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• §ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК 

НА СЮК - НА 14 ОКТОМВРИ
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Изпълнителното бюро $ 
разгледа и някои въпрсг ^ 
си от международните V ^ 
отношения и междуна- ^

1
§I На заседание на Из- . 

пълнителното бюро на, 
Председателството на 
СЮК бяха ръзгледани 
някои актуални въпро
си от обществено-иконо 
мическите
Най-голямо внимание 
бе посветено на пробле 
мите на ликвидяостта в 
стопанството, икономи
ческото положение на 
стопанството в разпре- 

■ делението, както и опия 
проблеми, свързани с 
претворяването на делц 
на становищата по въп
роса па таканаречения 
държавен капитал. Об
съждането на тезе въ
проси в Изпълнителното 
бюро е съставна част на 
подготовките за пред
стоящото заседание на 
Председателството на 
СЮК. Във връзка с то 
ва Изпълнителното бю- 
оо прие заключения, ко 
ито ще предложи на 
Председателството.

Решено е петото засе 
дание на Председателс
твото да се състои на 
14 октомври.
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| §родното • сътрудничество ■ 5 
на СЮК. Между друго | 

отношения. то, определена, е. деле- 1 
гация, която да участву 
ва в работата на;конгре 
са на Комунистическата ч
партия на Чили,' която $

ВелкЬ '• §

Септемврийски тържества в Димитровград I
I
|

!

ОТЧЕТЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ - НАЙ - 

ХУБАВ ПОДАРЪК ЗА ПРАЗНИКА
ще възгалява 
Влахович, член на Из
пълнителното бюро.

Определена е също 
така и делегация СЮК, 
която по покана на ЦК ’ 
на КПСС ще посети 
СССР с цел да се. задоз 
нае с хода на стопанска ^ 
та реформа в тази стра
на. Тази делегация ще 
предвожда Киро Гдиго- •’ 
ров, член на Изпълни
телното бюро. Опреде-

<1 
!

С откриването на два значителни обек 
та — водопровод и комбинирано заведе
ние за дневно пребиваване на деца и с тър 
жественото събрание на Общинската скуп 
щина, Димитровград в неделя достойно 
ознаменува 25-годишнината от освобожде
нието и деня на формирането на I цари- 
бродска бригада — 28 септември.

На тържественото събрание на 
щинската скупщина присъствуваха пред
ставители в Съюзната и Републиканска ску 
пщина, бивши председатели и подпредсе
датели на Димитровградска околия, първи

отборнмци на Общинската скупщина, бой 
иц от I царибродска бригада представи
тели на Югославската народна армия, го 
сти от Пирот и Бабушница, обществено- 
политически и стопански ръководители. 
След доклада, който изпесе председателят 
на Общинската скупщина Димитър Сла
вов, пионери от основното училище „Мо- 
ша Пияде" с извънредния си рецитал по
светен на славните септемврийски дни и 
следвоенното социалистическо изграждане 
и постижения па българската народнот, 
допринесоха този тържествен момент да 
стане и задушевно.

1

§лена е и делегация ла _ ^
чело с Рато Дугонич, ко | 
ято в името на Предсе- : ^
дателството на СЮК ще | 
присъствува на тържес- | 
твата по случай 50-го- ’ ^
дишшшата от формира- ^ 
нето на СКОЮ. (Танюг) §
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В доклада си Димитър Сла 
еов . между другото подчерта, 
че, днес дсогато си спомняме 
за славните септемврийски 
дни, в. които населението от 

.. Димитровградско даде своя 
достоен принос в борбата про 
■тв фашизма, не можем да 
не се спрем й върху резулта
тите, които постигна българ
ската народност от Димитров
градското. Трудещите от този 
край днес се гордеят с резул 
татите; които постигнаха в ра 
заптието на обществения и 
стошшокси живот и с перспек 

- тивите в братската общност 
на .югославските народи.
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Босилеград4,
&

Розговори зо учебното делог «щ 1

Тези дго1 Босилеградската можаха да посетят и други 
община посетиха Василие Скат училища, но бяха осведомени 
ла, секретар ■ на Републикан- и за тяхното положение, 
ската образователна общност 
и Бошко Кръстич, председа 
тел на изпълнителния съвет 
на тази образователна общ
ност. Освен Босилеград, друга

ш щ| У
В разговора, който, водеха 

с отговорните от общинската 
образователна общност се сти 
гна до констатация, че най- 
първо е необходимо в Боси- 

ритс от републиканската про: леград да се построи още ед- 
светна общност посетиха Гор
на, Долна Любата и Горна Ли

;;|Ц
Част от присъствуващите на тържественото заседание

ло селско стопанство, дребно на населението от този край. 
занаятчийство, дребна търго-1 Димитровград, като 

Векове наред, каза той, ек- вия и печалбарство бяха исно 
стезишното и твърде изостана- вя и източници за поминъка

админи
стративен, културен и стопан 
ски център нямаше нито ед
на по-голяма занаятчийска 
или друга работилница.

на училищна сграда. Тя ще 
се казва сграда за средношко 
леки център и в нея ще .рабо 
тят гимназията, училището 
на учениците по стопанство и 

(Следва на 9 фр.)

сина, където се също запозна 
ха с въпроса на училищните 
сгради на тези училища. По-

(Слодва на 3 стр.) ради недоимък на време те не др.

ВЛАГАЙТЕ В
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА 

БАНКА В ЛЕСКОВАЦ
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И НЕЙНИТЕ КЛОНОВЕ ВЪВ ВЛАСОТИНЦИ, ЛЕБАНЕ, 
ВУЧЙЕ, ГЬРДЕЛИЦА, БОСИЛЕГРАД ВЛАДИЧИН ХАН, 
СУРДУЛИЦА И БУЯНОВАЦ.

БАНКАТА ПЛАЩА ЛИХВА в®/. И 7,3*1» — НА ВЛО
ГОВЕ СЪС СРОК 1 ГОДИНА.

ОБЕДИНЕНАТА КРЕДИТНА БАНКА В ЛЕСКОВАЦ 
ОРГАНИЗИРА СПЕСТОВ НА ЛОТАРИЯ 

СПЕСТОВНИЦИ, КОИТО ОСРОЧАТ НАЙ-МАЛКО 1 000 ДИ
НАРА НА 13 МЕСЕЦА — ПОЛУЧАВАТ 7,5®/о ЛИХВА, А СЪ
ЩЕВРЕМЕННО ЩЕ БЪДАТ ОСИГУРЕНИ ПРИ ОСИГУРИ
ТЕЛНИЯ ЗАВОД ЮГОСЛАВИЯ.

ПОКРАЙ ТОВА СПЕСТОВЕН БИЛЕТ ОТ ЛОТАРИЯТА, 
КОЯТО КАТО ПРЕМИИ ИМА:

— АВТОМОБИЛ „ЗАСТАВА 730"
— МИНИ—ТРАКТОР „АДРИА" ОТ 5 КС
— САЛОН—МЕБЕЛ.
ОСВЕН ТОВА МОГАТ ДА СЕ ПОЛУЧАТ ПЕРАЛНИ, 

ТЕЛЕВИЗОРИ, ШЕВНИ МАШИНИ, МОТОЦИКЛЕТИ, ХЛА
ДИЛНИЦИ, НАФТОВИ ПЕЧКИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕЧКИ 
И ТН.

СПРАВКИ — КЛОНОВЕТЕ В БОСИЛЕГРАД И СУРДУ
ЛИЦА — ВСЕКИ ДЕН ОТ 6,30 ДО 14,30, ОСВЕН СЪБОТА. 

ТЕГЛЕНЕТО НА ЛОТАРИЯТА — НА 30 НОЕМВРИ 1969,
т,д Т5РТ ТТТЛТ-ТГ Г>Т ГРРПЛП ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ПОСЕТИ ЦЕНТЪРА НА НАШАТА 
ШЕТ1« МЕТАЛУРГИЯ - „БОР“ КЪДЕТО ВОДИ РАЗГОВОРИ С ПРВДСТАВИТЕЛ^1 
НА ОБЩЕСТВБНО-ПОЛИТИУЕСКИЯ ЖИВОТ В ИЗТОЧНА СЪРБИЯ И ПОСЕТИ ПРС 
МИШЛЕНИТЕ ХАЛИ НА МЕТАЛУРГИЧНИЯ КОМБИНА! В Б01. . рпрк
тта ги ИМ КАТА ■ ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО С ВНИМАНИЕ РАЗГЛЕЖДА ЦЕХЛ .ЗА ЕЛЬХ ТЮЛиТнАМЕД И ЗЛАТ™ КАЛЕТО СЕ ПРИЛАГА НАЙ-СЪВРЕМЕННА ТЮШОЛО- 
ГИЯ, КОЙТО ТОЙ И ПУСНА В ДЕЙСТВИЕ. 1 '

ВНЕСЪЛ НАД 1000ВСЕКИ СПЕСТОВНИК,
НОВИ ДИНАРА ПОЛУЧАВА БЕЗПЛАТНО ОСИГУРЯВАНИ 
>мщг НЕСГОДИ. КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЩВ ВАЖИ 
СПЕСТОВНАТА КНИЖКА НА
Обединената кредитна банка в Лесковац.

&



\г Първите дни на свободата

ИКОНОМИЧЕСКИ
ТРУДНОСТИ

Народната вдаст в първите дни на свободата тря
бваше да разрешава много въпроси. Икономическите 
трудности бяха па преден план. Фашистката власт бе 

тежко положение. Намирайки сс 
малката свободна територия в източ-

оставила околията в 
в границите па 
на Сърбия, цармбродска околия трябваше да мисли 
за издръжка иа военните части и бедното население, 

г в тези трудни моменти Народоосвободителния коми
тет на Народния фронт се обърна към местното насе
ление със следното ПИСМО:

„Другари и другарки,
Пред вид на стеклите сс обстояталсствл прехрана

та иа населението в Цариброд и околията става мно
го трудно. Причините - се на първо-място в това, чс 
самата околия е слабо производителна и нс може да 
произведе храни, нужни за цялото население, а ог 
друга страна, изпращането на храни от България за 
Царнбродока околия е преустановено. Доставката на 
храна от Югославия засега също е невъзможна, по
неже и там всички храни са взети от бившите окупа
тори.

Тито в минния басейн Бор

След посещението на президента Тито в Източна СърбияДнес в Цариброд в магазините има само 5 000 кг 
жито и около 50 000 кг царевица. Това е всичката хра
на, с която трябва да се изхранват повече от 1 000 
бедни граждани в града, без тези в селата и войни- Стопанската и обществена реформа е 

един от нашите най-големи историче 

ски похвати

ците.
Ние изпратихме (а и сега щс изпратим) нашите 

момчета в Югославия, където няма достатъчно храна 
и ще бъдем принудени оттук да им -пращаме по не
що.

комитетътИмайки предвид горното положение, 
взе решение да се отнемат купоните на онези гражда
ни, конто имат храна поне за 1—2 месеца, и на онс- Успехите, които са постигна предприятия и правим всич- 

ти в провеждането на рефор ко възможно — тези процеси 
мата не дават основание за да се ускорят. Ясно е, че има 
драматизиране и покрай то- отпори. Ония, които работят 
ва, че е имало пропуски и гре добре, трудно се решават да 
шки. Множество от тях, как- се интегрират с ония, са не- 
то подчерта президентът Ти- рентабилни и не искат да по 
то, водят потеклото си още криват техни загуби. Ония, 
от предреформения период и които са нерентабилни им ос- 
необходими са мерки стари-, тава само да преориентират 
те грешки да бъдат отстране производството си, или да се 
ни ,а да не се допускат нови. интегрират, ако изобщо имат 

„Затова ние сега предприе- условия за екзисте-нция, или 
маме съответни мерки, каза да бъдат ликвидирани при ус 
президентът Тито — и вече ловие на работниците да се 
няма да позволим да се вли- даде възможност да се наста- 
за в инвестиции, за които ня нят на работа на други ме- 
ма покритие. Само това е до- ста. Това не са някои големи 
ста сложена работа. Ще тряб проблеми, които 
в а затуй малко по-до бре да 
насочваме и службата на об
щественото книговодство, то
гава по-активно да се постав
ят и при навлизането в нови 
инвестиции да се съгледат в- 
сички елементи, които биха 
могли да ни навредят.

зи, които имат възможност да си купят, с цел да се 
икономисва храна за онези, които не са в състояние
да си купят от пазара.

Но и с това няма нищо да се постигне, ако не се 
набави още храна, понеже числото на гладните щс се 
увеличава -все повече и повече."

„Драго ми е, че сте имали 
толкова успехи в изплънява- 
нето на стопаноката реформа 
и. че тъкмо тя даде възмож
ност да направите голяма кра 
чка напред. Считам, че е то
ва е било възможно и в мно
го други предприятия, които 
навреме са видяли своите про 
блеми и правилно се ориенти 
рали в разрешаването им".

С тези думи започна прези
дентът Тито разговора с об
ществено-политическия актид 
и представителите на общини 
те в Тимочка крайна с израз 
на задоволство от онова, кое
то е видял и чул.

„Имало е тук-та-ме, каза по 
нататък президентът Тито, из 
вестни съмнения по отноше-ч 
ние качеството и необходимо 
стта от реформата. Имаше и

у.-ч - кглт
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КОГАТО СТАВА ДУМА ЗА 
САМОУПРАВЛЕНИЕТО — 

СЪМНЕНИЕТО НЯМА
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Самоуправлението у нас се 
издигна високо.

То хшана дълбоки корени
т. ___ ис всеки ден укрепва все по-

поп_ Въпросът с интеграцията ,вече и с ръста на обществе-
Р в нашето стопанство постоян- ното развитие, все по-гол ям а

но е актуален. Интеграцията става и гюлята ня нтлгпрпг-
такива менния, зарад преход винаги е актуална и не може твоите шо
ните трудности, има и при гщ да се занемарява. Сегашната -са^оавите™^^тпя™трп1 
кои хора горе, но в трудовите стенен на нашето тявитие гамоуправителни управители.
организации това го няма. Аз интекциите и изискванията на С^С1° лдосегашно развитие 
мога да заявя, че стопанската реформата постоянно потен ПО~Върди МИСълта на ДРУ 
и обществена реформа е една ц„рат интеграцията не самс> ф^ри^те К°ГаТ°
от нашите досега наи-големц в стопанството, но и в здраве- фа0риките бяха 
исторически похвати, и ние тр опазването, осигуряването 
ябва последователно да про- къде, където може А за да 
дължим с нейното провежда- се осъществяват 
не".

\
някои статии в известни вест ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДИ ВСИЧ 
ници в този смисъл. Мисля, ко 
другари ,че е малък броя на 
производителите, които 
ват в тези съмнения. Може би

«2
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На гражданите от Царибродоко се препоръчва да 
помагат народната власт в нейната борба с беднотия- 
та. За тази цел се апелира към гражданите, които и- 
мат храна да я предават на комитета. След това се 

7 препоръчва да се употребяват картофите, тиквите, а 
житото и царевицата да се запазят за по-късно.

„Намалете си сами дажбите до онзи минимум, с 
> който ще може да преживеете, за да икономисате не- 
' .г 1ЦО за онези, които нямат ншцо, и онези, които отиват 

на фронта, за да изпъдят общия враг и да дадат сво
бодата на народа“ — се казваше на края на писмото 
— призив.

