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По собствен
курс
в ече сме свикнали много по

гледи да следят нашия юго
славски кораб.

Първо го следяха и се питаха: 
..Къде ли плава?" След това се тре 
вожеха, че вървял без компас и 
могло да навлезе в чужди води. 
Даже се опитваха да вземат кор
милото му от нашите ръце и да го 
насочат към своите води.

А нашия кораб плаваше по бур 
ното море на нашата 
сигурно и бързо.

Нали добрите кораби се позна
ват в буря?

революция

*

И днес, все така, плава нашият 
кораб по немирното море, но по 
свой собствен курс, следен от по
гледите на мнозина -— от всички 
цветойе и страни.

В днешния ден на раждането па 
нашата Република някои се надя
ват корабът ни да потъне, други 
— да се загуби, а трети чакат и ед
ното, и другото.

Корабът обаче нито потъва, нито 
се загубва. Не се отклонява от 
своя курс и плава сигурно и бър
зо.

*

Днес повече от всякога ние сме 
сигурни в него. Той нито старее, 
нито се хаби. Поправките му вър
шим в движение, по-някога при те 
жки удари на коварни ветрове, а 
чистота му поддържаме всички 
вкупом — от екипажа до команди
ра.

СЪС СКЪПИ жертви е по
строена нашата Република. С

хиля-
С надути платна и с пълен замах 

се плава по бурно море. Няма на
дути платна по мирни води. Там 
корабите стоят или бавно се дви
жат, а бронята им ръждясва.

милион и седемстотин
Втората 

война, югославски-
презди загинали 

световна 
Те народи съединиха нацио
налните си факели в един си 

който от 29 нос*
ле;,: пламък, 
мври
нсз живот, пламък, които о- 
светлява пътя към по-гцаст-

1945 година грее единПроверили сме кораба си в буря- 
И той удържа, и е готов да устои 
на нови, силни бури. Иначе в мир
ни води г^е се изпробват кораои,

буря потъват
ливото утре.

На снимката: детайл ог Па 
рка-паметник в Крагуевац, 
издигнат в чест на няколко 
хилядг; избити граждани н 
ученици на Крагуевац, кои
то германците разстреляха 
през октомври 1941 годила.

защото при първа 
или викалг за помощ.

А когато дойде време да навле- 
нашиЯт еки- 

иасочи и без
зем в мирните води, 
лаж ще умее да го 
чужд лоцман. Такъв е екипажът 
на нашия югославски кораб, 
ония, които гледат само кораба, оез 
да виждат екипажа му, се надя
ват да доживеят корабокрушение
то му.

Поръчваме им: 
са напразни' .

Нашият кораб ще върви сигурно 
срещу всеки насрешен вятър, за
щото и той и екипажът му са год
ни да се справят с всяка трудност.

Но

виНадеждите

А. Л.



Цариброд, Кюстендил, Кра- а гурците булгармилет. Знаешш шшт
ли и преди и сДед това и дРУ е коквенирал ие само на гьр ли и пр д ч йопа)1 раич, дито и На турпите, но и на

останалите европейски сили, 
са били заинтересова-

*По повод една статия в софийския 

„Воевно-исторически сборник“

ПРОЗИРНА ИСТОРИЯ Павло^Со^ич, Вук Кара-

ЛКИчск№ Милош смолил тГза интегритета на Отомаи 
Крум, Аспарух хан ' * овождението и на тези ската империя. На гърците

Омортаг, цар Симеон итн. ‘ шша и чс Михаил и него- тена конвенирало, защото за
В съгласие на официално правителство са имали раждащата ф българска оур

провъзгласеното „патриотич- ‘Ш10С в подготовката жоазия и търговци били под
но възпитание на младежта иа «ишкото въстание. Но силното влияние на гърците,

от 1833 година укрен а на турците е конвенирало 
гпаниниТе си към Туция да не се споменава народ, кой 

1 Букурещкия мирен то вече е създал своя нацио- 
поговон и но е могла да пре- пална държава, в коикрет- 
1„3п’ на съседните южни ния случай княжество Сър- 
кпаиша Сигурно това не би бия. Затова не е никакво чу- 
ха й признала пито Турция, до, че на Нишкото въстание 

европейските сили. За- и па въстаниците е давано 
официална Сърбия ни- българско име. Тук се пос- 

въстание, иито на тавя въпроса: дали един мар 
които то става, ксист, за какъвто, вероятно 

въстаниците не е се пише и Дойнов, може, и 
да дава сръбски бе- смес, така и такива „ истори- 
' тона чески източници" да приеме

лири":цел да търси някаква истори 
чеока истина, но още веднаж 
да докаже „правдивостта на 

България'.

Когато днес в публикации, 
конто претендират че са на 
марксистки позиции, се 
ше, за събития от миналите.

работа

пи-
Сапстефанока 
Впрочем, известно, е че бъл- 
гарскито историци още през 
1967 година получиха пеогри 
кичени финансови средства 
и време да направят обикол
ка по всички европейски му 
зей и архиви и да търсят до 
кументи за „славното истори 
чеоко минало на България

векове — към тази 
трябва да се подхожда диа- 
лектически ц обективно да се 

не само

върху „славното историческо бия
■' - поместена и спо- 

на Стефан
еминало

монатата статия 
Дойнов за Нишкото въстание 
през 1841 година. Веднага тря 
бва да кажем, по отноше- 

Югославия провежда 
1967

анализира и разлага 
конкретното историческо съ
битие, но и мястото, времето 
и. останалите исторически ус 
левия, които са имали влия
ние върху самото събитие. Са 
мо по този начин може да С1«

според

ние на
мето на директивата от 
година има много по-ссриоз- 
ни импликации, защото пър- 

ис може • да бъде

иито 
това 
то на топа 
областите в 
иито на

В такъв дух през последни
те години тс създадоха и но
ви учебници по история за 
всички училища в България 
в които на Балканите и в 
Югоизточна Европа освен 
..български царства" малко 
со виждат други държави н

стигне до някаква историче
ска истина, която и не вина
ги трябва да бъде напълно 
доказана с документи. Име
нно, много събития в исто
рията са вярно забележели, 
без да е имало документи за 
тях.

