбира всеки кому
нист, всеки работник, 
производственик. Иначе, 
не ги разбират, на тях нищо 

ползва и помага. За вой

или той

тома.
през комунистите гледа и на
шата оо циали етическа систе- шения.

но развитие. То е трудна 
сложна задача, за успешнотома

Ние, комунистите, започнах 
ме да я създаваме и сега я 
развиваме. Ние я установих- комунистите, трябва да 
ме и трябва, значи, да пазим 
престижа на Съюза на кому- 

и по-елергично да

осъществяване на която ние,
бъ- ка

дем единни.

СЬГЛАСЯВАНЕ САМО НА 
ДУМИ

У нас се случва някои ко
мунисти от форумите и в ску- 
ггщините да не работят както

всеки
ако

не им
чко трябва да се говори така 
ясно, че да се разбира от все
ки.

Вече казах, че не е леко да
се съгласуват всички интере-

обгц-си в многонационална 
ност, каквато е нашата. Не е 
лесно да се съгласуват и всич
ки интереси между комуните. 
Но именно за това ние кому
нистите трябва повече да на
стояваме , и да бъдем многоV

по-бдителни към отрицателни 
в нашата общест-те явления 

вена практика. На Запад ня
кои постоянно говорят, че 
Югославия помалкю клони 
към западната система. Те тб 
ва го искат, обаче се лъжат, 
аюо мислят, че Югославия ще 
се отклони от своите ооцйали 
етически позиции. При сегаш 
ната международна обстановт 
ка ролята на членовете на 
СЮК е много по-отговорна. 
Те трябва на дело и последо
вателно да се борят за .прави
лно социалистическо развитие 
на нашето общество върху 
базата на самоуправлението, 

задължават като укрепват правата и ролц 
всички. Има комунисти, кои- та на производствениците. И 
то на думи са съгласни с ре- затова още веднаж искам да 
шенията, а в ехупщините по- подчертая, че активността на 
стъпват по-.другояче. Има ра- СЮК е от съществено значе- 
злични възгледи не само в ние за нашето развитие.
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че това не могат да постиг
нат само Президиумът на 
СЮК и неговото Изпълнител 
но бюро, необходимо е да се 
ангажират всички — от долу 
до горе.“

„В някои организации

Президентът каза, че туризмът трябва да стане още по-развит

Редица трудности са после- сме уговорили. .Комунистите 
дица от недисциплинирано- по места не са единодушни, 

аз ясно ка- стта на комунистите и то пре въпреки ясните становища и 
димно на някои комунисти решения, които 
от ръководните постове. Днес 

оовия враг. Мене тогава ме ние трябва да поправяме мно
го неща, които сме направи
ли и позволили да се превър- 

клаоов нат в разни неправшшости.
„ . . . Аз мисля, че всеки ко- 

на въпроса му, защото всеки, мушил- трябва докрай да е ах 
който реално гледа нещата, тивен и общественочполитмче- 
би трябвало да знае, че кла- ски ангажиран. Той не може 
совият враг не е унищожен да бъде пасивен. Аз съм ка- 
напълно. Той живее и не е тегарично за подмладяването 

В разискванията се каза, че пасивен. Той подрива оо циали на Съюза на комунистите. Не 
някои комунисти нямат авто- зма и на всяка крачка слага бива само защото е млад, но 
ритет. Да, някои комунисти прът в колелото на нашето трябва предварително да' до- 
действително са си загубили обществено развитие. Как ня- 
авторитета. Народът ни с пра ма класов враг? Има го 
во гледа с по-остри критерии днес, и то не толкова малко, 
към членовете на Съюза на Нас ни наводняват от Запад 
комунистите. Народът счита, с воетъзможнм 
че комунистът трябва да бъ- теории, теорийки и възгледи, 
де пример за всичко. Но ко- А ние тук сме доста меки, зна 
гато види, което не бива, ко- чително пасивни и не махва- 
ето позори човека, тогава за- ме енергично отрицателните 
рад такъв член комунистите явления, 
си загубват авторитета. Ние
трябва и към себе си, в свои- ДА СЕ ОТСТРАНЯТ ОГНИ- 
те редове, да бъдем по-енер- ЩАТА НА НЕПРАВИЛНО- 
гични в очистването на Съю-

П|реди няколко години — 
СЮК има хора, които нямат мъчно м.и е, че това трябва 
елементарни морално 
тически квалификации. Тряб-> зах, че трябва да бъдем по- 
ва да водим по-друта кадрова строги и по-бдителни към кла 
политика и да приемаме 
членове на СЮК най-лровере пита един от ръководителите: 
ни хора, най-добри работни- „Другарю Тито, нима наисти

на

поли- да повтарям

за

ци, хора, които се проявяват на мислиш, че има 
и се борят за ооциалистичес- враг?“ Наистина се 
кото развитие на нашето об
щество.

зачудих

НУЖДА ОТ СЕЛЕКЦИЯ

ГРОМИКО 

В ЮГОСЛАВИЯкаже с работа, че е заслужил 
и да бъде член на СЮК.“

Като каза, че преди война
та критериите за приемане са 

отрицателни били строги, той продължи:
„Тогава партията настина Министърът на външните - Изхождайки от Белтрадска- 

беше малобройна, но беше е- работи на Съветския съюз Ан та и Московската декларации 
димна, силна и качествена и дрей Громико по покана на за отношенията между двете 
както видяхте успешно пове- държавния секретар на вън- страни, Югославия винаги е 
де чашите народи в Народоос шиите работи на Югославия настоявала отношенията със 
вобадителната борба. А ние Миркю Тепавац е ва официал Съветския съюз да са добри

на но посещение в нашата стра- и плодотворни. И доколхото
тези отношения са били осно 
вани върху принципите на 
тези декларации, те винаги са 
били приятелски и полезни.

От сегашната среща на ми
нистрите на външните работи 

по- на СФРЮ и СССР нашата об
щественост очаква нов значи
телен принос към по-нататъ-

днос търпим в редовете 
СЮК разни кариеристи, кои- на.СТИТЕ то не спадат в нашите редо- Двамага министри 

разговори за отношенията ме 
Теоретическото и морално- ЖДУ даете страни и за акту-

СЮК алН1ИГге международни въпро
си. По време на пребиваване
то в Югославия Громико 
сети и някои градове в стра
ната.

Югославия винаги 
особено значение

водихаОтдавназа на комунистите.
— по времето на Осмия кон
грес и след него, — когато за 
белязах известни слабости 
неправилности, аз

ве.Съюзът на комунистите сле 
два да бъде качествен и си- 

и лен не в бройки, но в каче- 
доказвах, ство. Следователно, не

политическото ниво на 
бива трябва да се повиши, защото

комунистите тогава ще са спо. 
собни да изпълняват успешно 
своята отговорна роля. Пре
ди войната нашата задача бе
ше по-лека. Тогава разруша
вахме старата система. И през 
войната много по-лека беше 

шзшата задача, защото имах-

БРАТСТВО -
Изляза всеки 
главен
тор МАТЕЯ АНДОНОВ * Иза»ва..Братство" - 
7* телефов 25-444 а 25-410 * Годишен дбояахент 15 * 
7,5 яоая аявара. Тев. сметка 523-3 78 Нар. Баяка Нит 

..Вуа Ккраажяч"

вестник "а българската нгродност в СФР Югославия 
пет,М1 * Урежда реаяяпионна колегия * Диреятор.

редая-
Ниш Ст. Пяумоячч 

полугодишен

е давала 
на отгноше- 

нията си със Съветския съюз,
защото те са били от голямо интересите на двете

шгното развитие на взаимните) 
ни отношения.
' Това се изисква както от

я отговорен редактор АСГН ЛАЗАРОВ * Технически

страни,
така и от международната об 
станоика, за която Съветският

значение за двете страни и за 
международните 
особено в Европа.

Пе !ОВ

Няш отношения съюз като велика сила носи 
голяма отговорност.
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Из нашето минало

Беседа с първия пред 

седател в Босилеград
Точно преди двадесет и пет години в Босилеградско 

бе образувана нова социалистическа власт. Тогава в много 
краища на страната ни войната срещу фашистите и домаш- 
ните неприятели охце траела.

и в тези дни, на Десети септември в Босилеград е
отбор с председател ВАСКО 

АПОСТОЛОВ ДУКАТСКИ, пръвият партизанин 
леградско и командир на Босилеградския партизански от
ряд- Със своята войнишка дисциплина, способност и добро- 
детелност Апостолов е станал най-популярна и обичана лич
ност в комуната.

Обърнахме се към него с молба да ни разкаже за 
тези наи-бурни събития в историята на Босилеградско.

— На девети септември на
шия партизански отряд влезе 
в Босилеград и го освободи 
от българските фашистки во
йски. Вече на следващия ден 
формирахме народна 
За председател
ския народен отбор бях из
бран аз — каза Апостолов.

— Трудно беше тогава — 
продължи той. Трябваше не
забавно да се разрешат без
брой сложни въпроси. Някои 
хора от нашите краища, кои
то не бяха успяли да разбе
рат значението на Народоос- 
вободителната война, защо то 
българските окупационни во
йски са зачитали за освободи 
телни, с недоверие 
на новата народна власт. Етц 
защо много семейства в пър
вите дни започнаха да напус
кат домовете си и да се пре
селват предимно в България.
Трябваше много усилия и ра 
бота това да се спре. И ус
пяхме.

от Боси-

чено с тази важна акция, при 
стъпило се към други, които 
са били от огромно значение. 
Между първите е била онази 
за събирането на помощ 
фронта и за пострадалите 
•последните дни на 
краища. Народът се е озова
вал

завласт, 
на Окюлий- в

войната Един цех в „Свобода"
в тази акция, макар че 

ние е било особено трудно^ 
Най-лримерни в това отноше 
ние са били хората в Народо 
освободителните отбори.

Събраната помощ е 
значителна. Обаче, тя би би
ла по-голяма, 
притежатели на богати

Стопански новини

„БРДТС1В0" 30 ишми 31 ФОНДОВЕТЕбила

ако мнозина
Полугодишната сметка

говски магазини не бяха към кожообработващото 
края на освобождението 
•съвкупното си имущество за
минали в България.

— Създаването на условия лиона ст. динара брутопроду- 
за подобряването на просвет- асция за шестте месеца с реа- 
ното равнище на хората беше лизирано 360 милиона, и има 
втора важна задача на ново- 'изгледи продукцията до края 
оформената власт — каза А- 
посголов. Още веднага започ
нахме да работим върху от
криването на гимназия в Бо-,. 
силеград. Трябваше да се по
строи за нея нова сграда. На-

ботните заплати, които са 
23°/о по-големи отколкото ми 
налята година. Средната за
плата възлиза на 83.000 ст. ди 
нара на работник. Шестдесет 
работника в предприятието 
са успели да постигнат и това 
да отделят за фондовете бли
зо 30 милиона ст. динара са
мо за половин година .

Директорът на лредприяти 
сто Александър Басов ни съо 
бщи че тези резултати са би
ли възможни защото е наме
рена конюнктурна продукция. 
Това е велурената кожа, коя-

гьр- на на годината да възлезе на око 
ло 800 милиона динара.

В сравнение с резултатите 
от същия период през мина
лата
производство е 4 пъти по-гол 
ямо.

Тези производствени резул
тати се отразяват и върху ра

предпри
ятие „Братство" в Димитров
град е повече от задоволява
ща. При годишен план 600 ми

със
гледаха

година тазгодишното

СВОБОДА“ - ОЩЕ 11 МАГАЗИНА>»

От началото на септември 
„Свобода" щс открие още 11 
магазина за продажба на сво 
ите изделия. Три от тях щс

Черна гора. С тези нови мага 
зини „Свобода” ще има об
що 32 магазина из страната, 
ст които н ай-много има в пра 

бъдат в СР Македония и 8 в делите на република Сърбия.

истина една съществуваше, 
обаче не задоволяваше нуж
дите.

За изграждането на нова 
сграда за гимназията ангажи
рахме цялото население, кое
то и охаза голяма помош. По 
такъв начин сградата беша 
готова за възможно най-къс 
срок и започна да работи 
към края на 1945 година.

— После започнахме с ши

то сега се търси и у нас и в 
чужбина. Пласментът на велу 
ра от „Братство“ е осигурен 
за цялата 1969 година.м. н. н.

Малка реплика

Става въпрос и за човещинатарока акция за 
на всички неграмотни до 45- 
годишла възраст — 
си Апостолов. В тази 
са били включени всички то
гавашни учители в комуната, 
които покрай обучение на у- 
чепици са провеждали и тази 
важна задача. Поред тях по
магали са и онези, които са 
преди войната били завърши
ли гимназия, както и някол
ко студенти.

За кратко време тази акция 
е успяла напълно. Във всяко 
село, па дори и в по-големи- 
те махали са провеждани кур
сове за ограмотяване. Само в 
1946 година са били ограмоте 
пи над 1.500 души от Босиле
градско.

ограмотявано

спомни
акция

по коловоза. Обаче има и дру 
ги, които трябва да се погри
жат за пътя, поне през села
та ас

Става въпрос за стопаните 
от селищата, през които ми
нава шосето и иа които най 
са нужни автобусите. Много 
ли труд се иска от тях да по- 
нзравшп- огромните дупки в 
Радостта, в Смиловци, или в 
Брайковци, когато имат живо 
тинска тяга и леспо биха мо
гли да понавезат чакъл и дру 
го, каквото трябва.