дадени- в ръ
цете на работниците, а който 
и днес в Бор повтори „че тък 

интряттммтр МО с°Циалистическото самоуп
, иа реформата, която на пре и^дителштГ^^™ На ПР°‘ 

ден -план поставя увеличение, .
гокГка^°Д™ ^ГТа б^Де онГф^р^^

произволителноггп ще укРвпи нашата ооциалис-
И този път президентът Ти и включаването в межд^аро общност- Сега е Д°'

то изтъкна, че нашата страна, дно-то разделение ня тпшп пълнена с нова мисъл, че „ра е страна с повече народи и може да ДСе осъществи7 ако ^т?ГЧ-еаката клаСа е СИГУР‘ 
народности и че нашите хора нямаме способни и сиии оп- наи-прогресивния фактор - 
когато тук или там изпаднат ганизации със способни ка в нашето общество“. Тяпроиз 
в затруднения, мислят, че за дри, със съвършена и молен ^Да' .създава’ макаР че пон

У това е виновен някой друг. на технология Д Р ° а Ме>кДУ колективите се
* „Нещата се драматизират, „Построено е много навпрп ^1ИГа ДО несъгласия. „Само

каза президентът Тито. Аз щ - някъде може би и повече от ^ аТ° става дума 33 самоуп- 
кам нещата да не се драма- колкото би трябвало — каза равл'ението -тук съмнения ня 
тизират, но хората навея- президентът Тито говорейки ™ ааи*ото непосредствените къде да се обърнат към себе за интеграцията ИмамР ппеп ”^0изводители са приелич' са- 
си, да видят, къде са техните вид еднородните отрасли дуб ^г^РДВЛ€Яието като свое ве- 
слабости и грешки, и да ги от лиране на мощностите удреб ^ завоевание и знаят, че 
страняват, а не да ,а не да об не-ност и подобно ' удр по-нататъшното уопешно раз- 
виняват други за тях“. Затова сега толкова гов<* в’ьзможн<) само върху

Тези думи не са казани слу рим За необходимостта от гга основите на социалистическа-

теграция' и гол“"и'е “ ЗЙГЖ-."

вся
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Отчетените резултати 

най-хубавия подарък,у'

(Продължение от 1 стр.) 
Едва в изменените общество 

но-атолитически условия, след 
освобождението на нашата ст 
рана и на нашия край бяха съ 
здадени условия за стопаноко 
развитие. Още през 1946 годи 
на бяха създадени

спираше темпа на стопанско
то развитие, което получи по- 
силен размах едвам през 1959 
година.

За илюстрация ще приведем 
само някои данни: производ
ството през 1956 година въз- 

първите лизаше на 467 милиона ст. ди 
стопански организации в об- нара и то 62,1% от селското 
ществения сектор. С това за- стопанство, 1,2% от промишле 
почна създаването н’а първи- костта и минното дело. Оста 
те трудови колективи и разре 
шаването на един векове на-

налато производство осъщест
вяваше занаятчийството, тър- 

ред вФгсящ проблем — заема- говията и гостилиичарстаото. 
нето йа населението.

Макар и малки, с по някол 
ко работници, предимно бив- Х°Д на глава от населението, 
ши занаятчии, тези предтщи- който през 1956 година възли 
ятия започанаха да ггроизвеж- заше на 16.650 динара от ко- 
дат, да създават доход, да из е то на селското стопанство се 
менят лика на Димитровград, падаше 11.850 ст. динара. Те

зи данни ясно говорят в как
во положение се намираше 
нашата комуна. Върху тако-

Такова производство обусла
вяше малък национален до-

Присътствуващите с вшгмалисизслушаха доклада на др. Димитър Славов
неговия живот и навици . 

Проблемите в развитието нара. По този начин ин ду стр и сейната мрежа. Днес почти 
ллното производство в наша- всички райони в общината 
та комуна стана доминиращо, са свързани с рейсова линия, 

недостатъчно. Това развитие допринесе на- С усилията на гражданите
и с помощта на Общинската 
скупщина с ускорени темпове 

с помощта да достигне цифрата от 300.000 извършваме електрификация
на селищата. Тази година еле 

Поганово и
в щина от типично изостанала Куса врана, а електрификаци

ята на Радейна и Петерлаш

които за десет години от 1947 
до 1956 година възлизаха на 
74 милиона ст. динара, което 
беше съвсем
След като приехме основната . ционалният доход на глава от 
ориентировка за по-бързо сто населението да се увеличи и 
панскю развитие
на нашата социалистическа об стари динара през 1968 годи- 
щност вече през 1960 година на .По този начин нашата об ктрифицирахме 
съвкупното производство
сравнение с 1956 година ое уве и неразвита сс нареди между 
личи с 3,9 пъти. В промишле- развитите комуни. Сигурно е, е в течение, 
ността производството беше че за такова развитие на сто- Данните, които приведохме, 

телно решава въпроса с вода по-голямо с 31 пъти, в сел- панетвото допринесоха огром 1Саза накрая Димитър Славов,
ското стопанство с 3,25 пъти, ните капиталовложения през 
в строителството с 5,93 пъти, последния период, които въз 
в занаятчийството с 3,49 пъ- лизат на 3,5 милиарди ст. ди-
ти. Увеличаването на ггроиз- нара. Само през тази година през изтеклия период, 
водството в промишлеността и за реконструкцията на фабри- 
в другите неоелскостопански ката за гумени изделия са за 
дейности обуслови значител- делени около 4 милиарда ст. 
на промена в структурата на динара, 
стопанството в общината в по
лза на промишлеността. Сел- ството, оообено на обществе- 
ското стопанство в този пери- ния сектор създаде възмож- 
од участвуваше с 56,7%, а про ности за увеличаване броя на 
мишлеността само с 10%. На заетите, както и за изменение 
ционалният доход през 1960 в структурата на населението, 
година на глава от население- Днес във всички сектори 
то възлизаше на 41,262 дина- заети около 2.700 души. Из- 
ра, което представлява значи- дмгането на жизненото равни 
телен напредък в развитието ще измени и начина на живот

ка нашите граждани. Броят беше връчена 
От особено значение са по- на радиоапарати достигна ци септемврийска награда за по

следните няколко години, ко- фрат от над 1.600, на телеви 
гато бяха изградени ня

колко нови индустриални обе
кти и когато беше извършена също постигнати забележител художник Методи Петров. Пре

дседателят на Общинската 
скупщина връчи награди на 
местните общности от Погано

на този. край не бяха малки.
Липсата на суровинна база за ва бавно развитие на стопанст 
развитие на промишлеността вото влияеха и инвестициите.

СКЪП ПОДАРЪК ЗА ДЕНЯ 

НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
В чест на 2 5 -годишнин ата 

от освобождението Димитров
град получи скъп 
водопровод и комбинирано за 
ведение за дневно пребивава-

за пиене. Трябва да одадем 
пълно признание на комунал
ното предприятие 
което завърши 
един месец предсрочно.

На снимката: новата 
пна станция, която тържестве 
но бе пусната в действие на 
28 септември т.г.

не дават пълна картина на раподарък: звитието на нашата община
Тези„Услуга“, 

водопровода
примери само илюстрират на
предъка и потвърждават че 
възходът е бил извънредно

не на деца.
С новия водопровод, дълъг 

почти 2 км за който досега са 
израсходвани 27 милиона 
динара, Димитровград окончз

пом-

ст, Бързото развитие на стопан бърз, че резултатите, които
трудещите от нашата община 
са постигнали са огромни, въ
преки че има редица неразре
шени проблеми и белези на 

са стопанска, културна и социал
на изостаналост.

На тържественото събрание 
тазгодишнатана общината.

стижения в областта на изкус-зори над 700 итн.
В областа на образованието твото на димитровградския

реконструкция на съществува ни резултати. В основно обра 
щите занаятчийски работил- зование са включени почти 
ници които прерастнаха в ин- всички деца в комуната. В ги 
дустриалии. Всичко това до- мназията се учат над 300 уче 
принесе общото производство, ници. 
оборотът на стоки и услуги 
през 1968 година да достигне стигнати в областта на жили- 
цифрата от 12,506.000.000 ст. щно-комуналиата дейност. ДО 
динара. От това производство сега в обществения сектор са 
промишлеността осъществи построени над 200 апартамен- 
4.300.000.000 динара, а селско- та. Огромни резултати постиу 
то стопанство 3.336.000.000 ди пахме и в развитието на шо-

во и Куса врана за лостиже- 
Оообени резултати бяха по ния в областта на електрифит

кацията. Двете местни общно 
сти бяха наградени е грамоти
и.телевизори.

Д. Йотов

§
&§§
§НАШИ СТРОИТЕЛИ В ЧУЖБИНА §§
§§
§§
§милиарда динара. четвърто Чехословакия

В първото полугодие, с 75, на пето Гвинея с 
най-много обекти са 66 милиона динара и та 
проектирани и построе- ка нататък. ■. .
пи в Европа — за пове- Според стойността па 
че от 381 милион, в Аф договорените строежи 
рпка — за повече от до края па годината — 
379, в Азия — за 169 ми на първо място е Ли- 
лиона и в Америка — бия с пад 600 милиона 
за 119 хиляди динара. динара, а следват: Зала 

В тази обемна работа дна Германия с 432, За- 
са включени над 13 000 мбмя с 279, Чехослова

кия с 210 милиона дина 
ра и т.н.

Нашите строители в 
момента работят в 11 
страни в Азия, в двана
десет африкански и две 
страни в Америка.

§ЮГОСЛАВСКИТЕ про 
дприлтия тази година 
проектират и строят об
що в 36 страни на чети 
ри континента. Според 
следения иа съюзния 
завод за статистика, 
през първите шест мссе 
ца на годината строите 
дните работници са пое 
строили обекти в чуж
бина за около 930 ми
лиона динара, докато в 
същия период минала
та година са били по
строени за 587 милиона 
динара. През настояща
та година в Азия, Аф
рика и Америка са склю 
чони договори за изди
гане на строителни обе
кти на стойност от 2,4

§§
§§
§§§
§§
!

§работници и специалис
ти в Югославия. §

§израсходва- &Съшия ден в присъствието ско заведение са _ х
на представители в Съюзиатл ни над 40 милиона динара. По х 
и Републиканската скупщина, този начин подрастващото по § 
ръководители на обществено- коление получи свой кът за N 
политическите органи- културно развелечение и въз- §

8
Най-голяма е стойно

стта на построените обц 
кти в Западна Гермапия 
— над 196 милиона ди
нара. На второ място е 
Либия с 140, па трето 
Замбия с над 136,

§
§

питлние. х
На снимката: гостите раз- 8 

заведение 8
стопански ръ

ководители от комуната, 
ти от детски заведения в Пи
рот тържествено бе открито след като председателят на N 
комбинирано заведение за Общинската скупщина Дими- § 
дневно ■ пребиваване на деца. тър Славов тържествено пре- ^ 
За изграждането на това дет- сече лентата.

зации и §гос- §, ч (Ташог) §глеждат новото § па

§
\у^^М^УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ"""""/""""""/'""/'""‘''/''""'"‘'""""‘'""""""'’
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А рейсът за Пирот, в петак 
може да отива не на Д®а ча
са, а на всеки полооин час и 

да бъде пълен. Площа- 
„Освобождение", на кой 

то само до преди години висе 
ше камионът на „Седми юли“, 
сега е същинска автогара. Тук 
понякога се събират и по 
няколко рейса. Казват, хората 
свикнали с тях, че дори и 
лукавиани не се връщат пе- 

— ами с пиротския рейс.
Затова, елате в, петак. Ще 

имате и неприятности,, но ще 
бъдете доволни от продукти
те, които ви се предлагат, от 
ценити, от хората ...

Снимки и текст: Б, Ник.

и сливова, край певицата до- 
катоЕлате и в друг ден, но тога

ва няма да видите в нашия\ 
град онова ,което може да ви
дите в петък — пазарния ден. 
Това много .знаят, знаят го 
дори и хората от Ниш, които 
на петък идват тук по каква- 
то и да е работа. — само да 
хванат димитровградския пе
тък. А този, последният петак, 
изпревари всички останали. 
Кошниците с кехлибарено гро 
зде, желюшки домати и дюлц 
минаха мостовете и достигна . 
ха дори до горната рампа. Ця 
лата улица за Строшена чеш
ма стана пазар.

зглйжда да.тдайва по кошниците, на откри
тите съдове със сирене, мас
ло, но какво да се прави тря 
бва час по скоро да се про-

дойде време за рейсове
те. А тогава ,елатс да гледа
те чудо! За Висок ще бъде 
малко и един влак с десетина 
вагони. А още толкова за Нс- 
вля, Одоровци и другите села. 
И не само това. Ако трябваше 
само хората да пътуват може 
би „Услуга" можеше и да ги 
услужи. Всеки носи багаж кол 
кото за една кола. Някой ис- 

да вкара в колата печка, 
друг креват, трети (това вид
ях с очите си), една каца от 
сто килограма. И когато видя, 
че не върви, той удари една 
нашенска псувня и замина в 
„Балкан" с надежда, че утре, 
когато е по-малка навалица, 
ще откара кацата.

пак
дът

на) за 3,5, яйца за 0,50 масло 
Ю динара. Разбира се, хората 
тук купуват и прочутия каш
кавал, хубаво сирене и пр.

даде.
Елате в петак!... В' Димит димитровгардокият петак се 

роиград пак ще бъде пълно различава и По друго от пре 
и хубаво. Не само на редов- вишните пазарни дни. Пора- 
ния пазар в Строшена чешма, 
да направи хубави, хигиенич-

шано, щом като се продаде сто- 
така, жените хващат пътя за 

където общината се погрижи Жешоша и ррадине, най-мно- 
бетоцирана. Тук няма прах, го с колелС/ а хората от дале 
ни сергии, а целата площ е тштс села взимат конете от 
чисто е. Но кой да чака мюще 
риите там, в този затворен че

ка

„Мициното" и хващат пет< 
часовия път. Сега е друго, 

качеството, но и цените. В пс тириъгълник. Затова кошници След пазаря, спокойно ое от-
мо биват в Пивницата на мезенце

А хората не привлича само

те се слагат край пътя, натак можеше да се купят пи»