го: никак 
случайно, чо по тези въпро
си пишат военни историци и 
публикуват военни издания и

„всли-
смеела
лези, за да нс издаде с
участието си в подготовката като научна основа за доказ 
и помощта на Нишкото въс- пано на тезиса си. Ако наис- 
танис и но този начин да до- чина е марксист, не може и 
неде себе си в тежко между- не смее. Ако флта му едру 
народно положение. По тези га, тогава, всичко е позволе 
причини княз Михаил била но. Особено, ако. тази цел из- 

австрийски, френски или дру принуден да издаде прокла- хожда от директивите полу-
---- са наричали мациЯ с която се огражда от чени 1967 година, сиреч, от

въстаниците в Нишка област дВИЖението в съседните тур- мечтите за Санстефаиска Бъ 
срещу турското иго, но е съ- ски 0бласти. 
щоствено към коя национал- В1>3 основа на отделни св- 
ност действително са принад рСпейски вестници и тогава 
лежали.

Безспорен факт, който си
гурно не е неизвестен и на |( иа териториите в които то 
Дойнов, е чс селското Ниш- избуХналс, ие само Дойнов, 
ко въстание ..в западните бъл но и „историята на Бълга- 
гарски земи" всъщност е въс 1)ИЯ- за х и XI клас на стра- 
тание на сърби от тоя край.
На Дойнов като историк си
гурно с известно, че още но бЪЛгари и сърби, избухнало рава". Нима за така кратко 
време на Пиротското въста
ние през 1836 година христи-

топавторо: защото 
чие" на България от минало 
то е обърнато с лице 
югославски територии.

Днес не е от значение как 
през средата на миналия пс1<

къмнароди. През това време Бъл 
гария буквално бе затрупа
на, с брошури в издание па 
..Държавно военно издателс
тво“ за ..славните царе и бо-

Стефан Дойнов обаче в ста 
тията си Нишкото въстаппе 
през 1841 година, поместена 
във
сборник" никак не е имал за

..Военно-историческия
ги пътеписци

лгария.
Тъй като не разполагаме с

толкова място във вестника, 
шии официални кръгове, па както Дойнов в своето спи- 
участниците в това въстание сание, то ще поставим на Дой

нов и вдъхновителите му съв 
ссм „ненаучпи" въпроси: пър
во, къде изчезнаха толкова 
българи от „западните покра 

гшца 130, казва, че в облас- цлини на България" и от по 
ттг на град Ниш, населена с ре чисто па „Българска Мо-

гелямо селско въстание. Тук време могат стотици хиляди
„чисти българи" да бъдат де 
национализирани? И втор въ 
прос: знае ли Дойнов как те
зи „българи" от Бранено, Лес 
ксвашке, Прокупачко, Ниш- 

Но тук ко, Пиротско се бориха сре-

и рисунка оте поместена
янското население около Пи италианското списанкЬ „Ла- 
рст решително се изказва за 
присъединяване към Сърбия.
Ниротски печалбари отиват в 
Сърбия и там агитират Сър
бия да търси присъдинение на

гуера Д,Орр|енте" от 1878 го
дина, на която се вижда пи
рамида от черепи на „бъл
гарски" въстаници.

_ следва веднага да. добавим, и щу българските
Пиротско; има също така и ня паДойнов да напомним, че в 
кои други свидетелства как
то и над 80 писма на видни 
граждани от Пиротско, които 
днес «е пазят в Държавния 
архив в Белград, в които ае 
иска присъединяват^ към 
Сърбия.

Това, че в много докумен
ти, дори и в „Сръбске народ- 
ие новине" които излизат в 
Пеща Нишкото въстание се 
свързва с българско име, вър 
ху което Дойнов изгражда 
своя тезис в статията си, чс 
това са български земи, има 
езое историческо обяснение.

окупатори 
Първата и през 

картите на Госталдия от 1556 Е-тората световна война? Ако 
година и на Порнели от 1692

през

не знае нека разучи и „свет
лите" страници на българс-година, както и в множество 

френски карти и в картите 
на Хомон от първата поло
вина на 18 век 
границите на Сърбия дори

ката окупация, която в тези 
крагаца не е забравена.

Българската народност, ко 
Ято вече петдесет годтши жи 

Кюстендилския, Кратовския вее в тази част на Сърбия, 
и Скопския край. В Югосла
вия обаче никой днес, въз ос

се внасят в

На съвместно заседание на трите камари на Съ
юзната скупщина на 18 ноември президентът на Ре
публиката Носип Броз Тито изнесе експозе за вън
шната политика на Югославия. „Социалистическа и 
необвързана Югославия представлява

кеято в нова, социалистиче
ска Югославия равноправно 
и свободно изгражда социа- 

терито- листическото общество съв- 
риални претенци например местно със сръбския народ от 
по отношение на Кюстендил Бранско, Лесковашко, Ниш-

ко, Пиротско и тн., най-добре 
знае националното чувство на 
тези хора и толкова повече 
й е чудно как могат и кому

нова на такива документи не 
предявява никакви

значителна
ското краище.част на прогресивните и миролюбивите сили в све

та, а нейната външна политика е логичен израз на 
нашата самоуправителна социалистическа

Ако Дойнов имаше поне 
малко марксистки подход към 
темата той трябваше да знае, 
че източниците, които полз- 
Еа, са пътеписци от (европей които нанасят огромна вреда

иа отношенията между наша 
та страна и НР България. То 
вг. с толкоз повече чудно 
днес, когато почти всички 

ли от гърци и турци. Гърци- европейски страни са се ан- 
те обаче, всички славяни по гажирали, повече или по-мал

ко, в Европа да се възтано- 
ви траен мир и сътрудничес 
тво.

Във възобновена Сърбия са 
знаели какво е национално
то чувство на православното 
население в Южно Помора- 
вие, което е настоявало да се 
освободи от турско 
се присъедини към княжев- 
ство Сърбия. Сава Текелии 
в своята карта от 1805 година 
в границите на Сърбия пок
рай другото обхваща Пирот, Сърбия,

същност
и вашата решимост да запазим независимостта и си
гурността на страната", се подчертава в експозето. 