Тогава пътят би потраял 
повече ,а кмегато това е гаран 
пия за идването на автобуси-

двеКато изключим промишле
ния възход на Димитровград
ско, сигурно най-голямото по 
стнжоние па комуната са пъ- 

автобусните съоб-

чеството само до преди 
години пито един район ня
маше автобусна линия до гра 
ля. Причината злаем всички. 
Нямаше нари да се започнат 
пътищата, а после когато се 
нонабраха средства, те пак не 
стигаха за основен строеж. Но

тищата и 
щения с човечето от райони 
те. Това с, защото пътищата 
и рейсовете най-много улсаш 
ват селското население.■у.ят. направиха се шосспца, по ко

ито могат да се движат авто- 
буат.

Минахме преди деп-два по 
пътя за Висок. Още в Димит
ровград — през Строшена че 
ма и нагоре към Козарица — 
видяхме, че на шЦсспцето са 
отброени дните. Разкопани 
или отнесени от вода са мно
го метри от общо трите хилп 
ди, колкото ги има до върха. 
В Радсина селската улица е 
в окаяно положение. Нито ме 
тър рашпшка няма. Същото е 
и Смиловци ... и в Брайковци 
и нататък ... Горе, през Вид- 
леч, на места водата отмива 
скъпо струващата настилка...

Колко щс изтрае трудно на 
правеният път, ако така се 
грижим за него с ясно все- 
киму. — Сигурно годила или 
две — и готово. Но тогава пя 
ма да има автобуси, а връща 
нсто към конете или пешия 
ход щс е позор за всички.

жМ ’ -

кое
то до преди годипа-две идва
ше в града пеша или на коне.

Може би рядко къде зовът 
,,да пазим пътищата и да се 
грижим за поддържането им" 
о но-актуалси, отколкото 
Димитровградско. В ерата на 
техническия прогрес па чове

т
В. Дукатски

в
— 11о не е било само това 

разправяше по-на- 
Трябваше

В, В.трудно
татък Апостолов, 
да ое уреди положението и 
по селата. Там все още има
ше предвоенни елемепти, как 
ъито бяха кметските

Деловите книги не са 

доброволна работанамсст- 
села 

По
те.ници, които в отделни 

имаха упорити позиции, 
такъв начин формирането на 
селските Народооовободител- 
ни отбори вървеше бавно, о- 
Саче сигурно. В някои

на войната бя- 
нелегалми отбо-

Можс би тъкмо сега е вре 
мето за такива разговори. По 
леката, работа привършва на 
скоро, есен идва ... На време 
то това бяха дни за благоус- 
треителни акции, с които мно

Според закона, Общинската 
скупщина е оиълномощета до 
ковкото шомелатите лица не 
водят делови книги да анули
ра същите и в края на годи
ната да определи данъка спо 
ред намереното положение по 
време на инспекцията от стра 
па па органите при управле
нието па приходите.

Както- ми осведомиха в Об- 
органи

Вълтролси, че частните зана
ятчии са длъжни според Ре- 
публикалшюия закон и реше
нието на Общинската скуп
щина да водят делови книги 
за оборота, болшинството за
наятчии в Димитровград нс 
спазват закона и решението. 
Според данни в управление
то па приходите, частният го
стилничар Георги Соколов от 
6 клюипи, които с длъжен да 
«оди, води само 3 и то неа- 
журого. Същото е положение
то и с частния хлебопекар в 
града, както и с някои дърво 
дележи работилници.

села
още в течение 
хме създали 
ри, които сега превърнахме в 
легални. Това ни беше от го
ляма помощ в тези трудни за 
цяло Босилеградско дни.

го работа сс свършваше.
А нима сега пе може да ста 

Малко повечене пак така? 
усилие на ССРН, един разго
вор с хората, от който да уз
наят, че общнпата не може да 

вошко, и хората биха 
си уредили селския път Впро 
чее това е въпрос и на чове- 
1 ципата.

В тези първи клетки на на
родна власт поставяхме хора, 
■които бяха взели участие в 
НОВ, както и онези, 
бяха наши сътрудници, ятаци 
и други прогресивни хора, ко 
то по един или друг начин 
помагаха войната.

Когато станс дума за под
държането,’ пината сс хвърля 
само върху пикьоритге. Наис
тина те носят 
защото малко 
кеиапйи, застлани с чакъл ду 
нки или неравнипи, а па ме
ста водата си тече свободно

щипюката скупщина, 
те игли управлението на прихцкоито

голяма вина, 
има кзкопапи

шпицадитс сл предприели мерки да 
внесат, в духа на закононред- 
писалгията, ред в частното за
наятчийство. м. н. н.д.Щом като е било приклю-
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ч

По въпроса за самооблагането
Г'-г*

•: з Разклатено 

доверие
I ОТГОВОРНОСТТА НА 

РЪКОВОДИТЕЛИТЕIй
приятието работи със 
загуба, работническият 
съвет може да вземе ре 
шепие да се смени ръ
ководната гарнитура 

преди да е изтекъл че 
тиригодишпият срок за 
реизборпост. И обрат
но, работническият съ
вет може, макар че пре 
дприятието е работило 
със загуба, отново да 
гласува доверие на сво
ите ръководители ако 
прецени, че пътят по 
който те водят предпри 
ятието е добър и че и- 
ма условия положспие- 
то да се поправи. Зна
чи, с новите разпоред
би е избегпат всякакъв 
вид автоматизъм.

Както е известно, до

Преди три години бя 
хме свидетели на фали
та на търговското пред
приятие „7 юли". Пом
ним, също така, през 
какви изпитания минаха 
„Фабрад", „Братство" и 
„Цкле", които все още 
чувствуват последиците 
от лошото ръководене. 
Дори и един твърде по 
връхностен анализ по
казва, че вината пада 
главно върху ръковод
ната гарнитура и нейни 
те погрешни ходове.

Някои предприятия в 
нашата страна, поучени 
от опита от миналото 
сега, когато и иначе 
трябва да се внасят из- 
мепения в статутите на 
трудовите организации 
за да се съгласуват с а- 
маядман XV от Консти
туцията на СФРЮ, вне
соха разпоредби с кои
то прецизират отговор
ността на ръководната 
гарнитура на предприя
тието. Така например 
внесени са разпоредби 
в края па всяка година, 
когато се разглежда за
ключителната сметка да 
се постави въпроса за 
доверието на ръководи
телите. Значи, ако пред

време пак идват в Обхцин 
ската скупщина и търсят по
мощ от данъчните изпълните 
ли или пък отново дават ня
какви предложения, че на ня- 

самооблагането

От органите на Общи но 
скупщина се иска да 

се намесят и принудително да 
изплатят от длъжниците.

Оказа се, че главната вина

„ада трябва да се отчисли, защото
ге изпълнители са безпомощ- материалното състояние не 

когато някои хора от ръ- им позволявало 
ководството на местните об- самооблагането. Същите 
щноеги вършат подбор и уве- ра дават предложения вместо 
ряпат данъчните изпълните- пари тези хора да се издъл- 
ли че някои техни приятели жат с работа, 
и комшии щели в най-скоро А известно е кой може да 

заплатят итн. А съ-

ганете.
нската

оплаква- 
всички селяни са

От Желюша има

I пия, че не 
внесли дължимите суми по 
самооблагането за строеж на 
водопровода. От Забърдие по 

Общинската 
в Димитровград*

Й
кои селяни

стошшо питат 
скупщина
къде са събраните парк ча с‘ 
лектрификация на този ра
йон и колко средства са съ
брани. Някои граждани, кои 
то идват лично при прсдссда- 

\ теля на Общинската скупщи- 
^ на се заканват, че ако 
й продължат работите и те ве

да плащат самообла-

2 местнитеI да заплатятни. ХО-г

I
така вземе решение кои хора тря

бва да бъдат освободени от 
самооблагане. Такова 
пие може да вземе само ня
кои форум, по-точно 
ние на всички жители от се
лото, които са и членове на 
Социалистическия съюз.

Именно такава небрежна 
работа на ръководствата на 
местните общности доведе дц 
положението, че сега здрата 

възлизат на 5.780.000 динара. Та от район Забърдие не знаят 
делската коперация от Долно колко средства са събрани за 
Тлъмино, търговското пред- електрификацията на Забърч 
приятие „Слога" и горнолиси дие. Според някои евиденцид

трябва да има 18 милиона ди 
нара, а налице са около 12 

организации значителни сред милиона динара. Значи, шест 
ства дължат техни делови при милиона динара липсват. Всъ 
ятели, а и потребители. За щност тогавашните отбори пр 
първите шест месеца на тази електрификация своеволно по 
година тези дългове възлизат зволявали на някои граждани 
на 3,6 милиона динара. Осо- вместо да внасят пари да ра- 
бено, когато се касае за да- ботят при изграждането на 
ване стоки на вересия и за местни пътища или други 
други незаконни начини, на строежи, които нягцат никак- 
които се кредитират потреби- ва връзка с електрификация- 
телите. Обаче, ако се има на та.

време да 
щите ръководства след извест2 1

!

й че няма реше-Й2
събра-Босилеградкрая па годината всич

ки предприятия трябва 
да съгласуват .малките 
си конституции" с кон
ституционните амандма- 
ш( до края на година
та. С оглед на горепосо 
ченото и предприятия- 
тията от нашите кому
ни трябва да внесат нови
те разпоредби, с коитц 
по-ясно се определя от-

ПРОБЛЕМ Е 

НЕ Л ИКВИ Д НОСТГ АI
й % В първото полугодие на та

зи година бооилеградските 
стопански организаци са се 
намерили пред една твърде се 
риозна проява: неликвидност- 
та.

Дълговете към деловите им 
приятели оа се увеличили и 
кива най-много имат земе-

Й IЙ
Й йЙ нската кооперация.

Разбира се, на стопанскитеIгаворността на ръково
дителите. й

Д. Йотов

ш
■ ■ < -V

Това е отговор на всички 
граждани от Забърдие, които 
поставят въпроса, защо ня
кои хора не плащат самообла 
гането и колко пари са събра 
ни за електрификацията.

Вярата в самооблагането е 
разклатена от явашлъка на 
ръководни в селата. Значи те 
трябва да го възвърнат.

предвид, че на стоките се за 
плаща доста лихва, 
гава е ясно, че тоя вид про
дажба не донася печалби, а 
пряка загуба.

Ако сравним и двата вида 
дългове, ще видим, че дълго
вете към деловите приятели 
са много по-го леми. Ако за 
тези дългове босилеградските 
стопански организации би би-

Кръв за то

то на кръв все още беше не
що изключително, но аз ре- 
ших да помогна на приятеля 
си съратник, чие то и име до
ри не знаех. От тогава насам 
винаги, когато имам възмож
ност и когато затрябва да-* 
сам. За мен това е човешка длъ 
жност към останалите хора, 
защото никой не знае в кой 
момент, къде и при какви об
стоятелства ще му затрябва

— Пия твърде рядко, само 
когато съм в компания. А ре
жимът не прехраната по ни
що не се отличава от режима 
на другите. Изобщо 
просто: живея най-обикновен 
живот.

И ако при раздялата поне
сохме впечатление, че това е 
действително един 
изцяло загрижен за съдбата 
на хората необикновен човек, 
тази негова необикновеност

най
Д.

Случва сеВЕЛИН АТАНАСОВ, работ
ник в конфекция „Свобода", 
е между малцината Димитров 
градчани, които могат да се 
похвалят, че са дали десети- кръв. 
на и повече пъти кръв. А до 
сега тоя хуманен гражданин хуманост не е изостанало и 
на нашата комуна, 
сет пъти е пълнил тристагра- 
мовите бутилки със авоя
кръв, за да опаси животите на съжда Червеният 
познати или непознати хора.

Воден е 1909 година в село 
Мъзгош,
Баща е на двама синове, дъл- реещия кръст, 
ги години бил занаятчия на

ли съдени, те не само, че ще 
се лишат от чистата печалба 
и от фондовете, но ще се на
мерят в безиеходно материал 
но положение.

• • •
хуманен.

ОБРАЛ
ЧЕРКВАЗа тази му изключителна идваше от простосърдечната 

му обикновеност.
тринадс- обществено признание — пре 

ди години стана носител на 
сребърна значка, която при-

Преди някой ден в 
село Долна Лисина бе 
разбита и ограбена цър 
квата, която се намира 
на левия бряг на река
та. Крадецът все още 
не е заловен, но след
ствието продължава.

Инак, това е пръв 
случай в Босилеградско 
да бъде ограбена ня
коя чърква. Сигурно е, 
че в Долна Лисина то
ва не е го сторил някой 
от местното население, 
защото те все още със

Ст. Н. В. В.

- ...

е •(
IIкръст на 

доброволните кръводарители, 
а през март, тази година, по 
лучи и златната значка на Че

'т :
Димитровг радско. 0щМнозина считат, че ако да- 

село — шивач, а съгц&време- дат кръв ще ое почувствуват 
нно е работил и на полето ка изтощени, получат главозама 
то земеделски производител.
От няколко години насам се — Нищо подобно — 
е преселил в Димитроград, на Велин. — Миналата 
ел се на работа в конфекция 
„Свобода“. Но и днес щом и-

ЗшНН
А,ии ц

йване и «пр. р»каза

-
година

дадох два пъти, а тази годи-
.кт

, % Мна един път, и нищо ни ня
ма свободно време, отива на ма. Дори се чувствам по-бо- 
полето, за да помогне на съ
пругата си, която е останала 
сама да върти имотеца.