§

| Босилеград
1

I УСПЕШНА РАБОТА НА МИРОВИТЕ СЪВЕТИ
1

АНАХРОНИЗМИ Тази година ще се избират го късно, когато всичко е за дат тези въпроси, а трябва ня 
§ нови мирови съвети в Боси- вършено и когато вече не мо кой да търси помощ от тях. 
^ леградако. Сумирайки резулта же да се избегне най-лошото. Значи, самите хора трябва да 
^ тите от тяхната досегашна ра Или пък съдът заради' лъж- търсят помощ от тях, а те то- 
^ бота можем да кажем, че въ ливи показания на свидетели- ва н-е правят в такива случаи. 
^ преки някои слабости, оправ- те взема погрешни решения, .Защо е така? Един от отгово- 
^ даха съществуването си. Спо- които представляват ново ог- рите на този въпрос е, че хо 
^ ред нашите сведения мирови- нище на омраза и които ра- рата не са свикнали да се об- 
$ те съвети годишно са разглеж ждат по-късните отмъщения, ръщат към мировите съвети 
| дали по 800 спорове между Какво могат в такъв случай по такива въпроси, а другия 
^ своите съграждани. Какви ре- да ;нлправят мировите съве- отговор е че нямат достатъч- 
^ зултати са постагнали най-до- ти? но доверие в тях. Обаче има
| бре говорят данните, че 80 на Имайки предвид, че члено- възможност коренно да се про 
^ сто от тези спорове са реши- вете на ми.р<>вия съвет са от мени това положение. Органи 
^ ли мировите съвети. селото, че познават всеки чо- зациите на СОРН и местните
^ Поставя се въпрос обаче, век, знаят и корените на ом- общности трябва да популя-:
^ да ли тези безспорни уапехц разата, знаят и характерите ризмрат и подпомагат работа- 
^ са крайно постижение и не на враждуващите, те могат да та на мировите съвети. Съдът 
^ съществуват ли условия и въ намерят път и начин за по- от своя страна има задълже- 
^ зможности още повече да се ммрение. ние да дава необходимите по-
^ подобри работата на мирови През последно време в Бо- яснения и да оказва помощ 
§ те съвети. силеградско станаха няколко На мировите съвети. И още
^ Основното е мировите съве- убийства. В селото Зли дол нещ°: всички ние трябва да
^ ти да се ползват с доверието брат убива брат заради една разберем, че разкарването по 
^ на хората. Те не са власт в торба орехи, в село Назъ- съдилищата не е приятна ра 
§ селото, но орган, който селя- рица чичо убива братовчел си &ота- а Да ие говорим за не- 
8 нитс сами са избрали да ил* заради път, в село Долна Лю нужните разходи. Мировите 
$ помогне в разрешаването на бата брат убива брат заради с'ьвети приемат молби без та- 
^ възникналите недоразумения вода, в село Горна лисина съ- кси- Р^пават споровете без 
^ и спорове. Това значи, че чле седи си нанасят тежки повре- Разходи и което е най-важно 
^ новете на мировите съвети ди с брадва заради път итн. решават ги в ограничен кръг, 
^ трябва да бъдат честни и поч Враждите между тези хора не като по този начин огранича- 
^ тени хора, които се ползват с са възникнали ав момента на ват възможността враждитд 
| престиж в своята среда. Те убийството, но имат своя пра да 1Станат достояние на зли е- 
§ трябва добре да познават хо- дистория. Те не ое отнасят ЗИ|ЦИ- От друга страна, миро- 
8 рата от своето село за да мо- към мировите съвети считай- вите съвети решават спора в 
| , гат да вземат най-правдиви ки, че техната вражда е от по- началото, когато враждите 
^ решения. Наистина, трудне е голям маощаб и че тук миро- все °Ще не са пуснали дълбо- 
^ да се намерят хора, с всички вият съвет не може да помог ки-корени и когато добрата 
^ те тези качества, но затова в не. Останалите обществено- ДУ*13- може да помогне многи 
^ миронния съвет са трима и на политически организации не повече отколкото съдебната 
^ пълно е възможно съвета да обръщат внимание на тези присъда.
^ съчетава тези качества. вражди и резултатът е един: Затова нека да приемем ми
^ От досегашната работа на стига се до най-лошото, до у- ровите съвети като наши най-
^ заключим, че те са разреша- бийства и тежки повреди. близки приятели, нека им до 
^ вали предимно имуществец^ Пишейки за случилите се веРнм нашите грижи, нека да 
^ въпроси. Почти не е имало убийства в Босилеградсюо в 'им «кажем нужното доверие 
^ случай хората да се отнесат? статиите на вестник „Брат- 33 да намерят пътя към по- 
^ към мировия съвет за омра- ство“ се констатира, че миро- мпреиието. Тук ролята на пъ- 
§ за, крамоли, закани, побои. А вите съвети, обществено-поли рвичните организации на Со- 
N в тези случаи мировите съве- тическите организации нищо циалистичеока съюз е голя- 
| ™ могат много да помопнат. не еа предприели за да не се
§ Почти във всяко село има вра ситгне до най-лошото. Това е 
^ ждуващи семейства, стига точно. Обаче мировите 

Дори и до убийства. Често -пъ 
ти думата на съда идва мно-

Без оглед на бройните и различни положителни 
влияния в съдебната практика на общинския съд в 
Босилеград, все още има съдебни дела, които представ 
ляват същински анархронизми на нашето време.

Своя инат хората изливат по различни начини и 
в различни обстоятелства. Обаче съществува един най- 
прост: ако в момента двама души или две семейства 
не са в добри отношения, един от тях винаги съди. 
Това той го прави от инат, за да си отмъсти. Но, ко
гато единя успее поне веднъж да си „отмъсти", то 
другия няма да му остане длъжен. И той настоява на 
всяка цена да му се реваншира.

Така стават дълготрайните съдебни процеси.
А междувременно, цената на ината става все по ви 

сока. Струва много пари, направо откъснати от устата 
и безброй загубени дни, понякога и в най-големия ра 
згар на работния сезон.

— Да ми бе удрил плесница нямаше да го съдя, 
а сега това го правя от инат — съвсем искрено казал 
пред съдията един възрастен човек от Долно Тлъми- 
но. Може би това не е щял да каже, ако не е бил из
черпил списъка на онези, които и занапред да му сви 
делствуват.

Колко много има такива в Босилеградско показ
ват бройните съдебни дела, зарад обида, или прякор.

Един съдил съседа си, защото го нарекъл „ко- 
щуляр"! Но и други с това име наричали семейството

§

§

§

8
Ь му.

Хората, поради ината, превърнат в злоба, отиват 
дори и в такава крайност, че търсят от съда да ги 
провъзгласи за физиологически здрави! Например 
много често, някой нарече някого „патронно" или 
„патроше", макар че те са напълно здрави. Но това е 
достатъчно да се водят маратонци съдебни дела, кои
то струват много време и много пари.

Нерядко в съдебните анали на общинския съд в Бо 
силеград намираме и такива дела, в които предмет на 
разглеждане е само една дума, като например „прош- 
ляк", „изелица", „айдук" и др.

Проследим ли тези и още много1 други случаи,- 
стигаме до извода, че неразбираемия инат няма край. 

Питаме: къде са мировите съвети?
ма.

В. в.
Иван Андонов, предсе
дател на Общинския 

съд в Босилеград

съве
ти не са органи, които по за
дължение могат да разглеж-
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Босилеградски проблеми г *••• тзширт?!

ГОЛЕМИ ТРУДНОСТИ ОЬО ФИНАНСИРАНЕТО КАКВИ ТРУДНОСТИ 
ИМАТЕ В НАЧАЛОТО 
НА ГОДИНАТА?Приходите на бюджета на л учил и 90 на сто от заплану- 

^СосЛъщ1с™ат цялостжз "с бкаджета ореДОтва. известни средства. Обаче
оглед на това общината не е на ^ътре^ите^оаботаУ^6 принздлеж?т иа ДРУ™ бюдже ма от къде да изнамирам ре-

ШшШЩе ШШш ШШШ
цялостно да се събира. Земе- Решения наистина тпутгао в органите на общината за !'ава лешо щяхме да изнаме- 
делюките производители: свои- могат да се намерят. платите са редовни, защото РИк,^1?1тр^и^Ш реш€Ш1я-
те данъчни облаги обикновет Ето какво казва най-отгово се изплащат по нормативите, Стоянов, завеждащ
но .заплащат към края на го- рният по общшзд1Г“ взети от ОС. При другите оба службата на вътрешните ра,
дината. Затова заплануваният? секретарят на общината Иван чс не е така- По-точно те не м _
общицоки бюджет не може Дешютов: - По определени са зачитали критериите на съ лучиЛи ^м 100000 ли^аоа от

Цялостно да критерии Общинската скуп- 'вета по обществен план и фи- Заделен1^ ни по бюджета
се осфществи. Например, ми- щина е разпределила бюдже- 11 “• Според , предложение- тста ™о се отоазявГ върху
налата година той е изпълнец та на службите, които финаи- то на «я съвет ръководите- „тботя Р Р У
с 93 на сто, а въпрос е дали сира. С оглед на това, за осем лите на Финансираните от момента нямаме соелства 
сега ще се осъществи този месеци на всички ,служби сме бюджета служби трябва да ц- заплата А в ншата ^ 
процент. Това вече създава заделили по 90 на сто от су- мат 3™та от 1400- лица с .Ц 33”тс и т^тГстей-
трудности при службите фина мата, която им принадлежи висше °бразвонаие 1-150, с по ,стВа ™юч^е™ ж^еят от
нопрани от общината. Още за тоя период. лувисше 1.000, със средно 830 живеят от
при разпределението на бюд- Обаче тези средства общин и с нисше 7°0 динара. В съ- 
жета е направена грешка, за- ския съд и службата на вътре Да и службата на държавна-
щото се предполагаше, че на- шните работи са изразходва- та сигурност заплатите са да-
пълно ще се осъществи. ли за седем месеци. По такъв леч по-толеми.

При това положение отгово начин в осмия са останали Според мнението на секре- 
рните по бюджета в община- без средства за заплати. Та- та ря до това сложно положе-
та, на службите които финан къв случай не . е с органите ние при тези две служби се е
сират, заделят средства, спо- на общината и общинската об стигнало и поради това, че те
ред постъпленията в бюдже- разователна общност, които нямат фондове и, че матерна
та. Затова бюджетните потре- са ползвали средствата по-ра- лните сродства са разпредели-
бители за осем месеца са по- ционално. ' ли за лични доходи.

; V 'Моментално общината има средствата сме разпределили
те идеално. Това означава, че ня

Ми*ка Христо- 
ШрШ. ва, ученичка « от 

“тори клас: '
~ Учебниците 

ие пристигнаха, на 
време. Това - не
що. . се повтаря 
всяка година. По 
добно е и с наръ 
чннцнте и остана 
лите необходими 
помагала

V'

Предлагам при гимназията, в тс; 
чение на^тази или идната година 
да се формира отбор, който да се 
занимава със събирането и набавя 
нето на нови и стари учебници.

За селските, ученици трудности 
създава 'и това, че са принудени 
ежедневно да носят двои обувки, 
от които едните да ползват в учи
лищната сграда. Би било по-изго
дно тези да се оставят в гимназия
та.

Раде Раденкоп, ученик от първи 
клас:

^ — За първи път
> идвам в една но- 
Ь ва среда и сред- 
шг но училище, кое- 
К то има своя сПе- 
Г цифнка.
\т На мен, за се- 
* га, най-много тру 
% дности ми създа~ 
; ва това, че 

бучението става 
Щ на сърбохърват- 
^ ски език, за раз- 

лика от оЬновно- 
то училище. До- 

ва търси повече работа.
Покрай другото, все още несъм 

намерил близки другари, с които 
мисля, че ще ми бъде по-леко да 
преодолея трудностите.

Според републикански мери 
ла на нашата служба са необ 
ходими още 300.000 динара. 
Знаейки възможностите на об 
щинския бюджет ние се отка 
захме от тези средства, но се
га търсим онова, което ни 
принадлежи. С отпуснатите 
средства сме запланували вси 
чки разходи и сега всяко од- 
стъпване от това води към но 
ви затруднения.

Въпрочем, ние не сме дъл- 
жни да събираме приходите 
по бюджета. Това е дължност 
на общината. И защо тогава 
еднакво да получаваме с оне
зи, които са виновни, за неиз 
пълнението на бюджета?

Всичко това е усложнил се- 
кретара на общината. Същи-; 
ят, юогато се касае за запла
ти на органите на общината 
намира средства, но не и за 
нас.

О-

— Временно решение може 
да се изнамери — каза секре
таря, ако на тези две служби 
се заделят средства от фонда 
общи резерви, но при усло
вие да се върнат. Ако не се 
постъпи така и ако се прене
брегне решемиетао на ОС в 
тежко положение ще изпад
нат и другите бюджетни пот
ребители.

Стоп! — за »дивнте« строежи
Павлина Мето- 

нева, ученичка 
от трети клас:'

— Нямам всич
ки учебници.' То- 

първото. 
Друго плана на 
обучението е из
менен и допъл
нен. В тази учеб
на година в тре
ти клас ще изуча 
ваме много от о- 
нова, което са до 
сега изучавали 
Учениците от чет 
върти клас.

Пренасянето ни в сградата на. ос 
новното училище също донася труд 
ности. Нямаме достатъчно свобод
ни помещения, които да ползваме 
за редица необходими извънучили
щни дейности.

Едно закъсняло реше 
ние на Общинската ску 
шцина в Димитровград 
сигурно ще въведе по 
вече ред при изгражда
не на Димитровград за- 

" напред.
Години наред се чув

ствува нужда за регули- 
'• -- ране на строежите, за

щото поради бързото нз 
растване на града диви 
строежи на къщи ник
нат навсякъде в града и 
около него. Израстваха 
цели селища на Лукави

шка река край стария 
път между Желюша и 
Димитровград.

И тези нови селища 
нямат вода и електри
чески ток.

Решението на Общин
ската скупщина, което 
слага „червено светло" 
за дивите строежи ще 
допринесе в бъдеще раз 
витието на града да вър 
ви според Градоустрой
ствения план, който бе 
приет неотдавна.

ва

По същия въпрос председа 
телят на общинския съд И- 
ван Андонов заяви следното: 
— За осмия месец заделените 
по бюджета средства : 
да вземем само 25- — 30 
сто от заплатите. По-точно за

(
Считам, че и решението на 

Общинската скупщина по тоя 
въттрос трябва да се корегира, 
имайки предвид тъкмо специ 

тоя месец ни недостигат 19.000 фиката на отделни 
динара.

стигат
на

служби,' Г' които тя финаноира.
Б. Ние оме организация -с. ма

лък бюджет и като такава В. в. в. в.

§

Така и става. Затуй хората се надпреварват $ 
с времето. Всеки час поглеждат към небето, опи 
тват се да установят има ли дъждовни облаци 
и правят план за работа. Пък и да е лошо вре
мето, те няма да почиват. Чакат ги и много дру 
ги работи.

В момента цялата работа е легнала върху . 
жени и деца. Мъжете са заминали по строител- •" 8 
ствата. Не са дочакали да се прибере реколта- ^ 
та, защото тогава би останало малко време за . | 
изкарване на допълнителни доходи. Освен това | 
тия от имота не винаги са сигурни, защото не ^
рядко късното узряване на житото, при ло- ^ 
шо време, пропада напълно. А главна култура, ^ 
която отглеждат ръжанчани е ръжта и овесът.
Но малко са семействата, които осигуряват пре
храната си само от тия житни култури.

Впрочем ръжанчани имат и други възмож 
ности. Те са най-големи и най-добри произведи- ^ 
тели на картофи в комуната. Но каква полза ^ 
от това, юогато за тях никой не намира па
зар! И така: картофите се използват като фу- | 
раж. 8

Ръжаните, а особено Горна, разполагат с ^
най-качествени пасища в Босилеградско. Преди ^
няколко години лисинската земеделска коопе- ^
рация на едно от тях направила опит да обра- ^ 
зува животновъдна ферма, но акцията пропад- ^ 
нала, поради не много убедителни причини. По ^ 
такъв начин останали са неизползани условията, к
които предлага природата за развитие на живо- 
тноводъството в тези села.

Така тече животът в тези отдалечени от це
нтъра на комуната села. ^

Тук вече пристигат и първите студове. Еое- ^ 
. нните мъгли започват да докосват върховете на ' ^ 

планината и вършищата на букаците. Не след ( ^ 
дълго време ще падне и сняг. А той тук е ооо-.у | 
бено голям. Тогава ще настъпи дълга зима, на ч 
която ръжанчани не се радват много. , В. В. §

/ •
„АКТУАЛНИ РАЗГОВОРИ“

§

—гт ЛР
1!й1В1й1ЛУ.М

НАДПРЕВАРА
още задърстен от неизкупели железопътни трд 

' верси. Има ги и от едната, и от другата страна, 
ив крайпътните ливади.

Ръжанчани разполагат с най-големи и ®сс 
§ още добре запазени гори. Заради това, от тук 

: 'се изнасят и Най-много траверси. Но тази годи
на около изкупването • им, в района на тези две 

§ ’ села сс е стигна до чудна надпреварва помежду
земеделската кооперация от Горна Лисина и тър 
говското предприятие „Слога“. И едните и дру
гите полагали право на изкупване. Първите, за- / 
щото години' наред изкупвали добитък, а други- 

§ тс, защото миналата година спомогнали да сс 
§ пробие шосе към Долна Ръжана.