„Направена е по-нататъшна крачка в отношени-

са нужни такива писания,

ските страни, които не знае-
иго и даята със съседите освен с Народна република Бълга- ли славяпски езици и нуж

ните сведения са получава-рия, с която и покрай нашите настоявалия, за съ
жаление, не дойде до напредък" — изтъкна в )жспо- 
зето си другаря Тито.

това време извън княжество 
наричали вулгарос,

БРАТСТВО

ВЕСШНИ1К НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ

Излиза всеки петък

Урежда редакционна колегия

Директор,
главен и отговорен редактор 

АСЕН ЛАЗАРОВ

На осемнадесетото 
ние на Централния 
на Съюза на матаедонюкмте 
му1Н1исти, състояло се на 
ноември в Огаооие под ръко
водство на Ангел Чемерски, СФРЮ 
бяха обсъдени някои актуал
ен: въщрюаи • от Ю.ткошемията с 
НР България. Отчет

заседа- рите, делегацията на 
комитет

сюк
постояно че настоявала за с- 

ко динство в духа на общоприз- 
23 натите и приетите становища 

на външната

чс се отрича македонската 
нация и нейната история и 
чс не се признават национал 
ните права на македонците в 

на Пиринска Македония в уни
сон с международната демо
кратическа практика.

На разширеното заседание 
на Централния комитет на 
СК в Македония се констати 
ра, същ© така, че такива 
стремежи на българската де
легация, въпреки вербалните 
убеждавания, че йе същест
вуват териториални аспира
ции, са в дълбоко и същест
вено противоречие с общите 
процеси в съвременния свят 
към мира и разбирателство 
между народите, специално в 

ска партая и този път да ес- дълбоко и съществено проти 
калира български аспирации поречие с общоприетия 

делега- към СФРЮ, което се вижда тренд в Европа към мир, съ- 
реди всичко отам, че и за- тРУДничество и отхвърляне

Заседание на ЦК 

ва СМК . политика 
да се намерят възмо

жности за отстраняване на 
трудностите и кризните мо-
^™Ви°НР™рияМТна 

ОСРНЮ и СЮК с делега- базата на принципите 
цията на НР Българската ко имно зачитане на териториал

ври в София ‘изнесе 
на Изпълнителното бюро йа 
Председателството на СЮК
Кръсто Цървенковски.

Тезисите на вза

наИздава „Братство"
От. Паунович 72, телефоп 

25-444 и 25-480. 
Годишен абонамент 15 а по

лугодишен 7,5 н. динара 
Тек. сметка 625-3-78 Служба 

друштвено книговодство 
Нар. банка Ниш

Печатница „Вук Караджхч" 
От. Пауножича 72 — Н

— Ниш
във вътрешните работи. 

НастояванеточленаСансте-
фанска

България

на югослав
ската делегация, както се ко 
нстатира, не дадоха положи
телни резултати зарад повто 

разширено реиите опити на делегацията 
заседание на ЦК на СК в Ма на българската Комунистиче 
кедония единодушно прие от 
чета и подкрепи становища
та на югославската

Осемнадесетото

ция.
На заседанието се констати напред ср 

ра, че в теченЦе на разгово-
остава при тезиса 

за Санстефанока България,
на военни и териториални ас 
пирацни.
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ЮГОСЛАВИЯ ДНЕС

— П ромишленото

сто, а земеделското — 4 на

производство ще се увеличи 5,5 

сто. Стабилизиране

пазара и потреблението. Нова работна

на

на

ръка.

Напоследък у нас се пред
приемат мерки за 'Стабили
зиране на стопанското поло
жение е страната. Целта е да 
се укрепи пазарът — вътреш 
сгият, но ,и мястото ни на вън

не предизвика нови сътресе
ния в стопанския 
страната.

живот на

*
Реално гледано, материал

ни и ируги условия 
■вносът и билиаиране ка

не липсват. Но въпреки това 
са необходими коренни из- 

манифестациите на инфлаци менения които да съд ей,сте у 
ятз. ват за успешно осъществява

Темата стабилизация беше не на замислите, 
предмет на (редица разгово- на 'стабилизационните 
ри, които в последните два 
месеца бяха организирани в 
много органи и форуми — на 
самоуправлението и в общест

шния пазар, да се уравнове
си потреблението, 
износът, да се уом!ири расте* 
жът на цените и да се спрат

за ота- 
и-ксномиката

\

Смисълът
меро

приятия на Съюзния изпъл
нителен съвет
оледните задачи:

Да ое засили и укрепи в

'Се състои в Расте жилищното строителство у нас

цит, оце бъдат върнати на сто 
пан|ството за покритие на за
губи.

Тези мерки и по-реалната 
политика в осъществяването 
на дохода в стопанските ор? 
гамизации (която ще дава 
еъзможност за по-големи на 
труявания в предприятията, 
които успешно работят, и ще 
ограничава натрупването и 
личните доходи в предприя
тията, които показват пю-сла 
би резултати), ще благоприя- 
тствуват за заздравяване на 
нашето стопанство и ще по- 
очистят .пътя на провежда
ната реформа от малкото на 
носи, които на моменти спи
рат устрема към благосъсго 
янието и стабилността на ико 
номика на страната.

СТОПАНСТВОТО В 1971
вено-политичеоките организа 
ции. С тези въпроси се занима 
и Първата конференция на 
СЮ|К, състояла се в края на 
октомври, а Съюзният изпъл 
кителен 'Съвет вече е приел 
мерки в тази насока. Поло
жението, въпреки всичко не 
е толкова тревожно, колко- 
то |се опитват да го предста
вят злеяамерни хора в стра
ната и чуждестранната про
паганда, защото 'Са налиже 
всички реални условия за 
пълно 'стабилизиране на юго 
сланската -икономика.

Естествено, (Стабилизацията 
не може да стане за едно де
нонощие. Ще е необходим 
по-дълъг период на провеж
дане на набелязани меропри 
ятия. Затова именно се пред 
вижда стопанската политика 
в .1971 г. да бъде насочена 
към стабилизиране на иконо 
миката. Съюзният изпълни
телен съвет неотдавна е при
ел проект за стопанската по 
литика в идната .година и про 
грама за стабилизирането. В 
Съюзната скупщина се рази 
еква по тези въпроси и до 
края на декември .може да 
бъдат приети съответни Ре
шения.