Интересуваше ни кога пръв 
път е дал кръв и защо по-къ
сно ое ре шил постоянно 
да дава.

— Мисля, че беше през 
тридесетата, когато бях вой
ник. Бомба ли, граната ли из
бухна и един войник загуби 
повечко кръв. Тогава даване-

страхопочитание се от
насят към „божия 

храм“.
От черквата са откра 

даати само пари. Краде 
цът, изглежда забра
вил, че има други мно
го ценни неща, каквито 
са рядките икони.

Хората от селото с не 
търпение очакват кога 
ще бъде заловен дръз
кият крадец.

дър, апетитът ми нараства. 
Миналата година, веднага след

-ч<' Iщяш Е • :-
■■■ N -й-': ' Щедно даване, отидох на косит- 

ба. И в същия ден окооих че
Миналият петък 

Тоя ден няколко десетки
в Босилеград беше особенода тири декара. Дори и да не е 

давал, след такава коситба, чо
весел.

младежи — регрути заминаха в 
различни краища на страната, за да отбият своя обществен 
дълг — военната си повинност.

Пред заминаването
век се чувствува изморен. У- 
морен бях и аз, но с добро, 
сякаш приповдигнато настрое

ние.

им на площада в града няколко 
часа се виеше кръшно хоро. А после, когато 
буса виждаха се сълзи, дълготрайни 
ръка „за добър път".

тръгна авто- 
прегръдки и махане с

В. В.
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Запис от съда ФОТОХРОНИКААМА ПА СЕ 

Н А XМ
В канцеларията на предсе- Членовете 

дателя на Общинския съд в на мировия съвет рю, ти сам си подписал своя
А - я изслушаха внимателно и та присъда пред мировия съ § Щвш*
Димитровград боязливо влезе ме попитаха да ли съм съгла вет. Никой не те е накарал = ШШь 
човек на средна възраст, сва сей с предложението на Стан 
ли измачкания каскет, заета- ка. Отговорих, щом кравата 
на недалеч от бюрото и ка-

със сила да подпишеш прото = . . 
кола, подписал си го добро- = ЩШй 
волно.

— А, тека значи, я сам си
е нанесла такава вреда, ще 
заплатя. И подписах някакъв 

— Господин съдия, идвам протокол, 
от Поганово. Отдавна се мъ- Легнах си аз вечерта, ама 
ча да дойда при вас за един сън не ме лови. Отведнъж 
съвет, но ми беше неудобно, ми мина през тая букова гла 
Най-сетне реших да дойда, ва, че нито аз, пито мирови 
па каквото ще да става. Каз- ят съвет, нито комшия или 
вам си кой по-добре ще ми приятел е погледнал какъв 
обясни от съдията — е ето пакос е 
ме. И то каква е работата:

за:
се сам преонодел...

— Да, ти сам си си напра
вил тая беля. Защо не си по 

свидетели или § Тези две фирми и сега стоят пред входа на сградата, 
1 където са поместени общинския съд, общинския комитет 

на младежта и други обществено-политически организации. 
Обаче, хората се запитват няма ли най-после тези две 

= фирми да се подменят. Защото знаеме, че вече няма око- 
— лии, а народната младеж се нарича Съюз на младежта.

викал хора, 
пък да си помолил мировия = 
съвет да излезе .на място и = 
да вида камва щета с напра- §

направила кравата вила кравата, 
в малиняка. Станах аз и оти — А мога ли, госпо'н съдия, = 

имам малко говедарче, пасе дох в малиняка. Гледам, гле сега аз да си върна парите = 
три мои кравици. И дете ка- дам, обикалям малиняка на- чрез съда, понеже аз, в края Щ 
то дете — жъгнала мухата длъж и нашир и намерих са на краищата съм излъган, 
кравите и една от тях влезла мо три огнища, за които мо — Ти можеш да подадеш = 
в малините на Станка доктор же да се каже са унищоже- тъжба. Това е твое право, но = 
ката. Вечерта Станка идва ни. аз като съдия -ти казвам, че от
при мене и казва: „Ти зна- — Е сега, гоопо, н съдия, това ще имаш само по-голя- = 
еш ли къде твоето говедарче искам да питам — мога ли ма вреда. В такъв случай ти = 
пасе кравите? В Моите мали- аз, понеже съм излъган, да трябва да търсиш да излезе = 
ни. Целият ми малиняк е уни търся да ми се върнат тия в малиняка вещо лице, на ко = 
щожен. Ако искаш с поемал- 200 динара назад, да излезе ето трябва да заплатиш най § 
ко да минеш, ще отидем при вещо лице и да прецени как- малко 150 динара, а след то- = 
мировия съвет и ще се на- ва е щетата и да заплатя на ва, колко ще струват разхо- = 
годим". „доктурката” колкото каже дите около съдебното дело е Ц

И така отидохме ние при вещото лица, плюс. Значи, разходите около щ
мировия съвет. Станка им — Съдията търпеливо из- делото ще струват много по =
обясни каква вреда е нанес- слуша селянина, поусмихна вече отколкото тия 200 ди- щ 
ла кравата и каза, иска от се и каза: нара, които вече си заплатил. =
мен 200 динара обезщетение. — Знаеш ли какво друга- — А те тека, значи по-голе- §

ма дара от маслото. Е зато- = 
ва аз дойдох при вас. Щом ■ 
като не ми текну у акълат щ 
тогава, рекох си, дай поне се = 
га да питам умни хора за съ- =

I
I

Това момиченце сни-
михме в центъра па До
лно Тлъмино. Чешмата
още не е готова, но и
от пластмасовата тръба
може успешно да се по
лзва новодоведената во
да. Важно е, че е чи-
ста и студена.

Бележка Текст и снимки: В. В.

ОБЩЕСТВЕНОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ - 

ПОСЛЕДНА ГРИЖА
вет. Е

— Значи, госпо'н съдия аз Ц 
с моята сиромащия да се от- Ц 
кажа от тия 200 динара, като ц 
че никога не съм ги имал и := 
да ои гледам работата, а не |

директорът на училището и да правя н°®и §
целият учителски колектив бе търся под бик т • =_ тякя е* човек каквото молсе ще заинтересуван за югослав- така е чово никой |
ско българската среща в Ди- на сеое^ д „пттпяви В
митровград. Срещата беше по не може- муд Р вуйчо |
ставена над бъдещето на цяла — Ето а:„патока вгца- 1 
генерация осмокласници от ми, които V _ —ггтег-мг "пН I

ЙЖгЙ? бил излага,.по ,ак« „а |
иеотговорна постъпка на учи ч1™; Ха се обърна към въз 
телите в Смиловци остава да човек в работииче-

ски дрехи, като че ли едвам щ 
сега го забеляза и попита. н 

— Ама вие по същата ли | 
работа идвате? =

— И същата и не е съща- = 
та. И моята историйка е по- | 
добиа, ако имате време да = 

изслушате. Най-малкият ц 
ми син беше взел да поправя й 
дограмата на прозорците. Ми = 
мал един от комуналното, | 
написал квитанция и казал 
веднага да заплатя 30 динара 
защото поправяме къща без 
разрешително. Аз взех квн- 
таицита и веднага отидох па 
пощата, бързам да платя гло 
бата. Платих глобата и едвам 

другия Дон, след като се 
поразпитах, разбрах, че за по 
правка ма прозорците не би
ло нужно никакво разреши
телно. Ама аз платих, де да 
го знам, изплаших се като 

от Погапопо.

на живота. А защо? ЗащотоГимназията „Йосип Броз Ти 
то" в Димитровград още през 
юни т.г осведоми всички ос
новни училища, 
изпити ще се държат на 26 и 
27 август. Значи, 
училища трябваше да съгла
суват насрочването на попра
вителните изпити с приемни- 

гимназията. С из

че приемни

основните

те изпити в 
ключение на основното учи- 

Смиловци всички ос- 
навреме^нолшце в

новни училища 
бяха насрочили поправителни 

и техните ученици 
възможност да се запи

се види.те изпити
имаха
шат в средните училища.

Обаче 14 ученика от Сми- 
ловското училище зарад неот 
говорното отношение на учи
телския колектив, и на първо 
място на директора, нямат ни 

възможност да се запи

ПОЛЕЗНИ
СЪВЕТИ

мее* Ако кожата ви 
пигментирана и стс по
чернели
като козметично 
ство използвайте всяка 
вечер краставичен сок.

* Няма да напълнее
те, ако си лягате с полу 
празен стомах.

* Ако не 
■веднага, щом си легне
те, изпийте преди ляга
не чаша вода с 
лимонов сок или чаша 
хладко мляко.

Ако кожата ви е ма 
изпол-

каква
шат в което и да е средно учи 
лшце, защото приемните из- 

навсякъде са приключе-
от слънцето, 

среД-
1пити

ни. наАвторът беше свидетел 
една твърде жалка картина в
хола на 
един родител спираше почти 
всеки гимназиален учител и 

' го молеше да направи нещо 
да се допусне на неговия си** 
да държи приемен изпит. Най 
сетне влезе и в канцеларията 
на директора, по получи съ- 

„Съжалява- 
Със

когатогимназията.
заспивате

ма
§малко
I

ОТГОВОР:ЩИЯ
ме, но срокът е минал .

очите той се опитва
ла докаже (впрочем опо

знаеха и гимяазиал

зла и пъпчива, 
звайте 10 капки тинкту
ра бензоя в половин ли 
тър топла вода.

* Хора, които сс по- 
тягг, не трябва да пое
мат лютиви ястия, мно
го течности и алкохол.

* Слънцето и вятъ
рът изсушават устните. 
Мажете ги всяка вечер 
с боров вазелин 
правете масаж в кръг
чета.

моят роднина 
— Ами разбира се, щс пла- 

глоби, щом
3сълзи в Iше щате ненужно 

като не питате, заключи съди 
за себе си.

Ева, което 
ните власти), че децата не са 
виновни, но учителите в Сми
ловци, които са насрочили по 
правителпите 
когато в гимназията приклю
чиха приемните изпити.

Ако съдим по досегашната 
практика няма никому да лиц 
сва иито косъм от главата, че 
за четиринадесет деца е по
ставела бариера пред прага

=
3ята като

_ Е па, госпо’н съдия, до-
Миого благодаря

страна до-Макар чс туризмът тази година в пашата 
Е живя пълен разцвет, все още живописните предели на Ер

ма са „непозната земя" за туристите. Тук край пенливи
те води, зелените дъбрави, прнказно-чудните скалисти вър
хове и зъбери, биха могли до изникнат но само къмпипзи, 
ио и съвремсшш хотели, стига ако имаше път. А без път 
_ няма нищо. Хубавите предели си „почиват” в късното

изпити в деня, виждане, 
и извинявайте, че ви задър
жахме толкова. Може би си 
имате работа. Елем, няма да 
се съдя със Станка, нека вла 

Д. Йотов

или

лято.чи парите.
Стршкца 5
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На здравни темиг?а»тр-наш шш*гегаюгалАмн111 §2 Когато ви ужили 

пчела или палиДОЛНОТЛЪМИНСКЙ
МИНИАТЮРИ

8
28228 ^.>«г"*»»• «V ^<*ч-

човек да бъде убодем от пчела 
насекомо, а той не знаеI Често се случва 

или паяк, от оса или друго
^МВухзпването от отровен паяк след десет

най-много предизвиква локални реак- 
околните жлези. Започва

I
!

— до два часа 
пий като се явява оток на
засилено секретиране на плкхнка, потене и ^^шава- 

на кръвното. В кръста и в краката човек започва 
да чувствува затягане и топлина. Ухапаният човеке 
неспокоен и чувствува пречки в ходенето и в говор3’ 

Лекуването се състои в даване на серум против 
ухапването от отровен паяк — инжекция на калция
и антихиетаминици. „ппгпт

убодът от пчела, оса, стършел може да е опасен 
за чувствителните хора. Алергичните ^Ра е достатъч- 
но да бъдат ухапани от една пчела и да умрат. Здр 
виячовек трябва да ухапят 500 пчели едновременно, 

има опасност от смърт. Убодът от пчела пре- 
с червенина, оток и коприви а 
убождания явява се треска, 

и неспокой-

След два часа пътуване по 
разбит и прахлив път ще по 
чувствувате облекчение, кога
то пристигнете в Долно Тлъ- 
мино. В тия моменти центъ
рът на селото ви прилича на 
оазис сред пустиня. Всъщност 
не е така. Това е само приз
рак, който получавате поради 
лошият път макар.

не

21че той
през живописнатакриволичи

Бранковока клисура, окичена 
с дъбове, букаци и по-рядко 
с бръшлан.

Но и при такива условия 
нишките на живота 
край текат добре. Дори мно
го по-бързо от когато и да 
било по-рано. Но това щеше 
да е по-интензивно, ако съоб 
щенията бяха по-добри.

Не е нищо особено, ако ка 
жем, че тлъминчани сега по- 
добре живеят от преди. Срав 
нителната изостаналост по от НО(ва амбулатория. Управител- 
ношение на други села и ра
йони в комуната става 
по-малка. Новото навлиза
бита и на тези хора. А онова, нетърпение пристъпва 
което е най-важно са постоял- другарите от Враня и общи
ните стремежи да се преодо
лее изостаналостта.