НО каква полза от тая надпревара? Хората 
рошили траверсите да дадат на „Слога“, 
пак не успяла да им осигури пласмент. И така 
траверсите пропадат край пътя, а хората са по

-къси за няколко десетина хиляди динара.
И тая година ръжанчани ще 

Мобе и тая година ръжанчани ще секат и

С
§ ВРЕМЕТО1

)

§

А то една ли е грижа? В тези две села при
родата е много по-оурова от което и да било 
място в комуната. В тези есени и дни хората още 
жънат. С вършитбата не са започнали. А то се 
знае — на есенното време не може много да се 

секат и вярва. Един ден ще е слънчев, а два дъждов-

Тая

а Щ- \
1ч .

. •
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СъветиЮбилейни срещи а е

ПРИГОТВЯНЕ НА 

ЗИМНИНА
<т :

ЬуЧ*р
Плодовете и зелеянуците се 

запазват в сухи, хладни поме 
^ щения — изби, северни -стая, 
§ тавани и пр., с температура не 
^ повече от 89С и не по-малко 
^ от 0<>с.
§ ДОМАТИ. По-дълго време 
^ се запазват зелените домати, 
^ наредени в щайги при темпе- 
^ ратура от 10—12®С и по-голя- 
| ма влажност на въздуха. За 
^ червените домати е необходи- 
$ ма по-низка температура (1— 
§ — 2°С). ‘
^ Доматите дозряват и стъб- 
^ лото, като се изскубят през 
^ есента и се окачват по стени- 
^ те на помещението, в което 
& температурата не трябва да 
Ь пада под о°С. Плодовете на- 
$ растват, защото хранителните 
^ вещества от стъблото и лис- 
$ тата преминават 
| ПИПЕРКИ. Червените пипе 
^ рки по-дълго време запазват 
^ витамините си. Пиперките се 
§ обвиват всяка поотделно в пар 
8 че вестник и се слагат в щай- 
^ ги, застлани с вестник, покри 
^ ват се пак с вестник и се на- 
^ реждат една върху друта в су 
^ хо, хладно помещение. Така 
^ могат да се запазят около 2— 
§ —з месеца.
$ ЗЕЛЕ. Подбират се стегнати 
^ зелки. Отстраняват -се 
^ разъкъсаните листа, а кочанът 
§ се изрязва на 2—3 см. Най- 
^ добра температура е от 0 до 
^ 1°С и по-голяма влажност на 
$ въздуха. Нареждат се на ета 
§ жерка в 3 до 5 реда с кочана 
8 нагоре или на пода върху вър 

_ шини, едър талаш на пласт 
ллллаллалллллллллллл^ ^ 5—10 см или дъсчена решет-

§ ка-
| Добре се запазват зелките 
8 и като се изкубнат с корен и

И
м
А I 1

т
)

Тодор Вацсй
]Х>Д1 юсювобод ите лаюто движение ое показаха като го
леми борци за полата власт.

Измила чевтърт Столетие от тези дни.
Народооевободителен отбор

Еистати СтанулопСпасен Тошев
Първият Народооевободителен отбор на Димитро , 

вград, който взе кормилото на народната власт равно 
преди четвърт столетие, не беше обикновена смяна 
на властта. За Димитровград и Димитровградско, той. 
означаваше нещо повече. Никога в историята на това 
място народът не избра на така демократичен начин 
своя власт, и никога в органите на властта не се на
мериха само местни кора, какъвто беше случая през ( 
есента на 1944 година. В първия Народооевободителен 
отбор .бяха само-местни хора, кореняци-царибродчани. 
Между другите — и те тримата: Спасен Тошев, Евста- • 
ти Станулов и Тодор Вацев.

Трудно е сега да се каже как бяха избрани точно

Тримата от първия 
не бяха забравени. Те бяха на почетно място на тър
жественото събрание по случай празника на освобож- в тях.
дението. _ ___

Разбира се, никога няма да забравим и работата на
първата обществена кухня, за чието организиране тря 
бвше и воля и умение. А дядо Спасен работеше усър
дно. Дядо Тодор, кожухаря, чиито кожухчета е радост 

партизаните, също така като член на
' ' т>

се приемаха от 
отбора, даДе своя принос за организацията на столак- 

пърийте дни през есента на 1944 година. А 
бай Истатко, не намери място на тържествената ака-

първия народноооовободите

ството вте.
Може ■ би, че двамата от тях дядо Спасен и дядо 

Тодор бяха изпратили своите синове в Царибродския 
отряд „Момчил Войвода“ и още преди освобождение
то сътрудничеха с отряда. Евстатй Станулов стана пър 

отбора. На него се падна първи да .

демия само като член на 
лен отбор.. Той задължи своя град с богатото си актъо 
рско дело преди и след освобождението. На димит
ровградската сцена много пъти бе получил ръкопля- . 
скаие на открита сцена. Той даде своя допринос за 
развитие на самодейния театър.

Тримата отбориици Спасен, Евстатй и Тодор, пър
вите членове на- нашия „дгарламент“ зарад участието 

работата в един период, най-славен в нашата ис-
Б. Н.

само
вия секретар на 
обрне един чист лист от протоколната книга на бив
шата община и да запише „Протокол Но 1.“ Първия 
протокол на димитровградския „парламент“, на нова
та народна власт, най-голямо завоевание на много ди- им в

тория, заслужават уважение и почит.ми-уроеградчани, които в миналото и особено през На-

ОТ КАКВО Е 

НЕДОВОЛЕН 

ХРИСТО?

вързани по две се окачват с
8 корена нагоре в суха, хладна

§ дължение на шест месеца.
^ ПРАЗ. Стръковете се почи- 
^ стват от външните листа, а ос 
$ таналите се отрязват на 20 см 
8 от стъблото. Подрязват се и 
^ коренчетата и така се насаж- 
^ дат на дълбочина 10—15 ом
$ в не много влажен пясък или 
^ песъклива пръст край стена- 
^ та в избата. Празът може да 
^ се засади на открито в трап, 
^ дълбок 1 метър. Трябва да се 
| покрие с дървета и да; се за- 
8 трупа със слама и пръст.
^ КАРТОФИ. Картофите се 
$ държат

в в т

Петък е и пазарен ден в Бо 
силеград. Христо Николов, зе
меделец от с. Райчиловци е 
докарал на пазара няколко 
врещи с чушки. Мющерии ня 

■ ма много, а тези заинтересо
ваните много провираха. От
минаваха си, или чакаха да 
„паднат“ цените.

Започнахме обикновен и не 
принуден разговор с Христо.

— Как живееш чичо?
— Някак си свързвам два

та края.
— За тая година колко да

нък ще заплатиш?
— Над4 1.200 динара. Правя тях ТрИ могат да се напояват, 

забележка на общинската да- а ТрИ Са обикновена и не мио 
нъчна служба, която при оп
ределянето на данъка не дър 
жи много сметка колко рабо
тоспособни членове има едно 
семейство.

Христо
Николов две седмици в поме-§̂ щение с добра вентилация 

^ при температура от 15<>С, за 
^ Да се образува в наранените 
^ клубени защитна тъкън,

да съществува и от производ 8 то ги запазва от загниване, 
ството на своето имущество. ^ Картофите се запазват мно

| го добре и в ровове.
| МОРКОВИ, ЦЕЛИНА, РЯ- 
§ ПА, ГРАДИНСКО ЦВЕКЛО., 

Има ги много такива в ко- ^ Нареждат се на редове, меж- 
муната, какъвто е Христо Ни | които се посипва сух пя- 
колов от Райчиловци. За раз | С^ов3еапазват се и в дъл 60X11
лика от други той няма по-1 ТИКВИ. Най.добре се запаз 
числено семейство, което до; ^ ват при температура от 1 до
пълнителми приходи да тър- ^ 14°С и не много влажен въз- мат никакви сътруднически си в сезоина стрШ1телна ^ | дух. До настъпване на сгудо-

отношения с нас произведете та 0станал е на имущество. | ^те се оставят на от-
им е един динар по килограм. лите- Д°Р“ и в т™а то от и се опитва чпез гоб™,Р I навеси' сайванти и
Но ето, че пак не върви. Ще крайност, че унищожават про Р е | пр’ това се прибират, на
получа 300 кг. царевица, но изводството си и на ообстве- И Ст° Да СИ ОСИГУ ^ сла
това ми е за собствено потре- Ри поминъка, предпочитайки, 8 -3 на ВИООЧЮ1а Яо 1,5 метра.-
бление. От добитък имам две имущ , че с продажбата на производ- ^ 7^псвите се пазят от измръзна
крави, които ползвам за рабо- — Къде виждаш изхода за ствеж1те т тлтццИ | “ ПОКРИ
та. Всяка година от тях полу- подобряване на положението „ § слама.
ипрям гпйтшл ил ртБнл т/>пр л си заплати обществени § ДЖОДЖЕН. Пъовоючавам средно по едно теле. на земеделския произволи- т, § 9пСщ» р
Също и тая. Продадох го и тш? те дългове. Като се вижда, 8 на Джоджема става при
получих за него 600 динара. той не успява в това пялост-^ дъ<рте>ка' а втоР°то — късно

Ще набера над 500 килогра — Преди всичко в създава. но 4 ^ през есента. Отрязаните стьб
уУ ма ябълки, за които съм сигу нето на такива производстве- ‘ к 113 супгим върху хартия в стая

Тая именно категория хора ^ с <«®орен прозорец, или навър 
комуната изискват отделно ^ ЗЕаме на малки китки, които

окачваме на

коя-— Какви забележки имашват ми още четири, па да пол 
звам .поради старостта си, об за работата на земеделските 
лекчения при заплащането на кооперации? 
данъка. Обаче кой ще изтрае —- Бройни и големи. На ве-,

днъж другаря Тито каза, че
*

до тогава?
— Колко имот имаш?
— Имам шест декара. От трябва да му се гарантира о-

на земеделският производител

нова, което произведе и да 
предаде. Нашите кооперации 
това не го правят. Поне и ча- •го плодородна селска площ.

— Какво си произвел тази 
година и какво предлагаш за етично нещо от това. Те ня-

- продажба? ]
— Тези 200 кг. чушки, кои- 

Аз и бабката сме сами. Тя то виждаш в колата. Цената 
е на шеодесетгодишна въз
раст, а аз на 66 години. Оста-

оря-

у рен, че никой няма да ги из- но-търговски отношения, ко- 
купи. Така е .вече няколко го ито от земедлекия производи 
дини. Имам и ракия за про- тел ще направят стокови про-

в
проветриво мя-внимание и в рамките на да- § 

иъчната общинска политика.
^ сто.
| След изсушването отделяме 
8 листата от стъблото и приСц- 
^ раме в буркани.

БРАТСТВО ♦ з ОКТОМВРИ 1669

дажба. Обаче, кой се интере-, изводител. По такъв начин 
сира за нея? •ще му даде възможност лой В. В.
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Срещи я разговори \.

ПОЛЕЗНИ
СЪВЕТИ

I

В ПЪРВАТА
ДИПЛОМАТИЧЕСКА МИСИЯ

Силен разтвор от 
цет премахва петна от 
стъкла и огледала;

изчиства вани, мивки, 
емайлирани съдове;

помага за измиване на 
мазни съдове и четки-.

отстранява от съдовц 
и ръце неприятната ми 
ризма от риба,-

о-

На 2 октомври 1944 година вци в България и да поискам 
^ . 'ггровпрад се формира лекарства за нуждите на гра- 
1>в я общинаки Народоос- да. Сега, гледано след 25 го

дини, всичко изглежда обик
новено, но тогава, в онези вое 
нни дни,
сложно. Трябва да подчертая, 
че това беше трудно защото 
и в България нямаше доста
тъчно лекарства и затова сс 
наложи да правим дълги пъ
тувалия.-

премахва петна от пло
дове. това беше твърде

За да станат меки и 
• еластични Кожените вц 

ръкавици, * 
в разтвор
лъжици оцет и 1 литър 
вода. |

Миризмата на плесен 
ясъл хляб ще изчезне 
от бюфета ви, ако на
триете стените му с раз 
твор от оцет.

Преди да поставите в 
тестото оода, разтворе
те я в лъжичка оцет, и 
миризмата й няма да се 
чувствува в сладкиша.

За да сварите счупено 
яйце .налейте във вода 
та млако оцет, и белъка 
.няма да изтече.

- След чистене на пло- 
. дове и зеленчуци пото

пете ръцете си са 5 ми 
нути в гореща вода, към 
която сте прибавили су 
пена лъжица оцет. Те 
ще станат меки и бели.

Алуминиев съд, потъ 
мнял отвътре, ще ста
не отново светъл, ако в 
него кипне вода с оцет.

Намажете мушамата 
за маса със смес от оцет 
и прясно мляко (в рав
ни части), тя няма да 
напука...

Ако трбва да сварите 
замръзнали картофи, 
пуснате ги за минутка 
в студена вода, а след 
това в кипяща, в която 
освен лъжичка сол е по

1атопете ги 
т 3 супени

Първо се обадихме, продъл 
жи с показванията си другаря 
Апостолов, в Министерството 
на народното здраве. Там ни 
приеха добре, но за съжале
ние, не можаха да ни помог
нат. Изпратиха ни в гр. Паста 
гюрище, където се намирали 
някои окладове. Ние без да 
му мислим много потеглихме 
там. Обаче останахме разоча
ровани когато ни казаха, че 
можем да купим лекарства са 
мо от някои складове при се
ло Драгалевци, край София. 
Ние разбрахме трудностите, 
защото всички складове с ле- 

изключител-

I

I

Кирил Апостолов

вободителен отбор. В 
състав бяха Нацко Тодоров 
(председател), Евстати Стану- 
лов (секретар), Кирил Апосто- порадините моменти в които се на

мираше България, бяха ева
куирани.

неговия

лов (касиер). Спасен Тошев 
(завеждащ общественото хра
нене), и членове Тодор Вацев 
и Драгомир Стефанов, лекар.

Първият преставителен ор
ган на новата власт е имал

Най-сетне .дипломатическа 
та“ мисия на Кирил Апосто
лов успяла. Двамата делегати 
от Димитровград купили лека 
рства за 350 000 лева. Тези па
ри били събрани доброволно 
от гражданството на Димитро 
вград.

много задължения, много за
дачи. Обаче малцина знаят, 
че още тогава одбора бе при 
нуден да изпрати един свой 
член КИРИЛ АПОСТОЛОВ, в 
първата „дипломатическа“ ми Историята с доставката на 
сия. Градът, казва другарят лекарства е само една от за- 
Кирил Апостолов, когото зава дачите, които- трябвало да. ра

зрешава народоосвободител- 
ния отбор. Във всички тези

роба на железопътната гара* 
от които пострадаха много не 
винни хора.

От експлозията в киното за 
гина един работник, а мнози
на останаха инвалиди.

Хъркач е бил член на уста- 
шка емигрантска терористи* 
ческа организация.

Хъркач 

пред съдарихме в канцеларията на коопе 
рация „Сточар“, беше останал 
без лекарства. И 
резерви бяха предадени на во 
енната болница в Пирот, къ
дето се лекуваха ранени вой1 
ници от фронта. Тогава 
решено аз да замина заедно

последните акции участвувал и един от 
първите отбори и ци Кирил А- 
постолов, привърженик на

Тези дни терористът Хър- На снимката: 20-годшнната 
кач се изправи пред съда. Кат Магдалена Новакович, 
кто е известно, Милепко Хър- която

остана без крака следствие енбе НОВ през окупацията, уча
стник -в освобождението на 

с другаря Димитър от Смило- града от фашизма.