стопанството материалната и 
конкурентната .способност, ре 
дом с ускореното модернизи
ране и изменение в лроизвод 
ст.вената му структура и с по 
добряване квалификационна
та структура на работещите 
в него.

то дава стопанството. Тези 6 
процента, които ще се остав
ят на (Стопанството (за да се 
осъществи набелязаната още 
преди подялба между ттопаи 
ството и общността в размер 
70:30), ще съдействува-т да се 
увеличи натрупването и ще 
се открие възможност за по- 
ускорено модернизиране на 
предприятията.

Бюджетното и общото пот
ребление ое предвижда да се 
увеличават по-бавно от рас
тежа на националния доход, 
а фондовете на обществено-

политическите 
няма да (могат да се увелича 
ват, без да спазват реалния 
растеж на .стопанското про
изводство и растежа на це
ните. Даже се очаква бюдже 
тът ка Федерацията да бъде 
освободен от редица досега
шни даждия, които ще се пре 
несат в компетенция на репу 
бликите и на самостоятелни 
фондове. .Известни средства 
от бюджетите на обществено 
-политическите 
ти, които в края на тази го
дина ще се явят като суфи-

съвместности

— Стопанството да се за
щити от възможността несто 
пемски фактори да го нато-1 
(варват с нови задължения, 
като се вземат мерни за на
маляване на разните облага
ния, които дава стопанство-

съвместнос-

м. н. н.

Из братските републикито.
— Да юпрат тенденциите за 

обезценяване на парата инео 
правдания.т растеж на цени
те и Да се поуравновеои пла
тежният баланс.

— Редом е тези мерки вър 
вят: укрепването на самоу- 
правителниге отношения, у- 
съвършенствуването «а ико
номическия механизъм, зае
мането на (пристигащата но
ва работна .сила, възнаграж
дението според .резултатите 
на труда, повишаването на 
производителността на труда 
и на благосъстоянието- на на
рода.

Металите и електропромишлеиостта 

СР Македонияв
на цеховете на автоцредпри- 
ятието „11 октомври“ в Ско
пие, 'слеД това, на фабриката 
за емайлирани съдове и дру
ги произведения „Братство“ 
в Охрид, както и на битол- 

- оката фабрика на хладилни
ци, която във втората си фа
за трябва да произвежда око 

• ло 800 000 броя годишно. Съ
що така, ще ое 'извърши ре
конструкция на съществува
щите мощности за жел/езни 
конструкции, за топливо, вен 
тилатори и аклиматизация, 
кранове и за части на мотор
ни превозни средства.

Но, също така, в метална
та промишленост и електро- 
промишлеността в предстоя
щия петгодишен план се пре 
движдат значителни капита
ловложения, предимно за ос
новни средства.

Тава следва да 
за динамичното увеличение 
на производството, общия до 
ход и увеличение общия 
брой на заетите. Но също та
ка и за рязко увеличение на 
износа и това в металната 
промишленост с 247, а в елек 
трапромишлоността с 205 на 
сто. По този начин поооч]ени- 
те две стопански отрасли в 
СР Македония още 
ще се афцрмират на светов
ния пазар.

металообработващата, така и
слектро. промишлеността, се
предвижда значително и по- 
дин:ам1ично увеличение н* 
производството. Например, 
предвижда се увеличение на 
производството на отливки 
от цветни метали за 10 пъти, 
увеличение на (производство
то на рейсове с 3,5 пъти, на 
отливки на сив лим с около 
4,5 пъти и друго.

Ето някои сведения, от ко
нто може да се види интен
зитета на развитието на елек 
тропромишлеността в следва
щите пет години. Именно, 
производството на малки ро
тационни машини без 
бор трябва да бъде два пъти 
по-толямю, докато производ
ството на комерчески разхла 
дигелШи уреди и 
ци за домакинството т.рябва 
да се увеличи четири пъти, 
а пга разпи изолирани прово
дници и елементи за радио и 
електротехниката за около 
г|ет мъти.

За такъв растеж особено 
ще допринесе активизиране
то на някои мощности, чието 
изграждане е започнало през 
последните няколко 
КаЮае се за пускане в дей
ствие на мощности за мета
лообработващи машини, след 
това за (производството на 
зъбчаници, както и за завръ 
швапето на реконструкцията

ПО-КРУПНИТЕ предста
вители ка македонската ме
талообработваща промишле
ност са — металургичния ко 
м.бииат „Тито“, автотранспор
тното предприятие „11 окто
мври“ в Тилов Белее и „Бла
гой Давков“ в Скопие, след 
това „Братя Кошулчеви“ в 
Титов Белее, „Мегалац,, в Ви 
тола и „Героят Тоза Драго- 
в(ич“ в Охрид. Докато в елек 
тропромишлеността като гла 

носители се срещат би-

КАКВО СЕ ОЧАКВА 
В ИДНАТА ГОДИНА? КОНКРЕТНИ МЕРКИ

Ако се слоди набелязаната 
система от мероприятия за 
идната година, резултатите 
биха били такива:

— Ре*ал.н1ото увеличение 
общата (продукция ще бъде 
около 5,5 на сто в сравнение 
с тазгодишните (показатели.

— 'Промишленото производ 
ство би се (увеличило 
на 'сто, а земед е леската про
дукция С около 4 на сто.

— В стопанството работна
та ръка би се увеличила с 
нови заети ,с 2,5 на сто, но 

разчита и .на работа в

впи
'юлската фабрика на хладил 

на асоциацията
Ако задачата е да укрепне 

стопанството, да спре инфла нищи, цех 
„Зануси-Кониар“ и предпри- 
ятмото зй че лаютрежз ол ацжхн - 
ни материали „11 октомври“ 
в Прилеп.

Преди Две години македон
ската метална промишленост

ц и сяният ход, (растежът на 
цените и др- необходими са 

мерки, които да
прима

конкретни
съдействуват за постигането

хладилника целта.
Тези конкретни мерки ве

ст аби лиза-

отосъществи производство 
25 580 докато в електропро- 
мишлеякостта о,т 7 000 
Заслужва да се изтъкне, че 
за разлика от 
металообработване в 1969 го
дина, това в Македония зае
ма видно 'място в производ- 

НЯ1КОИ стоки. На
пример в общото югославско 
производство на автомобили 
Македония участвува с 68 на 
сто, докато в производството 
на хладилни уреди с над. 34 
и на хладилници за домакин 
ството (С 24 на сто.