Няма съмнение, че за то
ва допринасят инициативните ваше ръката ... 
хора от Долно Тлъмино и ра 
збиранията, които те намират
при компетентните и другите, ключиха овоята работа, 
които могат да помогнат.

В тоя горещ августовоки 
селото кипеше от работа

за да
дизеика локални реакции 
треска. Ако има повече

температура, потене, повръщане 
ство. Може да се стигне до обща слабост и 
на гръкляна, което затруднява дишането. Всъщност 
•всичко това с реакция във вид на шок зарад внася
нето на отрова в организма. ■

Лекуването се провежда с антихистамински препа
рати. Но при убод е желателно да се извади жилото 

сложи на убоденото място малко амо- 
Д-р Й. Войнович

I
в тоя

(висока

2Автобусът мъчпо пристига ^
пред ще помага в който и да ^ 
било вид, макар, че сега сс ^ 
намира в трудно финансово 
положение.

Но сто, че вече се строи и веднага да се 
•няк или хиперманган.

ят на здравния дом в Бо
силеград д-р Васил Христов с

все
в В момента тя се готви на 

70 — 80 хектара частни имо
ти да участвува в засаждане
то на един нов сорт сливи, ко 
йто е високодобивен и за ко
гото климатическите условия 
в тоя район са особено благо 
приятни. С обезпечаването на 
посадъчен материал от стопа
нската камара в Лесковец тя 

сянката на клонестите и нате ще допринесе за развитието 
жали от плодове ябълки запо

към Първа среща 

равен резултат
•пата. щом като се увери, че 
лъжа няма сърдечно си пода

А после, когато всички при
под

на овощарството. ше да проявят повече стро-
терена

В неделя 31 август, тази го 
Това са акции, които раз- дина, в Димитровград се съ- 

движват нишките на живота СТоя първата футболна сре- 
на от тоя район. Хората радущо щ,а в есенната част на тазго- 

приемат всичко това, за що то дишното футболно състезание 
Тлъминакия район. И тоя не- са сигурни, че само по т*къв в между подзоновата група.

рав- Пред няколко сготин зрители
нище ще се повишава. Затуй срещнаха се Димитровград- 

„ екия футболен отбор „Асен
те с крайно внимание прие- Балкански“ и „Синджелич“ 
мат всекого, който по едиц ох Ниш. Срещата завърши на

2:2.

ден
и нови акции. Тук на широкия чна разговор между 
но за сега все още неуреден 
селски площад срещахме 
ра — специалисти от различ-

гост и отстранят от 
двама-трима играчи и по тоя 
начин пресекат острите стар
тове, които оприличавах^ иг
рата на ръгби.

Първа спечелена точка сре
отбор

хората,
които по един или друг на
чин могат да помогнатХО-

ни бранжи. Там край учили
щната ограда трима майстори официален разговор начин тяхното жизненопоказа,

че са всички те дошли с тази
щу един доста оилея 
дава основание да се надява
ме, че „А. Балкански“ в есе-

строеха нова и голяма чеш-

нната част на първенството 
ще се класира високо. Но раз 
бира се ще трябва по-голяма 
дисциплина от футболистите, 
повече тренировки и по-го- 
лям ентусиазъм в играта.

Ст. Н.

или друг начин може да им равно —
Общо впечатление е, че иг

рата бе твърде груба, за кое
то до голяма степен носи ви
на и съдийската тройка 
Пирот, Може би те трябва-

помогне.
В това се уверихме и тоя

отпът.
В. Велинов
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1ТИЛА
Сено ще има

Загадката датира много отдавна, още пре
ди повече от две хиляди години. Атинският фи- 
лоооф-художник Платон (427-347 пр. н.е.) под
хвърлил на съвременниците си невероятното 
сказание за Атлантида — изчезналата в незапом 
нени времена най-древна култура. Великият 
елински учен и философ знаел историята от 
своя дядо Критий (Критиас), който пък я научил 
от Солюн (640—559 г. пр. н.е.) — „най-мъдрия от 
седемте мъдреци“, управители на Атина, и неин 
пръв законодател.

По време на своето деоетотодитнно пътеше- 
ствуване из различни страни към края на VI 
век пр. н.е. Солон посетил и тогавашната столи
ца на Египет — Саие, разположена в западна
та част на делтата на р. Нил. По-къано този 
град бил наречен Са ал-Хагар, а днес изоб
що не съществува. Солон прекарал тук известно 
време, като гост гостувал на жреците в храма на 
богиня Нейт. За безкрайно негово удивление 
един от тях, старец на преклонна възраст, не 
само му разказал изумителна история, но и 
разгънал пред него прашни папируси от неза
помнена древност, които напълно я потвържда 
вали.

ма. Това ще е хубава постро
йка, която ще има и осветле
ние ... Само до вчера тлъ
минчани нямаха ' достатъчно 
вода.

От лявата страна на коопе
ративния дом директорът на 
Хигиеничния завод от Враня 
със своя екипаж и другарите 
от общината премерваше и 
поставяше основите на но
ва амбулатория, в която, ос
вен медицинен техник, може 
би ще работи и лекар. Сгра
дата ще бъде съвременно об
заведена. Да кажем, че в нея 
ще има и помещения за ра
бота на местната канцелария, 
читалище и поща.

Досега лекарят преглежда
ше болните в старото и окуче 
но помещение.

цел.
От разговора узнахме, че § 

Хигиеничния завод от Враня Ц 
се готви да окаже помощ при §[ 
довеждането на вода в още = 
няколко села от тоя район. А §§ 
може би и още на много дру = 
пи села в комуната. Само, ако =

И председателят на общи- 1 
ната каза, че ще настоява Ц 
със скромния общински ди- = 
нар да се решават най-налс- 
жащите въпроси в тоя паси- =

Раждането 

на една 

звезда
стигат средства...

I
вен район.

Не може да се отрече, че 
във всички тези акции не §
взима участие местната земе- Ш 
делената кооперация. Дирек- е 
торът й каза, че тя и зана- = До Платон, потомък на Солон по майчина 

линия, този разказ стигнал две столетия по-къс

Сцмшща в БРАТСТВО * 5, СЕПТЕМВРИ 1969



СПОРТ: \
В началото на футболното След турнира по малък футболпървенство

Изгледите на “Асен Балкански“ Търси се покровител
Преди да отговорим на

са тазгодишните 
изгледи за класиране на дими

въп на играене на един или повс- градският футболен отбор не 
че мачове. се отнесе с нужната сериоз-

тог»т?гт>яттг^мст я °т друга страна, Димитров- ност, едва ли ще може да ни
л«Г“КгрГ л*с”се^Г™: ГсГр^ на^състезание. Но

Ниш—Пирот, да проследим вд още“от" щедиш^то“ про™*‘ "У11“3“ «Р*- 
миналогодишните резултати и тезание 560 динара и на „На озност- ак<з тренировките 
пропуски, за да извелечем обо предък" от Алекоинац, зарад провеждат редовно, 
бща-ващата поука по въцро- кеотзоваване на мача, насро-

роса какви

Макар че измина доста вре 
ме от завършването на мемо
риалния турнир по малък фу 
тбол, впечатленията не избле
дняват. В организацията на 
местния клуб на студентите 
от Димитровград, това бе най 
-масова спортна проява през 
лят.ото. Посветен на трагично 
загубилия живот футболист 
и играч по ръчна топка — А-

шно и клубът на студентите 
получи похвала от всички 
страни.

Можеше, обаче, да бъде и 
по-добре ако СОФК-а, Съюза 
на младежта, „А. Балкански" 
и други организации бяха по 
мотали парично. Така турни 
рът бе финансиран от вноски 
те на самите участници — 25 
динара. А това е. минимално.

Беопорно, така занапред сд 
ва ли ще може да остане. Ето 
защо, управителният отбор 
на студентите е на мнение да 
се обърне към редакцията яа 
веотник „Братство“ да стане 
покровител на турнира. Съ
щевременно той е уверен, че 
ще намери разбирателство и 
редакцията подкрепи инициа 
тивата на студентите за уста
новяването му като тради- 
ционален.

Да нс забравим, че мемори 
алният турнир бе единствено 
то, покрай танцовите забави, . 
развлечение на младежите и 
гражданите в летните месе-

във

се
система

тически, ако се осъществи пъса.

МЕЖДУ ПЪРВИТЕ ИЛИ В 
„ЗЛАТНАТА СРЕДА"

лександър Пейчев-Аца, тур
нирът предизвика неочакван 

състезаваха се 15
В края на миналогодишно

то състезание по футбол „А. 
Балкански“ с общо 29 точки 
зае шесто място, 
място бе „Палилулац“ (Ниш) 
с 47 точки, следван от „Напре 
дък“ (Алекоинац) с 38, колко- 
то има и третоклаоиралият се 
„Пролетер“ от Лесковац, „Ву 
чйе“ (Вучйе — 37 и „Единст- 
ес“ (Пирот) — 32 точки. След 
димитровградския са се кла
сирали още десет отбора. Те
зи данни дават основание да 
се заключи, че Димитровград 
чани миналата година са би
ли между първите.

Но фактът, че след есенния 
дял на състезанието „А. Бал
кански“ бе чак на единадесе 
тото място, и че в цялото със
тезание от общо 30 мача само 
12 са спечелили, пет завърши 
ли наравно, а 13 загубили, че 
са дали 58 голове, а получили 
54, ни позволява да съд ши об 
ратно
отбор е бил по средата. И спо 
ред онова, което е осъщест
вил, и според действителните 
си възможности.

интерес
отбери с общо 150 участни
ци. Това е импозантен брой, 
който говори за досега най- 
маоов турнир изобщо. Инте-, 
росът сред любителите на ма

На първо

лтсия футбол бе огромен 
средно на ореща идваха 
500 до 700 души.

За успешно провеждане на 
турнира помота основното у- 
чилшце „Моша Пияде“, като 
отстъпи подвижните 
и футболния отбор „А. 
кански“, който даде фанелки 
и мрежите за вратата, но след 
доста убеждаване и интервен
ции. Турнирът завърши успе

от

Отборът на железничарите
лно единство и 
ство между ръководството и 
футболистите, бихме 
да очакваме виооко класиране
на димитропрадчами.

чен за 22. 6. 1969 година - 612.40 
динара. Зарад туй отборът бил 
и суспендиран. Утешаващо е, 
че със суспензия били наказа 
ни още девет клубове (ако и- 
зобщо може това да бъде уте 
ха), и то отбори, които са в 
по-добро материално положе
ние.

разбирател- голове, 
Бал-могли

ци.

Свободан КръстилСт. Н.

ИЗГЛЕДИТЕдимитровградският

БаскетболТази година в междуподзо- 
новата група също ще се със 
тезават шестнадесет отбора. 
Според миналогодишния плат 
смеят, в края на състезание
то са останали десет клуба, 
а тъй като трите отбори, ко
ито са напуснали Нишката зо 
кова група автоматически се 
включват в междуподзоновата 
група както и трите първокла 
сирали се в подсъгозите на зо 
пата в групата пак ще има 
16 отбора. Така че тази годи
на ще се състезават „Слога“ 
от Лесковац, „Ястребац“ от 

Блаце и „Синджелич“ от 
Ниш, всичките напуснали Ни 
шката зонова група и ново- 

„Кумарево“ 
Лесковашко,

ДИСЦИПЛИНА, НО И... СРЕЩА МЕЖДУ ВЕТЕРАНИРадостно е, че „А. Балкан
ски“ се намира между трите, 
от общо шестнадесетте фут
болни отбора, който не е и- 
мал наказан играч със забра 
на на играене. Същевременно 
и димитровградският терен е 
оценен
без лоши прояви, както 
страна на ръководството, така 
и от страна на играчи и зрите 
ли. Па все пак, в течение на 
миналогодишното първенство 
седем играчи получили пре
дупреждение, зарад неспорт- 
но държание и грубост. Едно 
по-строго приложение на пра 
вилника, безспорно от тези се 
дем души, е могло да излъчи 
на някой футболист забрана

баскетболисти
баскетболния

по-рано са били известни име 
на и твърде добри баскетбо
листи. Дори някои от тях —
Гилац, Дуган и др„ когато Ди 
митровград имаше отбор, ое 
ползваха с голям авторитет и 
уважение, зарад добра игра. 

победа Някои от тях пък все още 
итраят, и то в известни отбо- 

Пешич в белградския 
„Партизан", Бойкич в баскет- 
обния отбор „Белград“ и пр.

Срещата бе на сравнително 
високо равнище, но по-слаба 
от предишната, когато димит
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На 21 август, т.г в Димит
ровград се състоя втората по 
ред през лятото баскетболна 
среща между ветераните бас
кетболисти от Пирот и баскет 
болния отбор на студентите 
от Димитровград. Срещата за 
върши е минимална 
на пиротскитс баокстболисти 
— 80:72.

ровгр ад оките 
играха срещу 
отбор „Пирот", състезаващ се 
в „Б” републиканската група.

Устройването на тези две 
баскетболни срещи от страна 
на димитровградските студен

като дисциплиниран.
от

че Димитров- 
трябва да има

ти, потвърди, 
град може и 
баскетболен отбор, и че с ми

класиралите се:
(Кумарево) —
„Свобода“ (Горна Врежина) — 
Нишко, както и един отбор 
от Пиротско.

В такъв състав, ако още

ри
Всъщност, с изключение на 

трима, останалите нимални подготовки и средст 
ва може достойно да се пред 
ставя.