кач миналата година възпла- 
мешгсгазена лъжичка оцет. бомби в белградското сплозията на 
кино „20 октомври" и гарде- „20 октомври".

мина в кино
Б. Н.

Но не е само това! Колкото повече испан-АТЛАНТИДА (5) съвсем определено за някакъв „протмво лежащ 
континент“, т. е. за континент, който се нами
ра отвъд Атлантида. В това безспорно може да 
бъде само откритата много по-късно от Колумб 
Америка. В такъв случай би трябвало да се до
пусне, че епиптятите или поне древните гърци 
са знаели нещо за съществуването на Америка. 
По този въпрос не би мргло да ое каже нищо 
положително. Едно обаче с установено, че кул- 
аурата на древна Америка, и по-специално тази 
на ацтеките, шисите и майте, показва в много 
отношения едно загадъчно сходство с тази на 
Стария свят.

В едно писмо до испанския крал Карл V, 
изпратено от Кортес, сс описва столицата на ап
теките — Теиотчитлаи. Теша описание твърде 
много напомня разказа на Платон за столицата 
на Антлаитида.

„Великият град Тснотчитлан — пише вож
дът на конквистадорите — с построен сред со
лено езеро, което има приливи, както морето.

Тснотчитлан не е по-малък от Севиля и 
Кордова, улиците му, гошоря само за главните, 
са прави и широки. Има няколко площада, ко
ито служат за пазари, един от тях, ограден с 
колонади, е по-гол ям от град Саламаика. Тук сс 
събират шсст-дссст хиляди купувачи и прода
вачи. Има улици, заети изключително от продава 
чи на лековити билки, или от златари, или от 
дърводелци, или от живописци и така нататък.

Външният ред в тази велика столица е по
разителен, предизвиква учудване откъде сс е 
взел той у такъв варварски народ, който живее 
извън общуването с цивилизованите народи...“

Тснотчитлан сс намирал сред водата, целият 
бил заобиколен е изкуствени водни канали, сред 
него били изградени великолепни дворци и хра
мове, златото ос намирало в изобилие тук. За
наятите и изкуствата процъфтявали в столица
та на ацтеките. Този народ се ползвал и с пис
меност.

ците опознавали държавите на ацтеките и древ 
•ните инки, на майте и толтеките, толкова пове
че се ущишлявали на тяхната самобитна и висо
ка култура и цивилизация, на високото равни
ще на развитие, до което стигнали тези народи. 
По-късните изследвания и разкопки поставиха 
редица загадки пред археолозите. Така напри
мер на територията на съвременно 
бяха открити пирамиди, които показват пораз- 
вително сходство -е пирамидите на древен Еги
пет. Тези пирамиди, строени от майте, както и 
някои паметници, открити в Перу, отнасящи се 
до древна култура и цивилизация, предхожда

ща тази на инките, показват в редица случа V» 
твърде голям близост с културата и цивилизак
цията на древен Египет. Изобщо много архео
логични паметници сочат, 
твърде тясна връзка между културите от двете 
противоположни страни на Атлантиха.

-Твърде показателно е например това, че в 
миналото, пък и досега в джунглите на Средна 
и Южна Америка са намирани и се намират ка- 

изшаяния .както и скални изображения 
на слоновете, лъвове, крави, риби и други жи-» 

които никога не са живеели в Америка.

Същото нещо се потвърждава и от зоологи- 
гията и палеоботаниката. Така например многоб 
ройни палеоботанически изследвания установя
ват, че по едно и също време през геологичното 
минало в Европа и Северна Америка са се срещали 
такива дървесни видове, като платан, секвоя и 
блатен кипарис. А палеозоологията доказва, че 
през ледниковия период в състава на фауната 
от двете страни на Атлантика са били включе
ни едновременно такива животни, като мамута, 
дивия кон, мускусния бик. В статията си „П.роб 
лемите на Атлантида“ отпечатана през 1913 г„ 
френският биолог Луи Жермен съобщава, че 
фауната на островите в Атлантически океан ® 
твърде сходна помежду си и при това носи съ
всем очебиен кантиненталсн характер. В резул
тат на всичко това неизбежно се налага въпро
сът: откъде произлиза и на какво ое дължи то
ва сходство на флората и фауната од двете стра
ни на Атлантика, -както и континенталния харак 
тер на островната фауна в този океан? А неиз
бежният извод е, че е съществувала някаква 

връзка както между островите и континентите, 
така и между двата -континента — Европа и А- 
мериха. С други думи отново ое потвърждава 
наличието на материкова или островна 

. — „мост“ между двата континента.
Наистина немският учен Алфред Вегенер 

излиза с друга хипотеза .която обяснява сход
ството на флората и фауната от двата бряга на 
Атлантика с, „движението“ на континенталната 
суша. Ала и тя има своите слаби страни, които 

се подчертават от голям брой световноизвестни 
геолози. При това с теорията на Вегенер за 
„плаващите" континенти мъчно би могло да сс 
обясни друго едно „сходство“ — това на общи
те черти в културата на Стария и Новия овят.

В диалозите на Платон, когато се говори за 
местоположението на Атлантида, се споменава

Мексико

че е съществувала

м етани

нотни.
Откъде е могъл да види древният ваятел и ху
дожник лъвове, които са ое .срещали само в Аф
рика, Европа и Азик, за да пи нарисува или пре 
създаде в каменни изваяния?

МИТ ЛИ Е ИЛИ РЕАЛНОСТ АТЛАНТИДА?

След нашата кратка историческа екскурзия, 
която обхваща един период от близо 2500 го
дини, ние -вое пак фихме могли да дадем отговор 
на този въпрос.

Въпреки насмешката, с която много учени 
в миналото и днес посрещат самото споменава
не на думата „Атлантида“, съществуват много, 
макар и косвени научни доказателства за това, 
че показанието на Платон за загадъчната страна 
на атлантитс не е празна измислица. Една от 
задачите на бъдещата наука е да докаже това. 
И тя безопорно ще го докаже!...

суша

Колко много общи черти със -столицата 
Атлантида!...

па
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КАКВО ЗНАЕМ ЗА 
ХИГИЕНАТА НА КОЖАТА

• /.СРЕЩА С 

БРАТОВЧЕДКАТА Бръсненето
НА

I ■

Грижите за кожата са лри- 
съаци на всеки културен чо
век. Поддържането й в добро 
състояние зависи от нейната 
хигиена. Важна необходимост 
при мъжете е бръсненето. 
Във връзка с това е добре да 
се знаят някои изисквания.

Много важно при бръснене 
то е да се насапунисва добре 
лицето, така, че космите да 
станат меки, а кожата — глад 
ка. Подходзщият за бръсненд 
сапун трябва да дава гъста и 
фина пяна. За препоръчване 
е да се използва специален за 
целта бръснарски сапун или 
крем за бръснене. Ако след 
бръсненето кожата се зачер
ви, тя може да се успокои с 
топли компреси от лайка (от
вара).

Сухата и нежна кожа, как- 
то и по-слабо пигментирана
та, е по-чувствителна към са
пун и често миене. От голя
мо значение е и подсушване- 
тс на кожата с мека -кърпа 
след измиване на лицето/ Вре 
дно е да се излиза с ..влажна 
кожа, особено при студено и 
ветровито време, тъй като се 
получава измръзване и напу- 
кнане.

След бръсненето е достатъ
чно мазната кожа да се из
трие с памук, натопен, в спи- 
трие с памук, натопен с спирт 
или одеколон. За сухата коже 
е подходящо да се намазва с

ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ
Навършени са повечето от 90 
години от рождението 
колко
Йордан Захариев, известен от 
нографически изследовател, 
родом от Босилеград. ч

Къщата, в която е роден и
живял в творчески най-плодо — Всичко, което работеше, и практиката п изслсдовател- 
твориите си годи н и вършеше го с младежки жар иитс поослищпо-гсографски
днес стои в центъра на ^ и с необикновена упоритост въпроси. Така той уопешно ич
леград. Това е стара къщ посвещаваше знанията и си- работиш в общи линии своя гс
ка, в която сега живее н - л си — казва братовчедка ографско-ешографски труд 
вата братовчедка, Евгения За та 
хариева. В Босилеград тя и е у~
единствената .останала в жи
вота, роднина на

и ня-
години от смъртта на Родната къща 

на Й. Захариев
I

битсаг подход в проучванията
му.

когато— Имаше седмици, 
той не оваляше раницата и 
фотографии еския апарат 
гърба “си, като се отбиваше 
ту в едно, ту в друго село — 
разправя ни баба Евгения.

Поради това, съвоем естес
твено, неговата книга „Кюстен 
дилско краище" носи белега 
на едно строго обективно из
следван,е при което авторът, 
•както сам отбелязва е целел 
да изпълни дълга си преди 
всичко към самата истина, 
каювато старателно навсякъде 
е търсил.

— Беше голям работник. И 
ценен от всеки. Една стаичка 
в къщата ни бе преобразил 
в библиотека. Какви ли все 
книги нямаше! Но фотогра7 
фии обичаше повече от всич 
ко .Навсякъде, където отива
ше той снимаше и после раду 
шно ни показваше снимките 
— припомня си братовчедка-

от
за Краище.

С изследването на Босиле- 
през 1912 година той завърш- градските селища, чрез тях
на своя първ обемист труд — иото положение, развой, тип 
„Кюстендилско краище" и го и жители, Захариев говори ,и
представя на Българската ака за. въздействието на природа
демия на науките за рецензи та. По-подробно той говори
ране и отпечатване. Обаче во за населението въ® всяко ес
енните години забавили печа ло, което води непримирима
тането и книгата му излязла борба с природата, с цел тя
през 1918 година като отде- да се подчини в своя полза и
лен обемист том. Този моно- да се ползуват нейните блага,
графичен труд бил посрещнат но не е само това. Той раз- 
от географи, историци и етно правя и за всички обществе- 
графи извънредно радушно. ни отношения и трудности на 
Той е един от първите от то хората в тогавашния режим.

- Още по време на учител , начин 3ахаР”е*
ските си години - разправя И сетне, като географ и на- нс е попаднал в плен в това
ни баба Евгения — Йордан Учен работник, Захариев из- време на буржоазния велико-

клдочително се занимавал с български шовинизъм. Полу- 
поселищно-географски и исто вековната си научно-изследо- 
рико--етнографски въпроси.

В резултат на всичко това
известния

учен.
В тая къща Захариев е ро 

ден през 1877 година в земе- 
делоко семейство. Първонача 
лното ри образование получил 
в Босилеград, а средното — 
Кюстендил. След това работил 
като учител в различни сеЛ* 
на Краище: Босилеград, Рай- 
чиловци, Радичевци и др. По
дир това зав?ршил Иторико- 
филологически факултет в Со 
фия.

в

зи вид.

започна своята научно-изсле
дователска дейност в селища
та на Босилеградоко. Тогава 
ние не знаехме, че се той 
готви да пише книги за Кю
стендилското краище ...

В биографияеските му белс 
жки е записано, че той вече

вателска дейност той изцяло
Етое посветил на истината, 

защо във всякой негов труд
само-

Влияние за научната рабо
та на Захариев е оказал на
шия прочут географии — Йо- проличава оригинален
сан Цвшгч. Особено със сво- _____________________
ята книга „Упутства за проу- 
чаване села у Србии" Той е

та му.
В. в. • ~ «гнеутрален крем.

Трябва да се знае, че., при 
всяко - бръснене на брадата ^ 
мустаците с бръснач, остават, 
макар и невидими с просто

кожата.

през 1900 година изнася док
лад по материали, събрани за много подейетвувал за създа 
тази книга. Но и подир това ването на книгата „Кюстендил 
той продължил географско — 
етнографски, да проучва Кра-

Към панаира на книгата в Белград
око, увреждания на 
За това говори и паренето, ко 
ето се изпитва след изстрива- 
нето на кожата със спирт. За 

„да се намалят нараняванията 
при бръснене, добре е да се 
използва винаги много остър 
бръснач и бръсненето да ста
ва само по посока на растежа

ско краище".
Преките напътствия от Цви 

ич са били голяма помощ за 
смисъл на това.

ище.
Захариев започнал научната 

си дейност при тежки усло- Захариев ,в 
вия, когато в географската как материалната и духовна КОАКО КНИГИ СМЕ ИЗДАЛИ
литература не е имало почти култура на една среда се обра 
нито един цялостен опит на ботват по научен начин. След 
мснографски изследвания. О- това Захариев започва съвме 
баче, поради големите му ду стна работа в продължение 
ховни интереси, той се захва от няколко месеца с асистен- 
нал с подробни изследвания та на Цвийич — X. Николич. 
на босилаградските и други От него той също научил мно 
села на Краище. го полезни неща за теорията

Според най-новите статисти- ага република Словения са из 
чески данни — от освобожде лезли 360 книги из областта 
нието до днес са излезли от на белетристиката в 1965 го- 
печат 35 000 книги из обла- дина. В 1966 — 433, и в 1967 
стта на белетристика. През — 466 книги. В Босна и Хер- 
1965 година са излезли общо цеговина — в 1965 — 267 кни- 
2 319 книги, от които 1 372 от ги из областта на белетристи- 
наши и 992 от чужди писате
ли; през 1 966 година са из
лезли общо 2 409 книги —
1 400 от наши и 1009 от чуж издадени в 1965 — 189, в 1966 
ди автори; през 1967 
що 2 774 от наши и. 1 265 кни 
ги от чужди автори. Според 
сведения на сдружението на

на косъма. През 
врати“ на

„входните 
нарушената цялост 

ка кожата могат да проник
нат различни болестни причи
нители, като стафилококи, сте 
рптококи и др. в резултат на 
това е възможно да възник
нат дълготрайни и - неприятни 
кожни заболявалия. Т&оерод- 
ки микроби могат да причи
нят така наречения синозис 
— кожно заболяване на бра
дата, която изисква упорито. 
лекуване. Ето защо трябва да 
се използват. чисти, и само. ли 
чни тоалетни

ката, в 1966 — 254, в 1967 — 
327 книги. В Социалистическа
та република Македония са

ШЗЗШЯмШ об- — 197 и в 1967 
из областта на белетристика
та. В Социалистическа репуб
лика Черна гора са 
най-малко книги. През

321 книга

излезли 
1965

издателствата и книжарите в 
Югославия най-много 
из областта на белетристика- — 46 книги из областта на бе
та са издадени през 1968 го
дина.

книги

насилник летристиката, в 1966 — 26, а в 
1967 — само 13 книги. 

Данните се отнасятВ настоящата година тряб
ва да излезнат от печат двой
но повече книги в тази област книги, зачислени в сдружение 
отколкото миналата 
През изтеклата година 64 из
дателски предприятия са пус- 
пали 3 035 книги в тираж от 
около 30 000 000 
В настоящата година е план и 
рано да излезнат от печат об
що 4 570 книги.

само до'
принадлежнос-

Неотдажна пътувах служебно в с. Горна Листена.
Като завърших задачата си дойдох на „Две реки“, къ

дето чаках автобус, за да се завърна в Босилеград.
По едно време пристигна един и аз му махнах с ръка 

да спре. Когато се качих, бях малко изненаден, защото в аз 
тобуса освен шофьора нямаше други пътници. Шофьорът 
ми каза. че кара автобуса от поправка и веднага ми потър
си Да му заплатя 6 динара. Казах му че билета на тая рела- 
ция струва три динара, но ако 
му платя и шест.

Шофьорът по име Анания спря автобуса и по най- 
брутален начин ме изхвърли

Постъпката на тоя шофьор аз не успях да разбера, 
з. мисля,- че това не могат ни други.