Обаче в (Предстоящото раз
витие до 1975 година, както

допринесетона.че са очертани (в 
цисс-шата програма на Съюз
ния (изпълнителен съвет. 

'Стопанството трябва да си

с 5,5
.югославското

целите 70 процентаполучи
от обществения продукт. Да 
се постигне това е вфобходи- 

1столадгството да си вземе

ството иа

.ще се 
чужбина.

По-голям растеж яка обща-

години.
МО
6-те процента, които още се 
дават на общността. В идна
та година за целта ще се по 

облаганията, данъ-

повече

та продукция и па промиш
леното и земеделско произ
водство не е планиран, и!е 
зашито е невъзможен, Ио да

Мило МАНЕВСКИнамалят 
ците и другите даждия, «0*1-
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Наш портрет —
Вене Велинов

Трите грижи на Григоров
__ Индивидуалната работа на просветния работник е

Глигоров. Но тя трябва да еПривидно изглежда, чс учебното дело в Босил|сград- 
ска комуна не е обременено с трудности, както, да ре
чем, стопанските организации. И тук се касае за комплек
сни въпроси, някои от които са твърде сложни за реша
ване.

от голямо значение — казва 
и правилно насочена. Много е важно да се чуе и „другата 
страна". И то по редица въпроси. Това са учениците. На
пример те са абсолютно реални в преценката на собстве
ните си знания*

До миналата година Глигоров беше председател на 
общинската образователна общност. Сега

За тях много пъти писахме и в нашия вестник. О- 
баче винаги уважавахме мнението на първия и най-отгово
рния човек в учебното дело в комуната на секретаря на 
общинската образователна общност другаря ГОНЕ ГЛИ
ГОРОВ.

скупщината на
с секР^*Р^ВИНЕТ]Е, вЪПроСА Е МАЛКО НЕУДОБЕН: 
КАКВО ИСКАТЕ ДА СЪЗДАДЕТЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛ
НАТА ОБЩНОСТ?

Основното е тази организация да намери своето съ
ответно място, в просветната Дейност и то така, както изи
скват нашите специфични условия — и закона.

Нашият събеседник под „специфично има предвид 
разрешаването на редица важни въпроси. Между друго- 

изнамирапсто на цената на образованието. Не по-, 
упорито той се застъпва за квалифицирана и кон

кретна просветна политика, която да бъде придружена от 
качествени самоуправителки отношения, създаващи се в 
училищата в комуната. Без тези качествени промени — 
изтъква той ще бъдем жертва на собствепия си формали
зъм, а последиците ще бъдат големи.

Глигоров упорито настоява посредством образовател 
пата общност да се създаде финансова сигурност на осно
вното и на средното образование в комуната. При това той 
предпочита конкретните нужди, необходимия за училища
та стандард и реализирането на политиката на Републи
канската образователна общност в средяосрочния план. 
Оправданите искове, но и упоритото залагане дават ре
зултати. Осигурени са средства за дограждапе на централ 
ните основпи училища, финансиране на новоформираните

Считаме за длъжност тон път да го представим на 
нашите читатели. Ще говорим за него, за настоявашшта и 
желанията му, а чрез това и за някой учебен въпрос, на 
който той изцяло се ангажирал.

Добросърдсчният и не много официален
— КОЙ СТЕ БИЕ И КАКВО ИС-

разговор
почнахме с въпроса: 
КАТЕ?

Тоя млад ентусиазист пече осем години работи в 
бссилеградската гимназия. Преподава химия. За тоя пред
мет и за учителската професия се определил още в уче
нически дни. Като гимназист ежедневно пътувал .през 
деретата- за родното Мнлсвци, работил упорито. Сега ня
кои негови ученици ползват богатия му опит, обичат пред-

то е и 
малко

мета му и следват неговия път...
Не искаше много да ни говори за с)ебс си и своите 

успехи. Както обикновено, и сега пролича неговата скром
ност. Но дори и нямаше нужда от топа. Личните ни впе
чатления и мнението на колегите му — просветни работ
ници са и без това най-верния паспорт за неговата ра
бота ...

Глигоров твърде успешно изпълнява три отговорни 
задачи. Той е не само секретар на образователна общност 
и гимназиален учител, но и ръководител па училището за 
квалифицират! работници в Босилеград.

Доскоро някои скептици казваха, че Ще успее тон 
да отговори на всички длъжности. Обаче трудолюбието 
му, опита, желапието му да работи и да успее — ги опро-

интернати и др.
Постигнатото тук с охрабрение за събеседника ни и 

за организацията, която той ръководи.
Не по-малко грижи има и като ръководител на 

училището за квалифицирани работници. То е все още 
във фаза на формиране и без традиция. За това и нераз
решените въпроси са много.

— Най-необходимото е в това училшщг да се осигу
ри издържано практично и теоретическо обучение. Въз
можности за това има и ние ги ползваме ...

И така Глигоров успява да стигне на всяко място и 
най-успешно да изпълни задачите си- Няма нито минутка 
свободно време.

Отдал се изцяло на учебното дело.

ь»ергаха.
Между дванадесетте тестирани гимназии в Сърбия

учениците по неговия предмет се класираха на трето мя
сто, а между гимназиите от бивша Вранска околия на 
първо! Това о успех, който желае всеки учител.

— РАДВА ЛИ ВИ ТОВА?
■ — Можеше да бъде и по-добре. Ако имахме по-до

бре обзаведени кабинети — отвърща той.
За него в гимназията казват, че досега не е наказал 

нито един учепик, а часовете му. са много добре подгот- 
Цени. Къде е тайната на успеха?

БабушницаТези редове посвещаваме 
на един добър човек, на пре
красен приятел и отличен 
специалист, на усърдния 

здравен работник Кокан Гео
ргиев, физиотерапевт във 
Враиокия медицински цен
тър. Той е един от ония до
бри и скромни хора, които с 
труда Си са извоювали за се
бе си признанието на много 
хора от Враня, на които Са 
помогнали.