двама
баокстболисти от Пирот, вече
няколко години не упражня-

Ст. Н.ват дейно тоя спорт, макар чедимитров-от самото начало

диовиканите от земетръса вълни опустошили бре 
ровете на Средиземно море, като унищожили и 
двете сражаващи сс войоки. „Затова и тамош-

се оказва

— Всички вие сте млади по душа — про- 
защото не съхраняватено, като неписано семейно-предание, И той име 

нно пръв преразказва писмено, преданието в два 
„Диалога“ — „Тимей“ и „Критий“, запазени до 

дни. Впрочем ръкописите на Платон не са

вмълвил жрецът, 
душата см пито едно старо мнение, което да се 
крепи на древни предания, и пито едно знание, 
побеляло от времето ... Вие не знаете, че във 

страна с съществувало най-прекрасното 
и съвършено човешко племе, от което си про-

с вашите градове, ко-

— завършил жрецът
сега ноплавателно и неизследвано: корабопла
ването се възпрепятствува от многото вкамене
на тиня, която оставил след себе ои потъналият 
остров“.

ното море
наши
достигнали до нас като оригинални съчинения. 
Те ни са известни само от изложенията на по- вашага
късни писатели.

В първия от „диалозите“ — „Тимей“ — 
беседването се води между четирима души, вси
чки известни историчеоки личности. Ролята па 
разказвач е отредена на поета, историк и софи- 
ст-безбожник Критий Младши, който впослед
ствие става водач на крайните атински олигар- 
хи и на „Тридесетте тирани“. Останалите трима 
участници в „Диалога“ са философът-сстсствс- 
ник Кокър, военачалпикълчизгланиик от Сираку 
за Хермократ и безсмъртният учител на Пла
тон — Сократ.

„Изслушай, о Сокра-ге — започва Критии 
своя разказ, — макар и твърде странното, но 

достоверно оказание, както с заявил

излязъл ти и В0ИЧ1КМ вие
останала от лого една нищожна издънка. В диалога „Мимсй“ разказът за Атлантида 

с включен само като епизод. В другото свое 
съчинение — „Диалози на Критий или за Ат
лантида“, — посветено изцяло на този въпрос, 
Платон опиава с големи подробности легендар
ния остров, климата, флората и фауната му. 
Климатът на острова бил топъл, но сух и пора
ди тази причина цялата страна била прорязана 
от напоителни канали, които осигурявали вода 
за посевите и през най-сушните години. Зем
ята била плодородна и давала богати реколти. 
Там сс раждало всичко: и корони, треви, и дър
вета. Имало дървета, които раждали и „меки, 
и сухи плодове“, и „този дървесен плод, който 
давал и питие, и храна, и мазнина. Тук се раж
дали и плодове за „удоволствие и развлечение“, 
и такива, които премахвали умората и се ядели 
след прехранване, при което „облекчавали пре
сищането“. По всяка вероятност се отнася за 
цитрусови плодове. Неизброими били даровете 
на този прекрасен остров. Неговите реки гъм- 
жели от риба, а в гъстите му гори бродели най- 
различни животни, та дори и слонове. Земните 
недра били богат на злато, сребро, мед, калаи 
и иа метала, наречен от атлантитс „орихалк 
който слсд златотто бил ценен най-виооко от

съ-
гато е
Това вие сте забравили, защото оцелялата част 
ст племето в продължение на много поколения 
е отишла в гроба без писмена реч ...

Вашия град — продължил разказа си жрецът
__ бил победен от сила, която дързостио

Атлантическо море едновременно 
Азия. Тогава това море би

на
хлула откъм 
върху цяла Европа и 
тю плавателно, защото през неговото устие, кое- 

Херкулеоови стълбове (Гибрал-то вие наричате 
тир) 'СС намирал остров ...

После жрецът разказал иа лтишокия си гост, 
че на този остров, наречен Атлантида, същест
вувала велика и страшна „държава на царете . 
Властта на тези царе сс простирала и върху 

пък и върху някои части на от- 
(днешна Америка). От

напълно
някога най-мъдрият от седемте мъдреци
Солен... _

В Египет, в делтата на Нил, има област, на
речена Саиска, а главен град на тази област е 
Саис... Пребивавайки тук, Солон, според соб
ствените му думи, сс ползвал с голяма почит 
сред жителите, а като разпитвал за древността 
най-с®едущите в това отношение жреци, раз
брал, че за такива неща иито самият той, нито 
кой и да е от другите елини не знаят нищо... 
Един твърде стар жрец казал:

— О, Солон, Солон! Вие елините сте винаги 
деца и няма старци между елините.

Като чул това, Солон запитал:
— Какво значи това? Какво искаш да ка-

много острови 
пъдоксаиокия континент

Солон бил посветен в невероятната исто
рия, чс девет хиляди години назад от времето, 
когато той посетил Сайс, мпотобройната и непо
бедима .войска на атлантитс била вече покорила 
цялото Средиземноморие и само атиняните, ■ по- 
скоро техните далечни прадеди, й дали отпор. 
Според жреца и техните войски щели да бъдат 
напълно разбити, ако нс сс случило нещо съп- 

нсочамиано. Настъпило нечувано земетре
сение, което „за един ден и една бедствена нощ“

Страната па „многото

него

ссм атлантитс.
унищожило Атлантида, 
царе“ потънала в дълбините па океана, а пре- (Слсдва)

жеш?
7 Страница

БРАТСТВО * 8 СЕПТЕМВРИ 1969



Пред нерешения въпрос за финансирането

КЪДЕ Е ИЗХОДЪТ ЗА БО 

СИЛЕГРАДСКА ГИМНАЗИЯ?
Но за щастие, каза Стан- 

половината гимназии
От преди няколко години. По мнението на дщ>ектор&п^ 

кога,то бе приет закона сред- училището има 
иото образование да финанси нерешени въпроса: финанси
рат общините, Босилеград ска ране на основната му Дейност 
та гимназия започна да изпа и училищна сграда. За сега о- 
да сериозна криза. Напосле- баче е намерено само време- 
дък тя е много остра. Дори, вно решение. Така например 
неофициално са носят слухо- през тази учебна година гил^ 
вс че гимназията ще бъде назията ще работи в сграда- 

' та на основното училище. Но ва
остават досегашни- зиите да се 

защото са обез-

акав,
Сърбия се намират в същото 

Това означава, чеположение, 
висшите органи са принудени 

някое решение по

Една сграда за училищата

В Босилеградско да вземат 
тоя въпрос. Обаче съществу- 

интеяция броят на гимна-* 
намалява, с целПОДГОТОВКИ ЗА 

УЧЕБНАТА ГОДИНА
закрита.

Освен това през тази учеб- с тооза си прави преориеятировка 
други специални учили - 

които дават напрано кад- 
на стопанство

то трудности,
година на гимназията щс печени само учебни стаи, но 

бъде забранено да провежда не и помещения за кабинети, 
обучението в своята сграда, извънучилищна дейност и ДР- Ща-
която е пред рухване.

да се 
къмна

Гоне Глигоров изтъкна, че ри за нужди 
общинската образователна об то. с оглед на това. нашата ги 

Но това е единственото сре 1ЦНОСТ е обсъждала въпроса, мяазия е в сериозна криза,
за изграждането на нова сгря имайки напредвид, че дру- 
да за гимназията и взела ре- * ^лище не можем
шение да се търсят около ■* го средно
милиона динара от Републики да открием, тогава съм УЦв-* 

интересът на населението за н,оката прооветна общност. ден че решение ще се изнд- 
това училище са големи. в тази просветна институ- м6рИ

ция е получено обещание за 
помощ — каза Глигоров. Най 

момента такива обек- 
могат да се финанси-

Сравнително най-удаешни са дно училище в комуната, от 
били поправителните изпити в което всяка година 
гимназията. Постигнатите ре- лови кадри Затова грижите и 
зултати са по-добри от мина
логодишните. На поправител
ни изпити в това училище са 
останали 148 ученика. От тях 
само -18 са повтаряли. Заедно 
с юнските резултати положи
телен успех в гимназията са
показали 87 на сто от учени- проси, които поставихме пред рат, обаче очаква се материа
ците. най-отговорните: Любен Ар- лна интервенция от Рехгубли- зможности и от помщ

канската скупщина. Друга въ та Засега не може да се го-
зможност е заделяне на сред вори, че гимназията провеж-

онези кандидати, които са ос- яа общинската образователна Ррает!г™ето”а недоста- Я* кабинетно обучение. Всъ-
танали на поправителни изпи- общност и Стоян Станков, тъчно развитите краища към щност всички кабинети са по

Учебната година започна.
Бооилеградаките училища 

направиха подготовки заная- 
тията да започнат навреме и 
без оообени трудности. За се
га .се поръчват учебници гла 
вно чрез училищните коопера 
ции, понеже в комуната още 
не е формиран някой отбор 
за събиране на учебници.

В последните дни на месец 
август приключиха и поправи 
телните изпити в основните у- 
чилища и гимназията.

Точни данни нямаме, обаче 
според мненията на най-отго
ворните в училищата тазгоди 
шните поправителни изпити 
са били задоволяващи.

излизат

Какво е същинското поло
жение на гимназията и има

Нагледните помагала — 
Станков са в голяма застина в 

ти не
каза
виоимост от материалните въли място за тревога бяха въ-

В гимназията сега са в те- сов, директор яа училището, 
чение зрелостните изпити за Гоне Глигоров, председател

Босиле- местени в едно помещение ити. председател на трудовата об- които принадлежи и
градския. нямат основни неща.В. в. щност на гимназията.

Глигоров
друго решение за изграждане 
на нова сграда за гимназията добряша, обаче сегашното по
не съществува, обаче той вя
рва в посочените възможно
сти и очаква, че вече идваща
та година тоя въпрос ще за- 40 на сто от обучението 
почне да се решава.

По мнението на Въпросът с кадрите — счи
та Станков постоянно се по-

КОГА ВИНОТО НЕ Е ВРЕДНО ложение вое още не задоволя
закона■ва по критериите на 

за средното образование. Към
сеПокрай французите и юго-ята, здравословното състоя- 

славяките са известни по то- ние на човека.
■ва, че обичат добри вина и 
жестоки питиета. Обаче всяко 
препалено консумиране на ал 
кюхол може да бъде и доста 
врдено за човешкия орга
низъм. Обаче разумни коли
чества, по мнението на много 
нутриционисти, могат само 
стимулативно да действуват 
върху организма в човека.

Тъй като според особенос
тите си и състава вината зна
чително се различават, поста
вя се въпроса: кое от тях да 
изберем за ежедневно питие?

. Червените вина са „по-студе
ни“, т.е. по-малко действуват 
върху нервната система и по- 
вечето хора добре ги понасят, 
защото червените вина имат 
повече екстрактишни вещест
ва и танин, които задържат 
всмукването на алкохола в 
храносмилателната система и 
намаляват влиянието му вър
ху нервите, особено на ония 
в стомаха. Червените вина де 
йствуват по-бавно, но много 
по-ефикасно върху храномси- 
лателната функция на чове-

ва да пие повече от 0,2 л дне 
вно, младеж на 18 годишна 
възраст най-много 0,5 л днев-

провежда от професионално 
Стоян Станков счита, че ги неподготвени кадри, 

мназията има и други нере
шени въпроси. Ако се стигне 
до пълно прилагане на зако-

Опоред резултатите от 
следванията, дневните количе 
ства вина, които могат да се 
изразходват без вредни после 
дици са: за земеделски рабо
тник 1,5 л, за фабричен работ 
ник 1 л, за служещ около 0,75 
л. За жени е достатъчно да 
изпият най-много 0,15 л. На 
деца от три до шест годишна 
възраст може да се дава са
мо малко зачервена вода (во
да с малко червено вино), ка
то при това момченце от 10 
до 12 годишна възраст не би-

из-
но.

Полезно е децата да се нау 
чат, че виното е съставна 
част на обеда и че това не е 
„забранена“ работа, 
по-добре е виното да се взи
ма у дома, а не извън него.
Децата ще задържат този о- 
бичай и по-късно, а това 
най-оигурен начин да се запа
зят от неумерена употреба на рии: няма помещения, учеб- ния бюджет на

КОЙ ДА ФИНАНСИРА 
ГИМНАЗИЯТА?защото на за средното образование

— каза той нашата гимназия 
не може по-нататък- да съще- За тази година общинската 

е сттвува. Според него тя не из- скупщина инякак намерила вре 
пълнява три основни крите- менно решение. За тазгодиш-

гимназията,
помагала и достатъчно който възлиза на 575.000 ди- 

квалифициран преподавател- нара, общината е обезпечила
375.000 динара. Другата част 
даша Републиканската образо
вателна общност.

вино и на други алкохолни пи ни 
тиета извън оемейния кръг.

„Прес-сервис" ■ски кадър.

В тази учебна година Ретгуб 
лижанската общност ще фи
нансира трети и четвърти 
клас. Идващата година на из- 
държка от тези средства ще 
е само четвърти клас. Значи, 
общината ще е принудена да 
обезпечи към 450.000 динара. 
А това при сегашното поло
жение е невъзможно.

Нашите събеседници изтък 
наха, че решение за това тру
дно положение на гимназия
та може да изнамери само Ре 
публиханската скупщина. Спо 
ред тях вече към края на та
зи година Скупщината ще об 
съжда положението на сред
ните училища в най-бедните 
комуни и с взимането на за
кон ще реши финансирането 
им.