ти. г..година, то на издателствата в Югосла 
вия. Те не обхвящт частните 
издания.

За най-добро и - безвредно 
се счита бръсненето с елек
трическа самобръсначка, . при 
което не се налага употреба
та на сапун, не се получават 
наранявания и няма отраже
ние върху юожагга. Разбира се, 
трябва в началото да се свик
не добре да се манипулира с 
електрическата самобръснач
ка.

Желателно е при бръснене- 
бръснач да не . се нараня 

ват системно бемките и други 
кожни образувания, което мр 
же да причини понякога не
приятни последици.

БРАТСТВО * 3. ОКТОМВРИ 1969

както и изданията 
па отделни списания.екземпляра.

В Социалистическа републи
ка Сърбия са излезли общо 
965 книги в областта на беле-даде билет за шест щеми
тристиката, в 1968 — 968, а в
1967 — 1 107. В Социалистиче
ска република Хърватскоот него. са
излезли 477 книги из областта

то сна белетристиката през 1965
година. В 1966 — 529, докато

Симеон Глигоров, икономист в СО в, 1967 — са излезли от нечг4
Босилеград 466 заглавия. В Социалистичс-
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Босилеград V

/РАЗГОВОРИ ЗА 

УЧЕБНОТО ДЕЛО
(Продължение от 1 сгр.)

Представителите от републи 
канската просветна общност; 
се съгласиха с това, че със со 
ботвени средства общината не 
е в състояние да построи та
кава ограда, ннто пак да за
върши онези в районните цен 
трове. Те изразиха желание 
да помогнат и първите ма
териални интервенции от Репу 
бликата в Босилеградската об 
щина да'бъдат именовтази об 
ласт. Разбира ое, в момента 
съществуват възможности и 
за получаване на кредити от 
републиканската просветна об 
щност.

В разговорите всички се съ 
гласиха, че за това начинание 
общината трябва да направи 
изработи проект и обезпечи 
подготовки, като най-напред 
собствено участие със строи
телен материал и средства. От 
своя страна общинската обра 
зователна общност има вече 
изработена и приета програ
ма за изграждане на нови й 
д ограждане на започнатите 
училищни огради. Тя също е 
взела решение в първо време 
за тази цел да се тегли кре
дит от 320.000 динара.

В. в.

Сурдулица

МЕЖДУНАРОДНА 

ФУТБОЛНА СРЕЩАНАСЛЕДСТВЕНА ЛИ Е 

ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА?
Миьнор /Перник/ — фк. /Сурдулица/ 0:5

Английският философ и пе 
дагог от 17 век Джон Локказ 
ва че детето се ражда без какви 
то и да е предиспозиции (преду 
еловия) и способности, т.е. че 
неговата душа по естество е 
като чисто табло (табула ра
за) която се изписва постепе
нно под влияние на възпита
нието и опита.

Марксистката наука обаче 
ни учи, че детето все пак до
нася известни предиспозиции 
за развитие, а че от средата 
и самовъзпитанието (самообра

зованието) зависи до коя сте 
пен тези склонности ще се ра 
звиват и ще станат способност 
Това твърдение е правилно и 
ние го приемаме като науч
но проверено. Следователно, 
можем да кажем, че интелиге 
нцията е наследствена, но съ
що така тя се придобива чрез 
живота и работата на лично
стта в обществената среда.

Какво е интелигенция? Съ
ществуват много дефиниции. 
Най-често се прилага следна
та: интелигенция е способност

на приспособяване във всяко 
положение.

Интелигенцията се измерва 
чрез тестове (дума тест произ 
лиза от латинската дума те- 
стум, което значи опит, стро
го изпитване). Вече 60 години 
в Англия се прилага опреде
лена система за изпитване на 
интелигенцията при деца. У 
нас най-често се прилага Бине 
—Симов тест (белградска реви 
зия). Всъщност това са въпро 
си от разни научни области 
съставени въз основа на из
следвания в разни среди. Тес
тирането провеждат обикнове 
но специалисти психолози-пе
дагози.

Тестирането, което правех
ме преди осем години показ
ва, че градските деца при за
писване в I отделение на ос
новното училище постигат гла 
ию нормална или средна ин
телигенция. От около 500 тес- 
тирани деца, 85 на сто идват 
със оредни общи умни способ 
[пости, 10 на сто са над сред
ното равнище, а 5 на сто под 
средната интелигенция.

Ако анализираме социалния 
състав на децата ще видим, 
сродно децата на интелектуал 
ци са малко по-илтелигентни 
от тези на работници. Това 
не е чудно, защото първите 
ио-добре подготвят децата пре 
ди да тръпнат на училище. IIу 
все пак трябва Да се конста
тира, че децата на работници 
от година на година тръгват 
на училище с по-големи зна
ния.

Миналата седмица в Сурду- стаи футболисти от национал 
лица гостува фудболнияг от- ния отбор на НР България, 
бор „Миньор“ от Перник (НР спечелиха висока победа с 5:0. 
България), който се срещна
с местния отбор „Радник“. рамките «а сътрудничеството 
След по-добра игра гостите, между Сурдулица и Перниш- 
■между които са и трима изве, ки окръг.

Тази фудболна среща е в

КОНЦЕРТ ОТ НАРОДНА МУЗИКА 

В СУРДУЛИЦА
Тези дни Народният универ ствуваха известните югослав- 

ситет от Сурдулица организи- ски певци Билкич, Нада Маму 
ра за граджаиите концерт от ла, Тереза Тсрзич и Новица 
народна музика в който уча- Вегованович. М. В.ПОТЕЧЕВОДАТА

Съвети на лекаря
Най-сетне димитровградча 

ни са доволни. Водата в но
вия 'водопровод потече и с 
новия проток от 15 литра в 
секунда изцяло 
нуждите на града. С пусканс1 
то на водопровода в действие 
особено са благодарни ония 
окрайнини, които на „невисо
ко“, защото често тук продг) 
водата недостигащо. По-къс-: 
по, когато мощностите на ре
зервоара край мотела бъдат] 
увеличели и когато 
започва да изтласква водата, 
в града няма да има къщи, 
до които водата няма да мо
же да дойде. С други думи 
снет е от дневен ред един дъл 
гогодишен проблем. '

На снимката: протокът иц 
водата, която идва от „Ивко- 
ви воденици“. Снимката е на
правена по време на каптажа.

Жълтеницазадоволява

Днес като предизвикателц на заразна жълтеница 
са известни вируси, назаани А и Б. Вирусът А предиз
виква хепатит, който най-често ое среща във вид на 
епидемия, а това в действителност е заразната „жъл
теница“.

Вирусът А навлиза в организма чрез устата, а 
се разпространява чрез изпражненията. Ако бол
ният тю мие редовно ръцете се, особено след нужда, 
пренася вируса (с ръцете си) върху здрави хора и про

лом мата

дукии.
Този вирус е доста устройчив и се задържа дъл

го в изпражненията в замърсена вода и продукти. Не
хигиенични бунари и клозети, замърсени бани — то
ва са'места където вирусът (чрез изпражненията) може . 
да ос пренесе на здрав човек и да предизвика епиде
мия на хопатитис.

Хопатитисът може да се появи и без жълтеница с 
известни стомашно-чревни разстройства.

Вирусът Б може да предизвика хепатитис главно 
по вина на медицинския персонал. Вирусът с месеци 
живее в кръвта на болния преди да се появи болестта. 
При взимане на кръв от такова лице, или даване на 
инжекция, ое замръсява иглата. Недостатъчното сте
рилизиране на иглата допринася за разширяване ла 
вируса. Затова е много важно правилното стерилизира
не на иструмснтите. Краткотрайно изваряване на йс- 
трумеитите е най-ефикасна мерка за унищожаване на 
вирусите. Затова сега се провежда суха стерилизация 
в специални стерилизатори на висока температура.

Д-р. Й. Войнович

На края трябва да кажем, 
че много обикновени хора, до 
ри и някои специалисти твъ
рдят, че интелигенцията е не
що невидимо субективно и че 
следователно не може да 
мери. Наистина, не може сто- 
процентно да се каже, че ин
телигенцията на това и това 
лице е 100, но може със сигу 
рност да се твърди, че лице
то е достатъчно интелигентно 
за да може да се приспособи 
към всяко положение. А това 
е и най-важното.

се

ДЕВЕТ РЕЙСА ДНЕВНО
девет пъти дневно. От Димит
ровград към Пирот автобуси
те тръгват: В 5, 6, 8, 10, 12, 13, 
14 и 18.30 часа, а от Пирот:, 
в 5, 7, 9, 11, 12, 13.10,
17.30 и 20.10 часа.

Обещанието, което беше да 
предлрия-ло транспортното 

тис от Пирот изпълни. Броят 
на автобусите по линията Пи-

14.20,рог — Димитровград се уве
личи. Сега автобусите отиват СлоСодан Василев
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Интересни
ноЬини

енергия е заплатила за елек
трическа енергия сума от 2бу 
милиона долара. И всичко то 
ва се прави за унищожаване 
на хората. Според преометва- 
ния на учените, няколко тер
моядрени бомби могат напъл 
но да унищожат не само кру
пни индустриални центрове с 
цялото население, но и цели 
държави.

Експлозията на една средна 
големина водородна бомба 

населен район може

Г

Международна сцена

КОЛКО СВЕТЪТ ДАВА ЗА 

ВЪОРЪЖАВАНЕ?
БОЛЕСТ, НЕИЗВЕСТНА НА 
МЕДИЦИНАТА

В началото на месец август 
миналата година в американ
ската столица умряха осем ду, 
ши от неизвестна на медици
ната болест. Лекарите предпо 
лагат, че причина за смъртта 
им е някакъв „загадъчен ви
рус“. Вестниците наричат то
ва заболяване „дихателна бо
лест".

Заболяването се характери
зира със следните 
признаци: първоначално 
появяват симптоми на 
ловена простуда, а след това 
симптоми на възпаление на 
белите дробове. 90°/о от забо
лелите страдат от диабет и бе 
лодробна недостатъчност. Ле
куването на заболелите с ан
тибиотици не дава никакви ре 
зултати.

ГГО

Днес вече е в състояние да унищожи себе си 40 пъти .в гъсто 
да унищожи 1,5 милиона ду
ши, а още 400 000 души биха

тници, които ако биха извър
швали обществено - полезна 
производствена работа, биха 
могли да дават огромен при
нос към икономическия прог 
рее на човечеството.

Докъде с стигнала надпре
варата във въоръжаването се 
вижда и по това, че само две 
тс велики сили 
СССР —■ разполагат с толкова 
най-разнообразно ядрено оръ 
жис, че биха били в състоя
ние да унищожат целия свят 
40 пъти!

Какви сродства се дават за 
да ое произведат атомни бом
би, показват и следните да
нни: трите американски цен- 
тра, които произвеждат уран 
?35, ежедневно изразходват 
5,8 милиона КВЧ електроенер 
гия и 1 000 вагона въглища. 
Само през 1960 година амери 
канската комисия за

възлизаха на 180 милиарда! от радиацията.Още през 19 век известният 
пруоки военен теоретик Карл В началото на тази година и- 
фон Клаузевиц охарактеризи- мономическо - ооциалният съ
ра войната като „акт на наси- вст на ООН съобщи, чс през 
сиягие“, за чието приложение идната година оветът ще зак-

Това рачи с фантастичната цифра 
за от 230 милиарда долара за о-

пострадали 
Британски учени са пресмет- 

четири мегатоини бонали, че 
мби, хвърлени на Лондон, Би 
рмингам и Йоркшир биха у- 
нищожили найнмалко 20 мили 
она души. Осем термоядрени 
бомби от 3—5 мегатона, могат

типични
се

обик-няма никакви граници, 
твърдение на Клаузевиц, 
съжаление, потвърждава ця-. ръжис! 
лата история на човешкия Днес светът изразходва за 
род, а особено страници, из- въоръжаване 40% повече от 
писани през XX век. общите разходи за просвета,

три пъти повече от средства-

САЩ и
да изхвърлят от строя напри
мер Западна Германия.

Опоред преценка на учени
те от Запада „потенциала на 
ядрената смърт в съвреме
нния свят“ ос изчислява на 
250 000 мегатона, което 
рече, че на всеки жител от на 
шата планета се падат повече 
от 80 тона експлозив!

Опоред изследванията, кои
то през 1960 година публику- та, които се дават за здравео

пазване и почти 20 пъти повс 
че, отколюото ос дават катс} 
помощ на неразвитите стра

на група швейцарски учени, 
през последните пет хиляди 
години светът е живял в мир 
само 292 години! От 3500-та ни. 
година преди нашата ера до 
днешни дай, са водени ни ма преварата във въоръжаването 
лко ни повече — но 14 513 по- се увеличава с 13%. Това зна- 
големи или по-малки войни, чи, Че тази година за въоръ- 
в които са загинали над 3 мц жаване ще бъдат изразходва-, 
лиарда и 600 милиона души, ни 25 милиарда 
или 25% повече отколкото се- сравнение с миналата годинак 
га има жители на нашата пла Само от 1964—1967 година во

40 РАЗЛИЧНИ ИЗСЛЕДВА
НИЯ ЗА 1 МИНУТАщеВсяка година цената на над

Електрониката все по-широ 
ко и смело навлиза и в- прак-

Дваматичеоката медицина, 
шведоки учени — братята Ю- 
нгер — са конструирали елек 
тронен апарат, който е в съ
стояние да извършва 40 раз- 

клинично-лабораторяи 
изследвания при едно само 
вземане на кръв от вената, и 
то в продължение на една ми 
нута. За един час апаратът из 
вършва 6 000 изследвания, а 
за една година — 30—40 ми
лиона изследвания. Резултати 
те от анализите на кръвта се 
предават веднага на електро
нно-изчислително усртойство, 
което регистрира, сумира и 
систематизира данните и пре
дава в ръцете на лекаря фиш 
с всички нанесени резултати.

Новото изобретение пред
ставлява голямо улеснение ка 
кто за обслужващия персонал 
така и самите пациенти. Осо
бено е удобно за масови про
филактични прегледи.. Без о- 
собени затруднения, само с е- 
дин такъв електронен апарат 
могат да се изследват годиш
но 1 000 000 души и да се про

(В слсдващиж брой: Какво 
би донесло намаляването на 
разходите за въоръжаване).

повече в

атомнаеннмте разходи на глава от на 
селението в света се увеличи-

период 
във

нета. личниЗа тези войни и военни кон 
фликти са изразходвани, как- . ха с 16%. В същия 
то съобщават швейцарските световното производство 
учени, над 2.150 трилиона шве) всички стопански отрасли, взе 
йцарски франка, или такова ти заедно, отбелязва увеличе- 
огромно обществено богат- ние само с 9 на сто. Това е на 
ство, за което е най-необходи пълно разбираемо когато се 

гма най-интензивна работа нд знае, че съвременното въоръ 
милион души в течение на ня 
колко стотици години. От вси 
чко това светът като че ли не
извлече никакви полезни из- обучение на един водач

танк Франция изразходва 35 
хиляда франка, а за обучение 
на пилот с реактивен самолет 
400 ооо франка.

жаване иока наистина огром
ни материални и финансови 
средства. Например само за

на
-води и отново се намери под 
властта на военната стила, чи
что граници и цели не могат 
да се предвидят. Че това е 
така най-добре овидетелству- 
ват данните за това колко 
днес се изразходва за въоръ
жаването, относно, колко нат- унищожаване говорят и след- 
рупват средства за унищоже- ните данни: за да се изгради 
ние не само на човека, но и 
на други блага.