що специално. За него воич- 
ки са били еднакви, изобщо 
хора, на които е трябвало да 
помогне. Имало е хора, които 
сам той е викал да пи изле
кува, и такива, на които не 
са могли Да помогнат даже в 
по-известните •медицински за 
вадения в страната.

Човекът Облагане на старческите семейства
ОТ ГОДИНА В година 

броя на старчеоките семейст
ва в Бабушнишко нараства. 
Те не са в състояние да за
плащат своите задължения 
към обществото. Касае се 
преди всичко, за плащането 
на разми дажщия, данъци и 
такои върху имота при земе
делските производители, при 
обществено-политическите > об 
щнюсти
вноски за здравното осигуря 
ване, данък върху водата, ме 
стно самооблагане и подобни 
задължения. Броят на таки
ва семейства в Бабушнишка 
община не е малък. Той е ' в 
постоянен растеж, защото но 
ради неразвитостта на стопан 
стеото младите не виждат по 
рапектива, кояю да ги задъл 
Ж1И на 4ело на имота.
•след свършване на основно.

СЪС средно цли виеше образова
ние «апуокат територията на 
комуната, а на село оставят 
стари и кзнемощяли родите
ли, които' не са в състояние 
да обработват змеята и по то 
зи начин не са в съотояние 
да плащат и задълженията 
си като собственици на тасГ 
земя.

Има и множество случаи 
пълнозрели деца на стари и 
немощни родители да са за
бравили синовния си дълг 
към тях.

Но затова трябва да се на
месят органите на управлейи 
ехо и да - постъпят към „че
ляд“ по закана, в който се 
казва, че децата са длъжни 
да издържат старите си ро
дители.

златни При лекуването на своите 
пациенти Кокан е много тър
пелив, упорит Юамонадедн и 
умее да създаде у болния вя
ра в излекуването.

се предава, 
ва, когато малко е вероятно, 
че може да се помогне на бо-

ръцеКокан е роден през 1932 го 
дина в босилеградското село 
Църнощица. Учил се в Бо
силеград, къздегго свършил бе 
дми гимназиален клас, а след 
това записал медицинско 
чилище в Ниш. След като за 
вършил, работил в Босилег
рад като медицински тех
ник, а после в ЮНА бил 
приет за член на СЮК. След 
войнмклъка започва работа 
във Враноката болница, откъ 
дето бил 'изпратен на специа
лизация по физикална тера
пия- На тази работа е вече 
■десет години.

Никога
за неплащане надаже и тога-•ват — човек със златни ръ

це.У-
От Кокан са искали помощ 

много хора — българи, алба-1 лгаия. Той направо се епна- 
нци, сърби, от разни профе- ся към болните като истин

ски човек към човека. Зато
ва и го обичат хората, и вся- 
къде, където го срещнат го 
поздравяват.

8 а
'•У1 Те,

Разбира се, Кокановата ра 
бота 'Си има трудности. Най- 
много то затруднява 
та на съвременни 

• Той е наваксал тази

Н. Ник.

Зарад парализ на нервите, 
чупене на кости и подобни 
заболяващия през ръцете на 
Кокан

<липса- 
средства. Г ВАШАТА БАНКА 1-

[ ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА В ЛЕСКОВЕЦ
► С КЛОНОВЕ В
\ вуЯНОВЕЦ, СУРДУЛИЦА, ВУЧЙЕ, ГЬРДЕЛИЦА,
> ЛЕБАНЕ, ВЛАСОТННЦИ, ВЛАДИШКИ ХАН и ЬОСМ 

ЛЕГРАД

* За редовни в.ппове се плаща 6и
* За осроченн влогове — 7.5и/и 
Всеки спестовник с вло* от най-малко 1000 нови динара 
е зпрахован от евентуална злополука.
Бан овнте клонове ■ Босилеград м Сурдулиц;, работят 
от о.зо до н.зо часа всеки

<
►
►.липса

съ‘с средства, ,ко1иТо сам е пра/ 
, еил, даже и изнамерил (уред

минават годишно към 
700—800 пациенти. Бсийки те 
зи хора Кокан чудно оздра
вява и ш нрави годни за 
предишната им работа. Само

*
за упражнения ща пръстите).

Ацоо имах съвременц-си у ре 
ди — щях да съм иай-щаст- 

• литият в света — казва Ко
кан, човекът със 
ръце.

н лихва
^ ' &к'. -Ут" ^ ;около 1 на сто от хората, 

които е лекувал, не е могъл 
да помогне. Но не по негова 
вина, а защото пациентите 
късно са дошли при него. За 
това 'именно на Кокан каз-

ща Ь
Кокан Георгиев златните 4

!си и и различна възраст, си
ромаси и гго-заможни. Никой 

-от тях за Кокан не е бил ие-

ден освен събота и неделя
(Займствувано от 
..Врански новини") I

4
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жяттт;я*т.
1о количество вълна. Памуч
ната основа осигурява 
Цриятиегго. Цената на услуга 
та в такъв случай е съвсем 
приемлива, защо то за

прод-

един
•квадратен метър покривка 
се иска от клиента да плати 
около 2.700 ст. динара. Може 
би именно затова в склада
лежи работа за година и по
ловина и постоянно приети-В ДИМИТРОВ

ГРАДСКА 

»УСЛУГА«

гат нови поръчки.
Тъй .като цехът се оказва

полезен за предприятието, и- 
ма вече замисли той да 
|рвО'Шири още повече и „Ус
луга“ да започне да произве 
жда кувертюри за

се

продаж
ба.

В идната година ще Ре ку
пят още 6 стана, а цехът мо
же да ,се измести в нова сгра 
да, която ще се строи при се 
гашната мелница. С девет 
стана тогава Ще може да се 
осъществи брутопродукция 
за повече от 300 милиона ста 
ри динара, а в цеха Ще ра
ботят сядало 40 работници.

Какво може да се каже, ос 
век „браво“ на хората от 
„Услуга“, които са успели да 
/намерят подходящо услужно 
производство, с което ще съз 
дадат иов, рядък за страната 
цех и ще настанят на работа 
•още тридесетина души?

м. н. н.