'ка.
Белите вина, напротив, съ

държат повече кисели соли и 
винени киселини, които раз
дразнил ат стомаха.

В някои средиземноморски 
страни, обикновеното консум- 
но вино, оообено ако е силно, 
се пие разредено с вода. Тако 
ва питие е оообено приятно 
през лятото. По този начин 
се утолява жаждата и не се 
раздразнява лигавицата на 
стомаха. Обаче такава постъп 
ка не се препоръчва с качест
вени и висококачествени ви
на. Това е сега единствената 

надежда на Босилеградска ги 
мназия.

Количеството на виното, ко 
сто се пие през деня зависи 
от годишното време, професи

В. В.
8 Страница
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чели първата награда за най-добър монтаж, а 
„Важни вести“ — за най-добра изпълнение.

80 000 ст. динара за учители и 90.000 — за на
ставниците. .

— По какъв начин се цени работата 
ректора?

— Според нашия правилник работата на дй 
ректора най-пряко зависи от успеха на учили
щето. Ако успехът е слаб — най-много ще по
чувствува директора... и обратно.

*
Кръста Петров е четири години в Лопаш, 

Поморавия.
Преди това работил в Александровац Жуп- 

ски. И там, както и ,в Ло-паш, се проявил с усър 
дната си работа. Секретар е на организацията 
на СК, член на Общинския комитет...

— Какво ще ни кажеш за поморашците? — 
-го попитахме.

— Широки сърца!... С тях е лесно и при
ятно да ое работи . . . Понастоящем, пет села в 
тази част на Поморавия, .между които и Лопаш, 
се готвят да доведат вода с местно самооблага-

Нашенци:
Кръста
Петров

— Учениците сами пишат сценариите, сами 
вършат подбора, сами правят режисурата... Ра 
збира се, в това отношение голяма помощ им 
оказва и преподавателя Йован Маринкович, но

Когато

на ди-

наградите са главно тяхна заслуга.... 
трябваше да ни п-редадат наградите, хора от жу

не.
Стойността на акцията ще възлезе на около 

200 милиона стари динара. .. Тези дни ще про
ведем общо допитване с населението, но вяр
вам, че ще успеем ...

Затуй съвсем убедително звучат думите /а 
един известен съвременен писател, който за Ло 
паш е написал:

§
1Вие търсите директора на училището в Ло

паш, нали? — Качвайте се тогава в колата?
За десетина минути той измина разстояние

то от Почековина до Лопаш, не по-дълго от 6 
километра.

Училището „Гера Маркович“ в Лопаш по
вече прилича на почивен дом. Само след десе
тина, дни учебните стаи отново ще огласи уче
ническия гълч и смях.

Сега е тихо и уютно.
Дворът — образцово подреден.
С хубави и подредени игрища и алеи. Учеб

ните стаи и коридорите също.

рито не знаеха откъде сме ... „Лопаш, да не е 
някъде в Босна!“

Нашето училище привлече вниманието на про 
светлите работници в тази част на републиката. 
Посетиха ни множество педагози и други прос
ветни дейци, за да се запознаят с нашата ра
бота .. .

I §
§
§
5 „От бгавиж хулигани и бунар- 

станалиI джии, лопашани са 
социалистически хора“ ...§ И наистина е така.— Освен това — продължи Петров — на

шето училище получи награда от „Кекец“ (2.000 
динара), награда на Съвета по образование и 
други. През изтеклата учебна година нашето у- 
чилнще е на второ място по успех в комуната.

Е М. АндоновЕ
■Е

Е
В

Ш * СИЛАТА Е В КОЛЕКТИВА...г — Кръсто е тук. Ей сега ще излезе — ни 
каза съпругата му. Той беше на някаква конфе
ренция в Търстеяик и сега почива...

— Оооо! Каква изненада! По каква слу
ка? ... Дали не мислиш да дойдеш тук да учи
тел ствуваш?

— Млад е нашия колектив и, което е най- 
важно, всички обичат да работят.

Всеки ое бори за по-високо качество в обу
чението, защото о■» залягането на всекиго зави
си общия успех.

— Има ли разлика от начина на работа в 
нашия край. Ти работеше в Поганово? ...

— Шест години работих в Поганово. Там 
най-много време губехме по други работи ... И 
тук работим в обществено-политическите орга
низации, но на първо място училищната рабо
та! ....

§
==
1 — Не. По друга работа . . . Искам да ми ра

зкажеш нещо за работата на училището в Ло
паш.I — За нашето училището? Па... -има какво 
да кажа. Особено през последните години то по 
стига завидни резултати . . .

Е

— Възнагражда-ването?
— Възиаграждаването при нас е главния 

стимул за успехите. Гарантирани са само стар- 
тните основи на личните доходи. Другото зави
си от успеха и качеството на обучението. Дори 
и на общинско равнище имаме фонд за стиму
лиране на качеството в обучението. Именно за
това нашите просветни работници с усърдие ра
ботят .. . Стартните основи не са високи — 70—

УЧЕНИЦИ — РЕЖИСЬОРИ . . .

Е — На републзпсанския преглед на детски 
филм в Рудник тази година от 5 златни грамо-

спечели 3. Нашият фото-ти — нашето училище 
кинохлуб „Гера Маркович“ получи награди за

най-добърМ= филмовете: „Клике.раши“
= - филм с пионерска тематика, „Прозиване“ спе

като

ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ която работи в продължение 
на пет години.ФОТОВИТРИИА
ЕЗИКЪТ НА ПРИЛЕПИТЕ

ЖЕНИТЕ СА ПО-ГОЛЕМИ ПУ 
ШАЧИ

и без стрелки. Времето се съо 
бщава звуково като се натис- Австралийските учени са ус 

тановили, че прилепите имат 
по богат говор отколкото най 
развитите маймуни. Те са ус 
пели да отбележат в езика им 
около 22 разни сигнала, които 
използват при разговорите си. 
Значи имат пет сигнала пове
че от най-развитите маймуни.

:я:вп________

В латиноамериканската дър- 310 едно бутонче. Те са водо- 
жава Парагвай всички пушат.
Обаче особена страст към тю
тюна имат жените. Те пушат.

непроницаеми, устойчиви на 
удар и имат форма на обик
новените ръчни часовници. 
Енергия черпят от батерийна.

когато са на път, на нивата, 
на пазара, в къщи. Рядко ще 
ги срещнете без запалена ци 

Но те са и големи май-гара.
стори на правенето на цигари.
От полусухи тютюневи листа 
те правят върв около 2—3 см 
дебела, която навиват спира
ловидно в качета. Качетата за Навикът се създава с тече- милиона пъти. Тези действия 
тварят плътно и оставят тю- ние на деоетилетия. Един чо създават у пушача условен 
тюна да ферментира, до-кдто пек, който пуши по 40 цигари рефлекс, който трудно изчез- 
за почне да ос
лепкава течност, подобна па около 600 хиляди пъти. Ако пушачите често да обещават, 
смола. От връвта отрязват една цигара той поднася 10 че щс се откажат от пушене- 
малко парче падр-обпат го и пъти към устата си, същото дей то и много рядко го осъщест 
получават лепкава каша, ко- стпис той повтаря близо б вяват. 
ято увиват в царевичен лист. ^
Миризмата па такава цигара ——————————

Навикът на пушачите

отделя черна днешно, за 40 години запалва ва. Това е едно от причините

За прелестите на „Пстърлашката пещера писаха 
шия вестник и централните ежедневници. С изумителната 
красота частично се запознахме и ние читателите благодарс- = 
ние на групите ентусиасти — любители на природата и спе- 
циалисти-спелеол-ози. Те казаха .дума-две повече за вътреш- — 

изобщо за онова, което -все още не е достъпно =
на гражданите. §

Редом е тях, обаче, а -и пр-раио, докато пещерата не Ое- | 
влизаха вътре и различни групи. Засне- ■ 

показва посещението на такива неотповорни

е особена и сс долавя отщалс- ОБЯВАЕ
че.

РЯДКО ЯВЛЕНИЕния изглед и НАРОДНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ 
при Културно-забавния център в Димитровград 

за учебната 1969/70 годилав ШвецияЕдип кхжошар 
намерил между яйцата на сво 

кокошки едно яйце във
ш-е още затворена, 
тото именно
лица. Защото върху прекрасните драперии ясно личат име- з

Стева, Джюра, Слободаи, Буба, Е 
Спас и др. Без оглед кога са написали имената си това ясно Е 
овидетслствува за отсъствието на елементарна -култура при ц 
тези „посетители“. Е

Затуй би трябвало занапред да се прояви повече отго- Е 
да се дава достъп само на специалисти и лица, Ц

ВЪРШИ ЗАПИСВАНЕЕ итс
формата на топка. Местният 
ветеринарен лекар на когото 

яйцето, му обяснил.
ната на тези посетители:

иа ученици в тригодишното икономическо училище за 
възрастпи — кпиговодстпеи отдел.

В първи клас що бъдат записани 30, а във втори 40 
души.

Условия за записването: завършено основно училище и 
две години опит в книговодствена и касиерска работа.

Записването трае от 1 до 15 септември 1969 година, все
ки ден в помещенията на Културно-забавния център в Ди
митровград.

показал
че се касаело за твърде ряд-- 
ко явление — едно иа мили
арда.

-ворност и
които действително знаят да ценят й уважават красотата, щ 
Инак, такива посетители, които -влизат само, ва да „овеко- = 
вечат“ имената си, са кръгли невежи, понеже унищожават = 
една красота, която грижливата -ръка на природата е сцзда- §

Текст. Ст. Н. 
Снимка: Павел Томов Щ

ЧАСОВНИЦИ БЕЗ СТРЕЛКИ

В Швейцария са изработе
ни часовници без циферблат

вала милиони години.
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НАУКА И ПРИРОДА• I

Инициатива без подкрепа
жсшс да ое бори срещу кома 
ра. Жертвите възлизат на по
вече от 50 хиляди души.

БЪЛХИТЕ също са били 
причина
на цели области, защото те 

.ръководел приготовленит са преносители 
ята за новия си грандизен по фолест, наречена 
ход от столицата на своята от Г/0 бедствие е била чумата за 
ромна държава — Вавилон човечеството хилядолетия яа- 
Картапин и Сицилия, та чак ред, може да ое съди от след 
до стълбовете ата Херкулес тгите примери:
(гаотния Гибралтар), той па- През времето на Юстиниян 
да сразш от тежката болест, тази болест е покоотла около 
Александър Македонски забо половината от населението 
лява в самото навечерие на на Източната 
похода, през нощта ата 2 оре- 
щу з гони. Болестта започва 
с треска. Няколко дни след 
това той е вече толкова зле, 
че трябва да бъде отнесен до страшна сила

за да принесе жертва около 25 милиона души, поч
ти една четвърт от тог.ав алт- 

население. През 1904 го

НАСЕКОМИ И ИСТОРИКУчебниците-по старому! за обезлюдяваното
В навечерието на новата учебна година оме. Уче- 

— средношколци и ония от основното учили- 
книжарницата, за да ое снабдят с у-

на опашатачноКолко то и да изглежда не
вероятно, но не веднаж наое- 

са повлиявали решител
но върху съдбата на цели гра 
дове и държави, а тяхното 
действие е предопределяло 
известни случаи изхода на по 
ходи и сражения.

Комарите например са отса
мното пъти решително 

влияние върху съдбата на це- 
гпадове и народи или на

Това

птиците
ще, се тълпят в 
чебници, помагала и тгр. Повечето от тях трябва да 

над десет хиляди стари данара, за да си оси-

ЧУМА. Как-
комм

дадат и
гурят книги за тая учебна година.

За много родители купуването на книги на ( де
цата, особено ако в семейството има двама трима 

представлява действително сериозен разход

в

ученика,
за семейния бюджет. И не рядко ще чуете как роди
телите се оплакват и казват, че книгите са окъпи.

Инициативата, която някои републикански инсти- 
форумм, раздвижиха за събиране на учебни-

римска имле-зовада
Около 1350 година ня- 

поред тази бо
рил, 
колко годинили

личности.исторически 
особено важи за маларичните лест върлувала в Европа със 

и унищожила
туцим и
ците и сетне безплатното им разпределение между у- 
чениците, именно трябваше да помогне на тези ро
дители. Целта беше да се у леел ги положението 
по-бедните семейства, като поне разходите за учеб-,

комари.
Още Омир (1Ю0 години пре 

ди новата ера) пише,, че при 
обсадата на Троя гръцките 
войници страдали силно от ня 
каква треска. Мнозина учени 

че това е била мала- 
има

на олтаря, 
на боговете, 
след това животът 
кин пълководец угасва, 
дителят над персийците, наи- 

завоевател на сгар- 
зягива от оръжие

Десетина дни 
на вели- 

Побе-ници се отменят.
Тази инициатива обаче, в димитровградските ос

новни училища, а също и в бооилеградокитс, не е 
намерила съответна подкрепа. Действително — при 
основното училище „Мода Пияде“. например, в гра
да е оформен училищен фонда по събиране на учеб
ниците, но досега тоя фонд не е успял да направи 
нещо по-забележително в това отношение. Подобно 
положение е и другаде.

Причините, както казват, са повече. Първата, мно 
го малко разбирателство проявяват самите родители. 
Една голяма част се изказва, че иска да си купи учеб
ници за своето дете, за да учи не от стари, а от нови 
учебници. От друга страна, след завършване на класа 
учениците пазят учебниците „за спомен“. С други ду
ми — към учебниците се проявява някаква сантимен
талност.