Ето някои от тези цифри, милион часа научно-изследо- 
; Преди седем години съвкуп- вателска и опитна работа, 
ните военни разходи в света При това трябва да се има 
възлизаха на около 120 мили предвид, че се ангажират най 
ар да долара, а през 1966 — -способни специалисти и рабо

Каква работа е необходима 
за производството на най-съ
временно оръжие за масово

интерконтинентална ракета 
„Атлас. Д“ необходими са 31

верява здравословното състоя 
ние на големи групи от насе
лението.Старинна къща в Босилеград
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мжене н на техния зверски ре-в. Като наближи казар
мата, войничето сви и пое градините, за да не се наме
ри пред главния вход, закрачи нз високи морузи и след 
м а лко, като се проби през една пролука на живата ог
рада, се намери в двора на казармата. Мълком хукна 
към спалното помещение. Другарят му, Велко Лукавнш- 
кн, дежурен тази нощ, сладко спеше на пода като фу
ражката му служеше за възглавница. Янко тихо се 
вмъкна в помещението и още по-тнхо легна върху слам- 
ник-а и се покри през глада с тънко одеялце. Сега мо
жеше да ои отдъхне облекчително. Всичко е минало ка- 
кто трябва, т.е., важното е, че руснакът, фелдфебелът, 
ннто часовоят са го забележили! Макар че бе изминал, 
кое с тичане, кое е ходене двадесетина километра тая 
нощ и изпил най-малко бдно кило сливова, той не се 
чувствуваше изморен. Пред очите му ипраеше образа на 
Ганка. Т.а нали зарад нея, пустата, е бил тая нощ, ка- 
кто и толкова пъти' досега, откакто го взеха войник, 
друмища вървища, за да бъде с «ея на селянка, за 
да ои хоратува с нея, да я закача и ва.рдн от другите 
ергени, и на края да я изпрати до портата им, да я 
прегърне и разцелува няколко пъти, докато баба й, 
която върви напред с фенер не изхока: „Хайде, Ганке, 
айдс чедо, да не арчиме залуду гас!” Облиза войникът 
у-стките и се кълне, не знаейки по кой път, че на света 
няма нищо по-хубаво от неговата Ганка, че на света 
няма нищо по-сладко от Банкнотите устни, нищо по- 
гладко от нейната снага. А за пеенето на Ганка и да 
не говорим. Когато тя запее, това е тесен. Море кога 
изкарваше овцетр горе на Буков чукар, а тя запееше в 
овоището, цялата планина ехтеше, а на Янко дущ.ата 
се топеше. Всичко ои вървеше хубаво, ама войната го 
наюмете, изкараха турчите, а него набързо войник го 
взеха, та и тая работа Це трябва да претури през гла
ва, както никой негов досега. Янко хем се гордее с то
ва, хем го хваща страх, да не би някой от ергените да 
му вземе Ганка през това време, а после алал ти вой- 
н-нклък и алал ти отечество, за което, както фелдфебе- 
лът разправяше, се готви всеки войник да загине, да 
го пази не знам ои от кои. От кон ще го пази, щом 
турците си отидоха? Нима християни хора ще се бинт 
пом.ежду ои? Тъкмо момчето се канеше по трети път да 
си припомни как е .прекарал тази нощ и какви думи са 
си казали с Ганка, иколко пъти и как са се целунали, 
когато писна проклетата войнишка търба, от която и 
мъртъв се събужда.

Наскачаха войниците — все момчетия от бурелскнте 
села отбор юнаци, първи набор иа новата българска 
войока, шега няма. Почнаха да нахлузват кафявите па--, 
«талони върху пъртени домашни гащи и куртки върху

конопени ризи, да набиват до уши фуражките, за да 
не горят на слънце голите им до кожа остригани глави.

Ей. момчетия. викна гордо Невлянскн, който 
като единствено грамотно момче във взвода, беше ста
нало ефрейтор. — стягайте се, мийте се бързо на че)ч- 
мата, ама пушките не пипайте, защо днес сме дежурни 
в кухнята и ще се разправяме с фасул, вода и карто
фи, ще мием помещения, казани. Разбрахте ли!

Съселяните в хор отвърнаха .,разбрано” и хукнаха 
навън към чешмата да се плюел ат с каиче-две вода, 
за да не са сънливи и за да не чакат много за водица.

другите взводове изпреварят. Поизмиха се на чеш
мата, понзбърсаха кой с какво има, постегнаха опин
ците ои и набързо се построиха пред входа. Свирна н 
втората търба и от подофицерското помещение занзлн- 
заха фелдфебелите, докато поручикът и капитанът жи
вееха в

Марин Младенов

поясок
ако

.г

града й идваха в казармите много по-късно. Ру 
снакът Никифорович наближи 
командува ,,мирно“, ,,глави надясно

да, Гого Невлянскн 
“ м с твърда крачка 

се запъти по тревата към взводния командир, като вн- 
К|,®« че подделенйето е готово за работа в кухнята. Ни
жи форо ой ч, стегнат в зеленикава блуза, препасан с ко
жен широк пояоок със сабя, с числи панчалони и ли
снати ботуши, с широко оветло лице и светнали муста
ци, действуваше много приветливо, ама беше здравата 
катил и гонеше нашите войничета до умирачка, та за
това много не го обичаха. Ако пък някой много знаеше, 
то сабята му играеше и оставяше дълбоки следи върху 
задника на войниците. Руснакът се спря пред строя, 
попогледа войниците и викна за поздрав: ,,Здравейте 
юнаци!“ Войниците гръмнаха: ,,Здраве желаем госпо
дин фелдфебел!“, ,,3а Княза и Родината, юнаци!“ Вой
ниците отвърнаха с продължително ,,Ура!“ След този 
всекидневен церемониал, Никифорович почна да обика
ля строя и да се вглежда

•на онзи, който не е, остриган добре, който няма 
пче. на куртката, който и ее закърпен, който няма стег
нати опинци, или който е допуснал да се хване ръжда 
по пушката, защото още нямаше пушки за всеки вой
ник, та по една пушка се 'падаше на двама и те тряб
ва п'е да се грижат за нея, както за очите си. Янко с 
трепет усети, че погледът на Никифорович се рпнра въ
рху него, че фелдфебелът се усмихва под мустак, което 
значеше; че ще има остро мъмрене. Руснакът застана 
пред Янко, вгледа се в него втренчено и протяга 'дес
ницата си към корема на прегладнелия вече войник. * 

““ Магаре, бурелско, где твой поясок?
Всички крадешката се ейогледнаха. И Янко споена 

поглед към корема ои и с ужас забележи, че е без поя-

взве

МЕСЕЧИНКАТА СЕ БЕШЕ СКРИЛА, когато балди- 
салнят Янко съзря в полутъмата бялата прах на пи- 
ротокото шосе. Застана малко, обърса с кърпа изпоте
ното си лице, кривна фуряжката и някак .по-спокойно 
бързо се запъти към тихия и заспал градец. Жив чо- 
век , нямаше в- това глухо време из пътя, че дори в ха
новете мъйдукаше притаен фенер, -което беше знак, че 
и най-големите мераклии — нощници, вече спят. Кога- 
то наближи моста на Нишава забележи, че пред дю
кяна на чорбаджи Ристо имаше коли и хора. В тъмното 
сновеха хора около колата и нещо мърмореха. Момче
то задъхано продума:

—. Помози бог човеци!
Дал бог добро, -войниче! — отвърна един муста

кат кириджия и затропа на портата. — ЧорбаджиЙо, я 
слави и отваряй дюкяна, докарали сме ти памук! О, 
чарбаджийо. чуващ ли бреей!

Войничето премина през моста и побърза към Стро
шена чешма. Спусна през няколко стъпала до чучура 
иа чешмата, плйсн-а се два-три пъти тто лицето, грабна 
прикрепеното медно канче и хубаво се напи. Въздъхна 
облекчително, усмихна се . за себе ои, защото си беше 
припомнил хубави неща, объроа устата си с опакото 
на дланта, окачи канчето и отново забърза по нанагор- 
ннщето към пазармдта. Зад плетищата се обадиха псе
та, нб момъкът не обръщаш^ внимание

във всеки войник тежкоси ко-

на тяхното ръ-
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Спортният център 

вавилонска кула!
Общинският фонд за изгра 

ждане на спортни обекти тези 
дни пак постави в-ьпроса 
изграждане на спортния цен
тър. Бе овикано заседание на 
фонда с представители на па

спортното 
Балкански“, 
на „Асен Балкански“ 
съствуваха на заседанието и 
затова не можа

дружество

за
да се чуе тях 

лото мнение, но по всичко ли 
чи, че по въпроса за изграж
дането на спортниякои спортни организации, пре 

ставители
център

всички имат свои концепции и 
■все още няма едно мнение.

Съществуват остри противу- 
речия. Заради това 
нкционери напълно се пасиви 
зирали. Както се изтъкна 
един присъсгоуващ на засада 
нието, касае се дори и за до
верие на ония хора. които ръ 
ководят в спортните

на общината и дру
ги заинтересовани граждани. 
Тъй като фонда нямаше кво- някои фу-
рум и на заседанието бяха до 
шли. повече гости ототколкото 

заседанието седомакини 
отложи. Но, все пак се води
ха неофициални ^разговори.

И това заседание
организа 

ции. Затова се апелира да се 
даде пълно доверие на тях и 
те в духа на самоуправитслна 
та практика да пристъпят към 
изграждане на този 
же<н обект за града.

показа
слабите страни по въпроса за 
изграждане на историческия 
вече спортен център. И в най 
кратки черти може да се ка
же, че най-компетентните по 
ТОЗИ въпрос: футболното дру
жество „Асен Балкански“ и

така ва-

Всички се съгласиха обаче, 
че и на това заседание е гово 
рено също както и преди ед
на година, когато се състояло 
последното заседание по този 
въпрос.

ПЕЩЕРАТА край село Петърлаш, която преди известно време посетиха наши известни 
спелеолози чака своя ден — отговорните общински фактори в Димитровград да й обър

нат повече внимание, за да станс достъпна за туристите.СОФК-а се обвиняват и тег
лят на своя страна. Членовете 
на фонда, които в касата ня
мат всичките пари правят у.си 
лия да започне изграждането 
но без резултати. Те имат на

Заинтересувахме се по мно
го въпроси повдигнати на за- 
зеданието и лично се убедих
ме, че работите около изпраж 
дането на спортния 
няма да вървят нормално и в 
бъдеще. Трябва да се разре
шат много въпроси, които за 
сега са спирачка. Както се по-

хил. Познавал задълбочено 
творчеството на Шекспир, Дан 
те, Бърнс, Сервантес .,МАРКС ОБИЧАЛ 

ПОЕЗИЯТА
]

* Поради мургавия цвят на 
лицето и черните му като смо 
ла коси и очи дъщерите на 
К. Маркс на шега започнали 
да го наричат мавър. Това на 
именовние скоро станало по-* 
близко от татко. И не моглц 
да остане в тесния семеен 
кръг — пренесло се и в пар
тийните среди.

* Жени фон Весфален за
болява от рак и умира две го 
дини преди съпруга си. След 
около година умира и най-го 
лямата дъщеря на Маркс —; 
Жени.

* Маркс дълго боледувал. 
Той бил човек с много здрава 
натура, но грохнал от преу
мора над своите гениални тру 
дове и от лишения. Неговата 
смърт дошла твърде леко —

* Маркс обичал поезията, дства против болки, топли ба- 
Той знаел наизуст Хайне и 
Гьоте, четял от гръцки Ес-

центьр
своята книжка само 2.500.000 
ст. динара, останалите 
от 9.000.000 ст. динара се пол 
зват от строителното предпри 
ятме „ Града я“ в 
град, което има договор не с 
фонда, не със СОФК-а,

пари

сочи и на заседанието, нужно * Баща на К. Маркс е Хай 
е преди всичко да се направи НРИХ Маркс, юрист. Майка- 
елаборат, за да се знае какво та Хенриета имала четири де 
се иска, а след това да се по- Карл и три дъщери — Со
викат хора които ще правят Фия< Емилия и Луиза, 
забележки върху слабората.
Сега се тръгнало тъкмо обра 
тно. След това предстои да се когато бил още на 17 години 
разрешат някои юридическо- за Жени фон Вестфален, но 
икономически въпроси. Тряб- се оженил за нея едва след 9

години. Жени, по-възрастна 
от Маркс с 4 години, била 
много обичана и уважавана от 
съпруга си. Още първата го- 

на дина след сгодяването Карл й 
посветил три тетрадки със 
стихове, които тя много цен
яла. Но Маркс не й разреша
вал да ги показва па прияте-

* На 15 април 1841 г. Мар
кс е провъзгласен за доктор 
по философия в Йена. Той 
защитил дисертация 
Демокритовата и Епикурова- 
та натурфилософия.

* Любимият лозунг на Ма
ркс бил: „Работи за хората"^

* Великият човек четял на 
всички европейски езици и пи 
шел свободно на немски, фре 
нски, англий! ки и испански. 
На 50-годишна възраст Маркс 
се заел да учи руски и само 
след 6 месеца четял свободно 
Пушкин, Гогол и Шчедрин.

Димитро в-
върхуа с

* Карл Маркс се сгодил.

ва да се знае кой с какво раз 
полага и по-възможност сред 
ствата да се обединят.

Засега всичко прилича 
строежа на древната вавилон
ска кула. Всички говорят, но 
един друг не разбират ...

седнал на креслото на ЕнгелсБ. Ник. ли. и заспал завинаги.I
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— Да не сс с шашарднеало момчето? — прошепна 
спътникът ма дядо Ставрня н заразправя за някое же- 
люяко момче

— Да Даде господ ръката ми да изсъхне, ако до 
Великден не си взема Ганка!

Дядо Джурджо се поусмихна, бръкна в джоба на 
големия сн кожух, измъкна жълт кожен колан и го под 
хвърли па войника.

Янко грабна колана като гладно псето камат п, без 
да каже дума. Хукна назад. Сега му беше по-леенв: на
мерил с поясока сн, а до града е все нананолничаво. 
Летеше през ливади, вървища н градини и беше дово
лен от случилото се. Да не беше тозн поясок, кой знае 
колко още щеше да сс кани и да сс срамува да излезе 
па очи на дядо Джурджо и да поиска Ганка. Така вси
чко излезе набързо н хубаво. Само дано стигне навреме, 
та руснакът да не му вади маслото през следните сед
мина . . .

Другарите на Янко, насядали пред кухнята, беле
ха една грамада картофи, приказваха сн за Янко, и 
току поглеждаха към портата. На две-трн крачки от 
тях спокойно сс разхождаше Ннкнфоровнч, тупкаше с 
лъскавите сн ботуши, поглеждаше важно в часовника 
сн, хвърляше поглед към кортата н уж нещо сн шеп
неше, ама така че войниците да разбират:

— Колило шопско . . . ако не приде, будет сабя иг
рала! Той н друг път с ял бой от меня.. . . шмекер един. 
Командвам рпз-два-трн, а той сс усмивка ц повтарайет 
,,‘РЪЖ-жнемо-.мн1“ Че ме разбере той... Тук има буд- 
ст дисциплина ,., Работете вне п не зяпайте към пор
тата!

сок, а през главата му мяка, че си е легнал Тази сут
рин без него, което ще рече, ах проклетия, че го е за
бравил на селянката.

— Но, где твой поясок? — гръмна повторно фелд- 
фебелът и ръката му машинално понечи към сабята.

— Господни фелдфсбел, аз такова ... — с половин 
глас почна да мъца Янко — аз такова съм го забравил 
на седянка . . .

— Что та кос седянка? — почна нервно руснакът.
— Господин фелдфсбел. позволете, — намеси се Го- 

го На вля н ски — сака да каже, дека е забравил поя
сок при любовницата си . . .