РАЖДА СЕ НОВ, ГОЛЯМ ЦЕХ
■вми, които носят малко чуж
дестранното име „кувертю- 
,ри“. Затова в „Услуга“ реши 
ли да купят още два стана, 
за да увеличат производстве 
и ата мощност на цеха и да

■динара годишно, а това е бли 
зо 10 милиона на един работ 
вик. Себестойността на про
дукцията постоянно намаля
ва, защото постепенно (се за
кръгля

процес с внедряване на ма
шини, които заместват ръч
ния труд, или 
на .други Автоматичната ма
шина за намотаване на паму 
чната основа замества труда 
ка трима работници, 
една машина за намотаваме 
еча памука .върху кросното 
ще отчисли услугите на фаб 
рижата „Ратно Павлович“ от 
Ниш, която за това намотава 
не е получавала от „Услуга“ 
около 2,5 милиона годишно. 
А работата ще има много, за 
щото тези покривки са „на 
.мода“ у нас.

— В ТЪКАЧНИЦАТА ИДНАТА ГОДИНА 
ЩЕ РАБОТЯТ 40 РАБОТНИКА. БРУТОПРО- 
ДУКЦИЯТА ЩЕ ВЪЗЛИЗА НА ПОВЕЧЕ ОТ 
300 МИЛИОНА СТ. ДИНАРА. ЕДНА РЯДКА 
ТЪКАЧНИЦАТА В СТРАНАТА. производственият

поуюкорят изпълнението 
поръчките. Становете са на- 
баелтни частично от чужбина, 

трябва да ,,,помогнат“ на еди частично от вътрешния 
нмя да спомоп^з Да изтъче

на

услужванетоПрез миналия месец в ди
митровградското услужно 

предприятие „Услуга“ стана 
малко тържество 
ално бе открита тъкачницата 
еча /кувертюри, за които от- 
давеча се интересуват чаши
те граждан-и от комуната и 
от цялата страна.

Всъщност тъкачницата ра
боти от май миналата годи- вил 
ка, но доскоро тя имаше са- ция за 18 милиона стари ди- 
мо един стан, ко'йто не спира нара, при обслужване от 
ше пито минутка през дено- работнички, които са работи- 
ощиего. Тържеството беше 
по повод влизането в дей- могло и затова много вълня 
ствие на още два тъкачни на клиентите се бе натрупа- 
стана за кувертюри, които ла за преработване в покри-.

па
зар.

Директорът на .„Услуга“ 
Станул Нацков, с когото при 

, казвахме за ползата от това 
начинание, ни съобщи след
ното:

онова, което вече е донесено 
от клиентите. А то не е мал-офици- • друга
ко.

Цех с бъдеще — Двата стана ще ускорят 
работата и клиентите няма 
да чака/г цяла година, за да 

гарата единият стан е пра- им се изтъчат покривките, 
годишна брутопродук- Дневното производство ,с три

тс стана ще достига средно 
. 150 квадратни метра тъкач,
ь а това ще да (реализират на 

трите стана 15 работнички и 
ли в три смени. Повече Ке е работници, защото за двата

сатана ще са необходими още 
9 нови работници. Брутопро- 
дукцията трябва Да достигне 
повече от 120 милиона стари

В някогашната кръчма при

В близко бъдеще — 300 ми
лиона брутопродукция

„Услуга“ засега изпълня
ва само поръчки на хора, ко 
нто ой донасят необходимо-

Инспекторска 

двойственост
Считат ги за строги, а с то
на и за непопулярни. Затова и 
тяхното преизбиране с дове
дено под въпрос.

Това е втората страна 
медала. В частен разговор за 
нея, ще чуете много неща. 
Тогава не е трудно да се ра
збере при какви дилеми жи- 
г4 ят и работят инспекторите, 
кегато са принудени по ня
кога едно да мнелят, а друго 
дг, работят. Настина, деликат 
но положение!

Инспекторът е обърнат към 
закопа и се грижи за спаз
ването му. Но дали поради 
тези причини, няма, в отдел 
ни случаи, да затвори очи?

Да речечМ инспекторът по 
пазара установи някоя маши 
нация във формирането на 
цените в една търговска ор
ганизация- И състави акт Д° 
стопанския съд, за което на
рушение следва да се плати 
висока парична глоба.

Инспекторът е постъпил по 
закона. Обаче той няма да 
бъде много изненаден ако 
някой от компептчште в об
щината го извика да му „по1 
ясни" какво това предприя-

Г; Босилсградската общи
на и инспекторите ще се пре 
избират.

На обяфния конкурс за 
тези места са сс обадили повс 
чс лица. Обаче тук все още 
съществува дилема дали е 
нужно да се преизбират и 
професоналиитс и хонорар
ни инспектори. Някои общи
ни са против това. Тс казват, 
чо инспекторите на никого 
не са „шефове". Те считат, 
чс имат предимство ако бъ
дат приети на неопределено 
време. Това им дава възмож
ност по-обстойно да изуча
ват и провеждат законите на

тис значи за комуната, как
ви трудности ще има ако бъ- 
дс наказано и тн.

След един такъв разговор 
става неизвестно дали ш/е сена
прилага словото на закона. 
Да се разберем, и инспекто
рите са хора като и всички 
други.

Сигурно има и такива слу
чаи, когато на инспектора се 
нарежда да анулира реше
ние, което е вече взел. Ня- 
ко йинспектор не иска да си 
има ..неприятности" и се съ
гласява, обаче има и такива, 
които остават принципни в 
своята работа.

И ето, тъкмо „непослушни
те" се боят за своите работ
ни места.

Както и да е, изпъква оба 
че въпроса: не е ли крайно 
време и на инспекторите по- 
конк'|етно да се определи МЯ 
стото и ролята в нашето об
щество.

практика.
Заседанието на общинска

та скупщина шгспекториА: о- 
чакваг с известен страх, за
щото не са сигурни дали щс 
бъдат избрани отново. Пара
доксално звучи обаче, че 
навя несигурност чувствуват

при

та-

най-много онези, които 
изпълняването на своите за

били двойствени.дачи не са 
И най-важното: зачита ли се 
словото па закона. Но на тях

изглежда,
некоректно.

натг. коректност, 
ще се отвърне В. В.