мото
само в Индия загиналидина

от чума около 1.022.299 души. 
.Някои насекоми са доиася- 

цели области. Та-

смягат,
ричната треска. В това 
много истина, защото е изве 
стно, че гърците м другите 
балкански народи от това вре 
ме са страдали много от тази 
болест. Цели области някога 
били опустошавани от мала
рия, цели градове били напус 

болестта. Такава

големият
,ия век не

военен поход, но от ма-във
лък маларичен комар.

Също и армията на Наполе кива 
Бонапарта е била докосе

на от малария през 1799 годи 
Сирия. А по време на

1877— тали за

ли глада на
са скакалците. Безсилни
борят срещу скахалци-да «е

те, векове наред хората ги ечи 
„пратеници на ада“ 

за „божие наказание“.
на огромни

он

на в
Руско-турската война —
—78 — в руската армия са за или 
болели общо над 600 хиляди Като прелитали 
души, повече от малария.

Маларията е пречила и за 
осъществяването на големите 
строежи. Деоет години след мост. Там където кацнали, при
прокопаваяето на Суецкия ка чинявали глад и мор ... През 

французинът Лесепс се 1866 година огромни ята ска- 
опит® а да прокопае и Панам- калци нанесли огромни щети

посевите в Алжир. На след

кани зарад 
е съдбата на град Филипи, сто 

Филип Македон-лицата на 
ски в Тракия, чиито останки 
,и днес личат недалече от град

насекомите унищожава-ята.
посените и друга раегителли

Кавала. Има исторически све
дения, които дават основание 
да се предполага, че още око 
лю 450 година преди новата

Има и други причини. Но като че ли съществе
ната причина е в бездействието на просветните работ
ници, училищата. Защото мнозина преподаватели са
ми не са наясно колко голяма ще бъде ползата от 
тази акция. Според една груба преценка, само дими
тровградското основно училище може да има спестя
вания от около 4 милиона стари динара, ако се съз- 
дадат училищни фондове от учебници.

Може би, самият факт, че на Димитровградско и 
Босилеград ако, като на изостанали райони миналата 
година от републиката бяха изпратени учебници (спо
ред сведения от „Прес-сервис) е убедителна причина 
училищата по-сериозно и по-отговорно да се отнесат 
към предприетата акция, защото не бива да ое чака 
помощ от другите, а самите кие да не си помагаме.

Ст. Н.

нал

ския канал. Събира се множе на 
ство работници и работите за гащата година настъпил стра- 
почшат. Но този първи опит Шен глад, от който измрели 
пропада — пак зарад комари 200.000 души. 
те. Още първата година 
всеки 1000 работници умират ^однаж е бил жертва на таки 
около 240, поносени от мала- нашествия на скакалците, 
рия. черноводна и жълта тре
ска. Загива и жената на глав- тс насекоми се води с воевъз- 
ния инженер и почти всички можни средства и опасността 
от 70-те млади инженери-фра от наоекомите

сра заболяванията 
рия в Гърция са взимали все 
по-широки размери и 
би това е била главната при- 

древните жители на Ати- 
да поставят статуята на бо 

богинята на здравето 
тия — в храма на Акропола.

СЪДБАТА НА АЛЕКСАН
ДЪР МАКЕДОНСКИ — Мала 
рия е покосила живота и на 
най-големия завоевател на дре нцузи, дошли да работят на 
вноспгта — Александър Макс- канала. След осем години ра- 

у донски. Тъкмо кагато той ли-

от мала-

може

Балканският полуостров не-на■чина
на

Хи-
Днес борбата срещу вредни

е значително
по-малка от някога.

Според сп. „Космос“ботите спират. Човекът не мо
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Е
в — Ние се обичаме, налог? ... Останалото еИЛИЯ НИКОЛЧИНI лесно.

Тя обвиваше ръце около врата му. Ти си... 
Аз затова те обичам. Ти не см като другите. Но 
при удобства... и обичта ни ще вирее по-до
бре.

Е
1 ДЕСЕТ ДЪСКИ ЗА ЛЕГЛО=
I
§ — Удобства ... Ти знаеш има хора, които 

можеха да тънат в разкош, но не сядаха на ме
ка мебел . .. Удобства ... Тази дума ме омало-Написах малка тъжна повест, ала ае я на

печатаха и с годините я загубих. Повестите за
това се публикуват, за да им се вдъхне живот, 
а моята не видя бял свят. Ето сега прелиствам 
случайно откритите бележки, мъча се да ги свъ 
ржа — напразно — и това ме изпълва с печал.

Тогава бях беден учител и на леглото 
вместо пружина бях наредил десетина букови 
дъски. Сутрин охранявах училището от учени
чки с незаконни прически, следа обяд вадех очи
те си над тетрадките. Покрай другото косях, 
копаех царевица, правех торови саксийки. Бе
ше по онова време, когато всичко хукна 
строи язовири и да засажда овощни градини. 
Сега дърветата дават плод, язовирите се изпъл
ват с талог, а моята малка повест си остава ма
лка тайна за света.

Вечер преследвах любовта ... Инак при зо
ри, когато заспиваха и най-лудите сърца, отде
лях време за моите хора. Те влизаха * малката 
стаичка, лягаха на моя дървен креват. Не по
мня какво работеха, но бяха много изморени. 
Отпочиваха си и тихо разговаряха:

— Ох, тези дъски... Кръста ме заболя — 
леко, без укор казваше тя. — Кога ще си ку
пим спалня.

не я отпечатаха. Тогава печатаха на тези, които 
киснеха в баровете, димяха в редакциите и чле
нуваха в кабинета на младия писател. Те разби
раха живота — разните там мастики, водки и 
уиски — пък аз пиех обикновено домашно ви
но. Кабинет ми беше полето, бар — класната 
стая. Не познавах редакторите, на които изпра
щах моите работи, и те си отмъщаваха за това.

Вечер преследвах любовта. Имаше сред уче 
престъпни натури, които поглеждаха 

към другия пол, търсеха усамотяване и дори 
се разхождаха на двойки по главната 
Ние с колегите ги пъдехме от улицата, 
рахме ги внезапно в квартирите и организирах
ме тайни засади. Избухнеше ли любов в 
единадесети „б", вината щеше да се стовари въ
рху мене. Затова действувах. Малко време м 
оставаше за любимите герои, но аз не се скъ
пях

мощава.
Двамата разговаряха до късно, намесвах се 

и аз, ала през това време се развиделяваше, от
вън се дочуваха бодри гласове. Това бяха мои
те ученици. Учениците и влюбените се избягва
ха. Когато се усамотявах с тях, не допусках уче
ниците, когато бях с класа си, двамата не ме на 
вестяваха. Но понякога ,докато изпитвах, те се 
прокрадваха и влизаха в класната стая, озаря
ваха ме с щастието си или подхвърляха намека 
за дървеното легло. Аз се отплесвах по тях и 
докато класът ме гледаше втрещен, завъртах на 
отличника двойка, на слабия — шест.

Какво ли не се трупаше на бедната ми учи
телска глава. Големи грижи ни създаваше то
ровата течност. Копаехме ями, не ями — арте
зиански кладенци, облицовахме ги с цимент ка
то бункери, а тя се изхитряше, намираше вра- 
тичка и изтичаше, течността му с течност. Обя
вявахме ударни дни, вдигнахме по тревога бри
гади и паралелки, ала така и не успявахме да я 
канализираме към блоковете.

Затова пък на двамата им провървя — ку
пиха си пружина. Спестиха малко левове и на- 
право в магазина. И аз присъствувах, когато я 
взеха
мъже, я носехме, а тя подтичвате край нас и 
в очите й прозираше желание да я опита. Из
хвърлихме дъските, поставихме пружината. Те 
седнаха и започнаха да се друскат като деца: 
първо тя, сетне и двамата. Пружината ги под
хвърляше и те се заливаха от смях. Бях там и 
когато легнаха на нея, но това не описах, само 
го загатнах. Редакторите не обичат такива ав
тори, сякаш са заченати кагго Исус — с блага

Е
Е

си

ницитеЕ

улица.
ревизи-да

моя

— отдавах км и последната минутка.
Те се обичаха, разбира се. През деня работе

ха разделени и раздялата им тежеше. Каква а 
дост, когато се зърнеха от далеч! Усмихваха се.
махаха с ръце, сякаш нямаше повече да се ви-, 
дяг, а когато се озоваваха един до друг, тър
сеха начин да се притиснат, да се слеят. С голя

мо усилие отлепяха пламналите си тела. Бяха 
нежни и добри един към друг.

Връщаха се от работа. Тя шеташе, той й 
помагаше или четеше. Сетне сядаха, разговаря
ха. Като всички влюбени, те приспиваха очи, взи 
раха се в това, което ги очакваше, мъчеха се да 
го предугадят.

— Мое мило, малко мъжле — галеше го тя. 
— Хората се издигат, не чакат, а ние... Кога 
ще ни провърви?

I
Е
I — Ще си купим ...

Той я поставяше върху себе си, на меко, и 
нейната буйна копринена коса закриваше лице
то му.

— то беше цял празник. Ние, дваматаЕ
§

I
Е — Адам и Ева са спали по-удобво — гово

реше копривата.
— Ти си ненаситна — смеете се той.
Двама се смееха любовно, хилех се и аз над 

листа. Хитра повест беше, дявол да го вземе, но

Е
§
Е
§ •
I
I
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В НАВЕЧЕРИЕТО НА 

УЧЕБНАТА ГОДИНА ГОТОВИ! СМЪРПА КА БОЕЦА 1

Ще кънтят стъпки все напред 
и дните ни ще ги поглъщат, 
но знам, че векове безчет 
ще закъснее твоето завръщане. 
Животът в сетния финал 
отнесе сигурна победа; 
взе си какаото бе ти дал 
и профуча като легенда.
Остана твоята мечта 
нататък пак да се сражава, 
а ти предаден на пръстта 
бодриш и предупреждаваш.

ЗА РАБОТА ' I

След няколко * ‘дии ще зало-

сед ЯГУГ 

дни вътрешността на гимнази стенописите.

коридо- 
а пона-

назия в това отношение не е 
зле: почти изцяло има каби
нетно обучение, работи в ед
на смяна, но безспорно ще 
трябват известни допълнител
ни средства, за да се кюмплек 
тутка обучението според нови
те нормативи.

чне

димитров-

Стойне ЯНКОВ

Поправителните Ст. Н.задоволяващи
В димитровградската гимна 

зия на поправителни
бяха останали 89 ученици __
без шестнадесетте от четвър
ти клас, които държаха по-, 
пракителни през юни. От тях 
66 успешно завършиха, а 23

бяха скъсани, което 
че само около 26% не поло
жиха.

Както и в предишните годи 
ни. и тази кай-мното на по
правителни изпити е 
по физика, след туй 
гия, сърбохърватски и пр.

ще рече.изпити

имало
биоло-

Вместо четири — три паралелки
В първи клас на гимназия

та трябваше да бъдат приети 
120 ученици т.е. четири пара
лелки. На приемните през го
ни и допълнителните прием
ни през август не можа да се 
обезпечи нужното число — 
на допълнителните бяха прие

ти 39 души, така че тази го
дина в първи клас ще 
три паралелки.

Структурата на приетите не 
е благоприятна — най-много 
ученици са приети с добър и 
задоволителен резултат.

има

Със същите преподаватели
В началото на учебната го- програма, особено затрудне- 

дина по отношение на препо- ние представлява програмата 
давателския кадър в гимнази по български, относно сърбо7 
ята не се очакват изменения, хърватски език, понеже все

още не е съгласувана.
Наскоро обаче ще трябва 

органите на гимназията да се 
стаено тази година възможно позанимават и с новите нор- 
е да се разпише конкурс за мативи за гимназиите 
гимназиален преподавател по мещения на ученик, профил

на кадрите, учебните пособия 
Що са отнася до учебната и пр. Димитровградската гим

И тази година ще работят 17 
гимназиални учители и двама 
учители специалисти. Един-

по-

П. Венков: ДРУГАРКИруски език.
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1следваще нощно помирение. В просъница той 
мушкаше коляно между бедрата й, тя, също на
сън, се прехвърляше в неговата територия от 
спалнята. Сънят беше освежил нервите, обидите 
бяха позатъмнени. В отчаяна близост двамата 
търсеха начин да спасят това, което вече не 
съществуваше.

И ето че моята повест отива към тъжния

У тях също всичко светеше. (Трябва да от- 
бележа, че двамата се бяха преместили в града 
и живееха в нов апартамент. Спяха на лъскава 
спалня с пухени дюшеци и всеки си имаше нощ 
но шкафче и нощна лампа. Освен това си имаха 
хладилник „Мраз", пералня (вносна, от подобре
ния модел), телевизор със стабилизатор, теле
фон, домофон и радио-грамофон, да не говорим 
за електрическите дреболии. В цептъра стоеше 
тоалетното огледало, което отразяваше щастие
то на това семейство.

Големи грижи ми отвориха двамата с кавги
те си. Не помля кой пръв хвърли вируса иа ра 
здора. Дете си имаха, връзки с други штмаше 
пито тя, нито той. Като че ли от безвъздушпо

някаква нетърпи-

вест. Не го описах и при все това повестта ми 
не видя бял свят. А беше хубава, хубава, тази 
тъжна, тъжна, тъжна малка повест.