— Значи, тн си излизал без позволение?
— Тъй верно, подсмърча Янко.

, което така се наемело, та дори и фол- 
Цариброд не могъл да го свърне, пито вспдшурът оди 

чкитс вражалнци от Пирот до Недслище.
— Тая войска щс съоиппе децата пя! — шепнеше за 

себе сн дядо Ставрня и сн мислеше, чс за християнски 
деца аскерлък не с.

През това време Янко пече гребеше като котка но 
нпнагорннщето пад Слатинска чешма н пече се питаше, 
плувнал в пот, като млада кобила след вършитба, дали 
щс може да издеяни до първите ворзарсюн къщи, наб- 
лнзн до селската чешма, къдсто беше къщата па Джур- 
джа Билскн, баща на неговата Гайка, при която той се 
надяваше да наморн поясока.

С изпоколели очи и увиснал като па куче език, Янко 
се на,мери пред Джурджовата моята, къдсто разгеле къ
смет имал, завари Джурджа н Ганка. Бащата мълве
ше, а Гайка караше овцете.

— Аман-зпмап, помагайте, 
мацайте! При вае ли с моят поясок!

Дядо Джурджо пусна една кочана опцп, изправи се, 
поповдипна калпака сн н спокойно попита, като се пра
веше, че'не знае с кого има работа:

— А тн, кой сн бре, аскер нлп айдук?
— Па Не ме ли познаваш', я съм момчето на Милен 

оди Сливницу, я такова . . .
— Аааа, тн ли сн тая хаймана, що сс върти около 

моята чарка по содонкс и почешму ... Ка дигнем тая 
тояга! Чс те пребием като вола!

— Татко, не думай така! — промълви срамежливо 
Ганка, като сс преместваше от крак па крак, свивайки 
в ръцете он габрова пръчка.

— Тн да кютиш! — отсече Джурджо.
— Като бопа те моля, дядо Джурджо, дай ми поп- 

сока, ако е три вас ... чс ме утспшо у казармата. 
Знаен: ли за бога! — почти плачевно започна Янко.

— Куда ти бнл?
— В село Верзар, десет километра оди тука!

че изми-Никифорович се усмихва, което ще рече, 
сля наказание за Япко. След миг вади от джоба си де
бел часовник, гледа в него и капва на премрелия Янко.

— Если не будеш туна за половин час и не буде 
тука и твой поясок, буде много зло за тебе. Пашол 
веднага за поцсок!

— Тъй верно господин фелдфсбел! — викна Цнко и 
като изстрелян от пушка се втурна към казармената 
порта.

занпйка Янко — по-

Не е имало дотогава учение, през кос-то Янко тол
кова да е зячал. Не дощде ля навреме с поясока, 
нма а-рст, ще има гонене' и което е най-важно (сърцето 
му стягаше при тая мисъл!), няма да може дълго да 
се вижда с Ганка, а женско ся е женско — ако е далеч 
от очите, ще стане и далече ог сърцето и току виж, 
свил я някой верзарец или невляисц като върбова пруч- 
ка около себе си. Из чаршиятз Янко мина като вятър. 
Беше рано утро, но еснафът вече беше на крак, 
лини и гу.реляви чирачета метеха нрод дюкяните и ха
новете, та всички се чудеха защо това войниче така, 
като без душа, нужди из чдршият.а — пито дума, ни го 
гледа, нито помощ иска гт някой.

През село Лукавица профуча войинчето като подго
нено бясно псето. За малко не сс сблъска с двама дя
довци — роднини, вуйчовци на баща му — конто на 
колесници караха от подтици зайре. Дядо Ставрня 
сггря воловете, озгледа с учудваме Янко, прекръсти сс 
и въздъхна:

— Чума л« то гони, какво ли е, боже помагай! Ни
то се приказва, нито бог сломена, това нещо не е на 
добре.

Есенното слънце вече приличаше. Долу през Градзч 
ското поле се лъщеше между върбаците Нишава, а горе 
с/гкъм лозята ехтеше вече песен на някой пъдарка или 
говедарка н се носеше нагоре към върхна Козарнца. 
Миришеше вече на зрели мбрузн. Изправяше се върху 
краката сн още един хубав ден.

Ннюнфоровнч се спря, измъкна часовника си, усмих
на сс дяволито и пече понечи да извади сабята (знак, 
чс някого трябва да пердаши), когато поЦницнзе ихо- 
кяха като едни:

ще

съп-
— При мопс с поясокът, ама няма да тя го дам, 

докле сс не закълнеш тука, дека скоро че дойдеш го- 
деж да правимо. Иечу я да ми сс смсга селяпс н да мн 
говоре, декс чаркомк ашлакус,. . .

— Чс кажем па таткл н па м-п му да дойде, да ора-

Червен като рак, потънал п пот, с бяла пяна по 
куртката на гърбннатп, балднеалнят Янко заетйип -Йрйи 
руснака н нзкознрупа. Дума не можа да'каже:1 V 

Ннкнфоровнч го оглода старателно,' захапа долцата 
сн устна, повдигна веждите сн п току .отсече»* •

— Пашол да сс миеш и да спиш! СвобоАск си! '
Янко сс налендзп, опита сс нещо да каже нтоку 

падна върху тревата като спор. Земляците .го отмероха- 
до чешмата, опърпаха го н като бебе го положиха- вър
ху слмишки да спи.

ТоО дпа, пъти прошепна Гашснното име .и захърка. г

______________________________ ■■ ■ ■ \ Ц—I-
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те . .
— Тн да се за-пълисш — кръсна сърдито дядо Джу- 

С татко ти и майка тн я чс сс разправям . . .
Гайка почна да хълца. Припомни сн сабята на Ни

кифорови* я казармения арест, Янко почна дп се кръсти 
н кълне и богп, в здраве, в татко н майка, че наскоро 
ще вземе Ганка.

рджо.
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Анегдотисс нзряха надолу, -закачливс) 
си смигнаха и. гледаха дълго- 
дълго, докато се зора пукна 
и небеса побеляха. .

Златно слънце ” изгря 
планините. Извиси се 
топли лъчй навред И/ помилва 
колата, която още неподвиж
но стоеше насред пътя. Воло
вете, доволни, от почивката, ле 

си преживяха. Стойчо-.

Елин Пелин

зад.,
пратиКумови гости Бо-Веднъж композиторът 

родин заминал с жена си зад 
граница. При проверка на па
спортите граничният

изведнъж попитал Боро- 
дин как се. казва жена му. Ко 
мпозиторът, известен със сво 
ята разсеяност, никак не мо- 

спомни името на

чинов
ник

жеха и
сепнато се вдигна и задърпа— хумористичен разказ —
Янка.

—• Янке, слънцето е на пла- 
диина!

Янка се разбуди, погледна 
плахо наоколо и плесна с ръ-

гъл да си 
жена си и мълчал.

В това време в стаята вля
то й

\
I ки в колата, из пустия път!

Слънцето засадна червено, мрак и тишина! Няма ни 
кърваво, и падна здрач. На 
кладенца изпод село сс поне
се троплива хороводиа песен 
и кръшни момински смехове 
високо екнаха.

Мирно и тихо навсякъде.
Само у Дражови радостно

Колко му е на пролетния вят там да чакат плод. 
ден! Свърши се като всички 
божи дни. Нищо ново не се 
случи в село, нищо необикно 
вено. Сс .същите беди, се съ
щите тъги и радости. Утре е 
празник и пукнатата черковна 
камбана с треперлив ек въз
вести това на греховното село.
Чуха работници в полето и по гълчеха. 
бързаха да се приберат преди 
залез. Из кривите селски ули- Яна — млада булка, доведена 
ци заскърцаха кола, загълча-т преди месец в къщи — се го- 
ха орачи, па настана тишина твят за дълъг път. На кум 
и ' предпразничен покой. И Милен на тости ще отидат, 
хората, и добитъкът ще си по през три села у четвърто. Ця 

" чиват. Полето безшумно щс ла нощ пътуват, заран рано 
се попече на благото пролет- там ще да осъмнат.

Старият свекър чичо Дра- 
жо сам можеше и стягаше асо 
лата, постлана със сено. Све
кървата припкаше ту до изба 
та, ту до къщи и носеше ша
рени цедили и ци с дарове, ве
села и пъргава като момиче. 
Стойчо, пременен, обръснат, 
стегнат, нетърпелпто държе
ше за юларите млади впрегна 
ти юници и гледаше, крадеш
ком от старите, булката си Я- 
нка, нагиздена като за венчи
ло. Тя стоеше омирено отстра 
на и свенливо държеше писа-, 
на бъклица с вино.

Чичо Дражо прегледа още 
веднаж колата дюпогледна и 
своя млад Стойчо, млад — о- 
ще хлапе, и рече бащински;

— Па си отваряй очите, да 
не стане пакост, че не мож 
стигна... Ха сега! Тегли!

Стойчо дръпна оглавници- 
те, прекръсти се и пойде. Я- 
нка целуна ръка на овекър и 
на овекърва и последи колата, 
изпращана от старците с бла
гословия и триста заръки за 
много здраве на -кум Милен.

Безшумно излезе колата из 
тесните улици и спря зад се
ло. Двамата се качиха въз ме- 
крата постилка от сено, Стойчо 
смуши воловете и колата тръ 
гна по-бързо-, затрака и запри 
казва нещо на младите.

Тиха нощ галено прегърна 
всичко. От небето хиляди Зве
здици, като ангелски очици.

зла жената на Бородин. 
сс обърнал . към нея.• Катя,
за бога, как се казваш?стар свекър да сс кашле, ни 

ревнива свекърва да подслуш 
Кой по-голямо блаженство 

от това може да иока?
И Стойчо подвикна на воло 

замаха заканително ос- 
ръка

цс.ва.
*Дружен сърдечен смях без

грижно и волно екна сред ши 
рокото поле.

ветс,
тен и метна
през равна Ядисина снага.

— Недей, Стойчо, ще 
видят — рече плахо Янка 
сс притисна до него.

— Не оме у село да ни ви- 
дпт — отговори Стойчо и поч 
на да я милва но младото чед

Веднъж при Моцарт дошъл 
млад .-.човек, и му задал въпро

Как да напиша симфо-

юнангка
Син му Стойчо и снаха му ни са:и

ния? "
— •Вие. сте още млад — от

говорил Моцарт — защо 
започнете с балади?

- Но нали вие сте съчини 
симфония, когато сте били 

на пет години ...
— Вярно — съгласил се ком 

позиторът. — Само че аз не 
съм питал никога как да на
правя това .. .

СИТНЕЖИ не

вено лице.
— Ух, боже, пък аз се и нс 

сещам, че сме в полето! — 
смя се Янка.

— Кум Милен е човек 
сел, ще ни срещне царски — 
взе да мечтае Стойчо.

— Какъв ли ми е дар при-

ли■но. слънце, ще станат ровки за1
черни. угари и златно семе и 
златни надежди ще се заро ве

на последното заседание 
на Общинската скупщина на
чалника Велчо Николов пои
ска ду му се даде квартира. 
Някой при това добави;

— Какъв е това началник, 
когато досега още не . е полу
чил квартира ...

ИЗ ПРОГРАМАТА 

НА РАДИО НИШ
готвил?

— Хеле кумата, що е при
пряна, цяла нощ няма да миг 
ле, да' знае, че идем.

— Утре рано отведнаж ще 
се изтърсим, да ги пообърка
ме малко.

— Каква радост ще е! — 
плесна ръце Янка.

— Кум Милен е човек госто 
, любен — що ще вино да про

лее!— рече Стойчо от сърце.
— Ба, ти за пиене все мис

лиш! — укори по мило Янка.
— Янке, не ме кори, ще те 

цуна по гушката!
— Бре! Я глей го! 

го ти прилича!
— Чакай да видиш, не при

лича ли ми!
— Недей, бре! Их, Стойчо, въпроса в кой форум не чле- 

измачка ми шами

*

Росини обядвал у няканиа 
дама, която - била известна 
със своето скъперничество. 
Той станал от масата съвър
шено гладен. Стопанката лю
безно му казала:

— Моля ви, когато поиска
те, заповядайте отново на 
обяд при мен.

— С удоволствие — отго
ворил Росини —• искам да из
ползвам поканата ви още се-

Събота, 4. 10. 1969
12,00 — Нашият джу б»хс 
и. 35 — Реклами» бюро 
15,30 — Предаване на българи» 

език
19.10 — Каним ви да танцувам*

Неделя, 5. 10. 1969 
7.20 — Из нашите предприятия 
9.05 — Резервирано за Дискос 

10.02 — Младежта пред микрофона 
10,50 — Музикални честит**
13,35 — Весели радио-аестш 
М.0С — Предаване на бъяг*рсн* 

мин

*

Слушах едно малко обзалг> 
гане между двама димитров-' 
градчани. Спечели втория, ко

Мно-

Понеделник, 6. 10. 1969 
. -7 15,30 — Предаване на български 

•ама
16.00 — Музикални честитки 
18.03 — Резервирано за днес
18.10 — Избнраме-избнрайте

Вторник, 7. 10. 1969 
15,30 — Предаване и& български

езни
■ 16,00 — Музикална честитка

18.03 — Резервирано за диес
19.10 — Избираме-избнрайТе

Сряда, 8. 10. 1969
15,30 — Предаване ад български 

език
15.00 — НАВИП за вас 
16,45 — Народни песни
18.03 — Резервирано за дндс
18.10 — Избираме-избнрайте

Четвъртък, 9. 10. 1969
15,30 — Предаване иа български 

език
16.00— Музикални честитки
18.03 — Резервирано за днес 
18Л0 — Интересни мелодка
19.10 — По ваш избор

Петък, 10. 10. 1969
15,3» — Предаване аа български 

език
16.00 — Музикални честитка
18.03 — Резервирано за днес
18.10 — Иабираме-избирзйт»

га.йто не можа да отговори на

какъв си 
ята!

— Не вдигай шум! 
— Глей го, ами да

нува Кирил Трайков.

УЧЕНИЧЕСКИ
ХУМОР

мълча *ли?
В колата екна смях и ки

кот, и започна боричкане, вол 
но и весело.

Над ритлите изчезна бяла 
Яикина пребрадка и леко се 
отпусна дълъг остен .. . Всич
ко се потаи.

Млади в-ол-ове спряха насред 
пътя спокойно и безгрижно. 
Буен глас ги не подкара, ни 
дълъг остен заканително се

Тези дни се постави въпроса 
за изграждане на спортния 
център. Следващия договор 
по този въпрос се предвижда 
през 1971 т. месец септември.

Учителят-молец с еобръгца 
към един от учениците си:

— Къде е учебникът ту?
— Изядох го с кориците!

В ЧАС ПО МАТЕМАТИКА
устремиха взор надолу и 
любов загледаха 
земя. Пълнолика

греховната
месечника размаха над тях. Те постоя- 

изплава зад ридове, засмя се ха тъй, помислиха, па легиа-
• Учителката диктува задача:
—. Даден е триъгълник, чий 

то ъгъл е 30 градуса. Да се 
намери ...

— Извинявайте, другарко — 
обажда се един ученик, — 
но не разбрах 30 градуса под 
нулата или над нулата.

сладко и като спря за миг, ра ха с ярема и запреживяха раи 
згледа-разглада, па спокойно нод-ушно и сладко .. .

Блед месец лукаво се усмих 
на на небето и пришепна на 
немирните Звездици нещо там 
на негов си език. Те лукаво

тръгна срод звездите, като 
млад овчар сред вакло стадо.

Те, за тая нощ Янка и Стой 
чо са мечтали цял ден! Самич
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