От десетте букови дъски младият човек си 
изкова етажерка. Дотогава трупаше книгите на 
куп в ъгъла, сега ги подреди на етажерката. Ця 
лото си свободно време отдаваше на книгите и 
беше малко странно, че денем работеше, а но
щем прекарваше над думите, но защо да го уп
рекваме? Нещо зрееше у него, тайно, дори же
на му не знаеше. Може би това му помогна и 
през пролетта го назначиха на друга работа, ко
ято не помня, но хубава работа беше, с прилич
на заплата и всички решиха, че на младите им 
□ровървя.

Тъкмо по това време в училището залових
ме една любов. Не подозирах, че най-добрият 
ми ученик има порочна душа. Хванахме го да 
се целува със своя съученичка, а никъде в пра
вилниците не е казано, че абитуриентите могат 
да се целуват. Директорът призова да се изскуб
не коренът на този порок и ние го изскубнах
ме. Натирихме разбойника в другия край иа 
страната, разбойяичката разобличихме, 
лихме й поведението и я преместихме в друга 
квартира.

Наскоро след това моите хора за първи път 
ме огорчиха — скараха се. Не помня как стана 
всичко това. Имаше някакво плюшено ковйор- 
че — безвкусно и излишно, имаше укор, че къ
щата се задръства от ненужни вещи и кавгата 
избухна. Това ме отблъсна и за известно време 
ги изоставих.

Изникна друга причина — назначиха ме ди 
ректор на гимназията в близкия град. Учебпата 
година беше завършила, абитуриентите хвана
ха света. Моят разбойник се ожени за разбой- 
ничката си и за всеобщо удивление записаха се 
да следват. Ученици и учители се разпиляха па 
ваканция, а аз се подготвях за повата учебна го 
дина. С дежурните учители боядисахме класни
те стаи и чиновете, подовете намазахме с подо
во масло. Черните дъски станаха още по-черпи. 
Училището светла и чак тогава се върнах към 
моите скарани приятели.

=

си край. Мъчно ми е за двамата. Добри хора = 
бяха и се обичаха, обикпах ги и аз, но защо не = 
сполучиха? Бавпо отиваха към раздяла.

Хубава повест етапа, тъжна, и аз я изпратих § 
в редакцията. По нощта я изпратих. Не я за- Ц 
нссох на ръка, бях страшно зает, не се запознах | 
с редакторите. Имах хубаво домашно вино — §
дори и вино не им предложих. Какво общо и- 
мат дамаджапите с изкуството?

=

а

След това удари първият звънец. Ученици- Е 
то — в черпи фуражки и черпи обувки, ученич- § 
ките — в черпи престилки... Песни, фаяфа- в 
ри ... Животът отново ме грабна, понесе ме. = 
Малко време ми оставаше да мисли за повестта, Ц
докато потъна в бездните па оная редакция, и Ц
аз постепенно я забравих. Повестите затова се = 
публикуват, за да им се вдъхне живот, а моята 
така и не видя бял свят. Сега се мъча да си §

и това =

пространство се пораждаше 
мост. Навън големият град се въртеше като ди
намо. Хорала се издигнаха и падаха, женеха сс 
и се развеждаха, сетне отново се женеха. В Евро 
азия идваха на власт истинските демократи. В 
света сетне ставаше преврат и ги заменяха съ
щинските демократи. В света ставаха 
ски събития, а тук, в спалнята, випаги той и ви
наги тя. Променяха сс само вещите, растяха, 
набъбваха, изместваха въздуха от стаите.

Младият човек тъгуваше по простото дър
вено легло. Една вечер не издържа, смъкна опо 
ва ковьорче, първото, и спокойно го пуста в ко
шчето за боклук. Тя пе изфуча като котка, пи- 

нарече канибал. Просто извади от библи- 
книгата която той най-много ценеше, и

космичс-

нама-

обястп тъжпия й край — напразно
мс изпълва с печал.

А хубава беше, дявол да го вземе, тая моя 
малка повест.

Прелиствам последното листче па случайно 
откритите бележки. Двамата немеят в големия 
апартамент. Той се заключи в кабинета си, опи
та се да работи, ала главата му не памери нито 
едпа свежа мисъл. Тя грабна четката за прах, 
заизбърсва мебелите. Това не беше обикновено 
почистпапе ,а пякакво пасгървепие, сякаш зае
дно с праха от вещите можеше да изтрие и оно
ва паслоепие, вътре. Ето, сега жената се подпря 
с едпа ръка върху тоалетката, остапала без ог
ледало, другата отпуота безсилпо. Замислих се. 
Тъгуваше ли и тя по простото дървено легло, 
когато нямаха пищо, но се обичаха и това им 
стигаше?

Всирггс не отговаряха.

§
то го 
отеката 2

=акуратно я разкъса.
— Дървеп философ! — каза нежно.
— Естафка.
Мъжът стоеше до тоалетното огледало, ко

ето отразяваше килимчетата и ковьорчетата, ця 
лото им семейно щастие. Все така внимателно, 
културно той ритна огледалото и семейното ща
стие се посипа по лъскавия паркет.

Неудобно ми беше да ги слушам. Назова- 
се с най-обидни думи които беха чували.

1

=
§
2ваха

приписваха си качества, които всъщпост не при
тежаваха.

§
ЕТе, иай-близките хора, се нагрубява- 

както никой друг не беше ги нагрубявал.
което Iха.

IТова продължаваше няколко дни, след
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БрлтстВо * ЗАБАВА * ХУМОР * САТИРА * ЗАБАВАХУМОР * САТИРА

ХУМОР И ЗАДЕВКИ— Е, добре де, ако слезнем 
по-дълбоко с нашите 

няма да нагазим 
такава река?

ХУМОРЕСКА малко
бунари дали
в някоя „

__ Не да нагазиш, ами мо-
потънеш в нея!

опитва да си 
представя тези реки, едни по 
дълбоки, други не чак дотам.

по-надълбоко 
и до бензина 

но там вече има 
„Мо

НАФТОВА ПЕЧКА ЮБИЛЕЙНОВ УРОК ПО 

„ЗАКОН БОЖИ“
же и да

Станойчо се
иа нашия човекдявол човек, брех, дявол чо

век“.
И връзките 
Навършват четвърт век.Лапи Паше копа бунар, се 

га пак е слязъл до рамене в 
земята и само светлата му ро 
шава коса стърчи над изкопа. 
Земята е мека и ое сече с но
вата лопата като пряшо си
рене. Още не настъпил лопа 
тата и тя потъва до тилника.

Защо Цоне в молитвата се
говори за хляб наш наСЪ“5"Ц ’ 0_ 
ие за седмичен, месечен или 

хляб?

— А ако още 
ее слезе можеНо Станойчо долавя някои 

хитрините на Панеща около __ да се стигне,
— лани бунар, сега — ДРУГ, дуМата Мирко с неговия 

положителност той ще 
да говори след месец- 

Нали коминът на Паше- 
къща е откъм двора на 

Станойчо. Хе, хе! Паше да не 
мисля, че хората трева па

сат и1 с амониева селитра се 
Заммсля нещо Ста 

сигурен в себе

дишен_ За да не мухляса. ЗА ОБУВКИТЕше
сиевич".

__ Може, кой ти казва, че
не .може, но трябва първо да 
се мине през Бургас...

Отвръща Мирко ,ухилен до 
уши и си тръгва у дома. След 
него и другите се разотиват. 
Лизгарите отново започват да 

меката като прясно си- 
най-изостаналите

но с 
може 
Два. 
вата

големиМалката обувка прави

МВ3°жйвота всички издигнали се 
обувки се казват ботуши.

Една обувка не убива една же 
1 на витрината.

РЕКВИ ЕМ
. Техникът Павел Марянов 
му каза, че е изключено да 
се открият подпочвени води 
в землището на селото, а той:
„Ти да не би от под земята 
да изскочи, та знаеш какво 
има и какво няма там? Аз да 
опитам за всеки случай. „И и си кули
продължава да копае — нас- т му дръЖ.ка и започна да 
тъпва с крак, отмества го,дла копае нов бунар. От Сганой-

чо видя друг — и той започ-
да копае бунар, а от тоя вата 

друг — трети, от третия
чтвърти. Селото пламна от не фтата ще стигнем.

досега епидемия. По Милан Ангелов

В цирка умрял слои. Един “ця-
налист дошъл да ВИАИ Т ®гъла дък случай и забелязал в ъгъл 

манежа един разплакан ^,'0 
_ Толкова ли много обичахте сло 

— пита той съчувствено. 
Човекът му отговорил:
— Ами не, но мене ме определ 

ха да му изкопая гроб.

011 само когато ена
подсилват, 
нойчо, но ие е 
си, че ще дочака зимата със 
скръстени ръце.

на
секат

иа?рене земя и 
преминават дори на три сме-

СИТНЕЖИОтиде при Мирко, отговор- ни.
,,«а „а ееГсГзаЛа ползва някоя

и друга зима безплатно ото- 
Засега все още горим

начин нашето *

Краят на една 

приказка
плени е.
дърва, но щом имаме нафто- 

печка на Паше, то посрс 
бунарите ние и до на

Понякога дето не ме сеят 
и там никна — признало се
мето.

нта надолу, едно „хъ-ъ“ и пак
наотноео.

Надникна през оградата и 
съседът му Станойчо видя 
го, че се вдълбала като кърт 
в земята, па започна: „Брех,

дством
Три дни яли, пили . . . 
И го назначили. *

виждана 
спешност Мирко ходи на два 

до града със ообствения 
„Москвич" лизгари да до

ставя. Планът за месеца още 
на десето число изпълни, и- 
нак по цял ден мухи трепеше 
край една дълбока тенджера 
с мармелад.

Такава ми е работата ^ дн 
казала Гайда-се надувам! —пъти

КАРИКАТУРЕН ЕКРАНСИ та.
❖

ИЗ ПРОГРАМАТА 

НА РАДИО НИШ
Коя ли душа не мога да из- 

— похвалил се памукът.

*

Вмнали сме за показ — въз 
дъхнали рогата.

вадя
Вината станаха за протака

не, ловен сезон уж се откри, 
нищо, ама нищо друго не за
нимаваше 
то през тези дни, както бу
нарите. Тези, дето бяха поза- 
къснели, преминаха на дву-' 
сменна работа По дворовете 
нощем светеха фенери, лае
ха кучета.

Гледай какъв народ, миел е 
ше си Паше. Утре да тръгна 
с обърнато палто и пантало
ни, от тая дупка да не изле- 
за, ако и другите не обърнат 
палта и панталони.

После той се изгуби, ходи 
в града и се върна отгам с 
нафтова печка, събра се на
род, дойдоха всички, дето ко
паеха бунари.

Събота, 6. 9. 69 
12,00 — Нашият джу бокс 
14,35 — Рекламно бюро 
15,30 — Предаване па български 

език
!9,10 — Каним вн да танцуваме

така сериозно село
*

С гърнето сме неразделни 
— рече мерудията.Неделя, 7. 9. 69 

7,20 — Из нашите предприятия 
9,05 — Резервирано за Днскос 

10,02 — Младежта пред микрофона 
10,50 — Музикални честитки 
13,35 — Весели радио-вести 
14,00 — Предаване на български 

език

*
Майсторът на ковчезите е 

единственият, който не казва 
на клиентите ои: „Пак заловя 
дайте!...“

Понеделник, 8. 9. 69 
15,30 — Предаване на български 

език
16,00 — Музикални честитки 
18,03 — Резервирано за днес 
18,10 — Избираме-нзбирайте

*
Хвали се, че бил човек на 

класиката — притежава кла
сически мързел.

Вторник, 9. 9. 69 
15,30 — Предаване на български 

език
16,00 — Музикални честитки 
18,03 — Резервирано за днес 
19,10 — Избираме-иабирайте

ЕДИН БАЩАКажи някоя връзка да вкарал: това магаре в някоя коню
шня ! I

Рано гпиле 
Рамо пил е — рано пее.

.рано пее ...

Цялата тънкост на една 
започна

Сряда, 110. 9. 69
15,30 — Предаване на български 

език
16,00 — НАВИП за вас 
16,45 — Народни песни 
18,03 — Резервирано за днес 
18,10 — Избираме-нзбирайте

Четвъртък, II. 9. 69 
15,30 — Предаване на български 

език
16,00 — Музикални честитки 
18,03 — Резервирано за днес
18.10 — Интересни мелодии
19.10 — По ваш избор

Петък, 12. 9. 69
15,30 — Предаване иа български 

език
16,00 — Музикални честитки
18,03 — Резервирано за днес
18.10 — Избнраме-избнрзйте

печка е дюзата 
да обяснява най-авторитетно 
Панге. — Тия печки горят на

МОРАЛИСТКИ

Усойница 
клъвна Пауна — 
кокошките крекнаха:
„Тя го целуна!“ч
КРОКОДИЛСКА ЖАЛОСТ

фта. Чистота и пракгичност.
— Е, добре тази нафта от 

морето ли се взима, или пък 
от капчуците да я събираме, 
когато завали? — пита Стано 
йчо. — Съгласен съм с Лъва, 

обаче
прибавям и това, че 
нужно е преди изяждане 
и а ж ертвата — 
да см поплаче!...

— Хе-е — изглежда го Па
ше с укор. — От под земята 
се вади, цели реки текат под 
на.с. Демагог
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