Страница б
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в миналото животът 
в Доганица бил много 
тежък. Хората живее
ли в ниски ехлунени 
къщурки, покрити 
слама. Иа «пазар" оти
вали дори във Враня 

Крива паланка. То 
гава в затънтено пла
нинско село не е има- 

образовани хора. За 
първи път основно учи 
люде в Доганица било 
открито през 1940/41 го 
дина.

Сега животът в Дога 
ниц?, коренно е промс-

Харак-,
обаче и 
върща, 
си _

Ранко Каравфялов
«4. че

Ив 
р

Догаиица'^ 
°1 *ШгРаций
^нват „аД* 
лемите р
ДИ1Да, а та*
ви гнезда 
«^Дния к„
г« Догаяича* 
селили
Райчиловщ,
Куманово и
пия КОИТО
на село 
и сговор 
Все още Се. 
селски тлав 
време тук е 
летници. ц 
мер доскоро 
Дядо Йоваи 
го присое, 
а дядо Нова 
ски 102 

В днешт 
Доганица « 
ват инициа 
ктрифицир} 
то и постро* 
до центъра 
— Тлъмино

Доганица със ]за село Родния

ИЛИ

ло НРОАц

ковачницата му наковалните, 
а в
ко, като "в християнски дом..

За острене на сърп и секи- 
ра, за клепан^ на мотика и 
за други дребни поправки на 
сечивата не искал ншцо от 
селяните. Само за голяма ра
бота взимал пари или жито. 
Кола когато 
като набивал.

ща, по които пасат мно 
гобройпи стада овце и 
говеда. Обаче и тук не 
се отглеждат породис- 
ти овце и говеда.

*ЕДНО от най-отда- 
леченито от Босилеград 
села о Доганица. Иами 
ра се в южната 
иа комуната. Разполо- 

склонопстс

къщата му имало всич-

В 1част
•пей.

II?, мястото на стари
те къщурки са никна
ли нови, хубави домо
ве, обзаведени със съв 
ременни мебели. Стари 
те Целени огнища са 
закрити и на тяхно мл 

са поставени гот- 
печки. Младеж

Жителите на Догашг 
ца освен като дюлгери, 

известни ка

жено о по 
на Б|сла пода. Къщите 
на Доганица са разде
лени в шест махали, от 
далечени една. от ДРУ- 
га и но няколко кило-

<

са надалеч 
то силни косачи. Лятно 
време, докато ливадите 
в Доганица стигнат за 
коситба, те хващат ни
зините. Отиват на ко
ситба дори в • Прилеп
ено, в Македония.

И |

Бележки за 

миналото
правел, шина

метра.
Мерата на Доганица 

бедни
А когато идвала Нова го

дина дой купувал пет-шсст 
150 оки вино и канил 

гости.

сто
предотавлянат 
планински ниви и буй 
III* гори, ИЗ КОИТО бу- 
чат пенливи потоци и 
ручеи. От културни ра 
стения тук най-добре 
виреят картофите, а в 

количества

варски 
та напуска селото като 
етива на работа във въ 
трешността на страната

овна,
селото да му довдо на 
Селянки-християнки вземал 
за готвачки и служене в то
зи ден, за да не се гнусят хо
рата от циганките му, а гос-|

Първите жители на 
Доганица са дошли от 
Горна Пчиня, Търгови 
щко. Те дошли тук, бн 
гайки преД турцитс. Се 
га в селото има шест 
махали: Банкерица, Ри 
дарци, Долно Присое, 
Тъпка Артина, Метеже 
вица и Ясикар.

ГОД]

по строежите или по
предприятията. Мнози 

От този
туването траяло цял ден. по-малки 

— овес, ръж и ечмик. 
Овощия почти и няма 
поради суровия1 плапи- 
ски климат. Доганица е 
богата със сочни паси-

на се учат. 
край вече има извест
ни специалисти-лекари, 
инженери учители идр.

Но у хората си имало чест 
— за Нова година всеки си 
приготвял кола дърва за Ка- 
съм ковача и когато тръгвал

ДОБРИЯТ ЦИГАНИН
КАСЪМ

'МЦ2... Г. 4Добър като добър ден бил на гости при него, му закар- 
циганинът Касъм, )един от вал и дървата. Празното мя- 
първите цигани-занаятчии, ко сто пред ковачницата на „Ру 
ито се заселили във Висока, жин бряг" се изпълвало с оу 
Бил пръв ковач в тези кра- ксво дърво, което Касъм по 
шца, а дошъл незнайно откъ сле претварял в дървени въ 

челядата си, която била глища за ковачницата си.
Така живял Касъм, пър-де с

числена. Ходил по височките 
села, услужвал на селяните, вият ковач във Висока, цяло 

постекъл мюще десетилетие след освобожде
нието от турците. Челядта му?, после, като

Славния-рии, се заселил в
Направил си ковачница на расла, радост имало в дома, 

празното пространство на ня- два сина оженил за циганки 
„Ружин от полските села към Пирот,когашната махала 

бряг", при сегашната горна две дъщери за женене имал.
пострупал Но и нещастието го споходи- 

най-малката му дъ-
чешма в селото, 
къщичка за челядта и започ Ло 
нал работа... Стопани от де щеря и една снаха умрели в 

идвали селото. Над сегашния резер
воар на водопровода селски
ят кмет Ковачев определил

ветте височки села
при него да пооправят сърп, 
мотика, ралник.

Турско време било, турска място за цигански гробища 
се дума слушала. А цигани- Там Касъм закопал свидните 
те, мюсюлмани, били иа тур- си. 
ците нещо като доверени ли- А след някоя и друга годи- 

Циганите били пъдари, на, в края на миналото столе 
глашатаи, и понякога били тие, по незнайни причини Ка 
по-лоши от турците. Касъм съм си заминал, 
бил кротък човек и добра челядта и наковалните си в

село Гнилен при Пирот, къ-

ЕЗца.
Г^'

Заселил 2
М

душа.
Когато турците бягали от дето останал до края на жи- 

Висок и Северна България, вота си. Негови потомци се- 
гонени от сръбските и руски га има в Пирот, 
войски, населението първо се 
разправило с „циганите-ду- ковачи. По време на замина- 
шовадници". С кол избили валето на Касъм, в Славини 
най-лошите, обесили другите имало още две нови ковачни 
— „семето им затрили", но ци — на Станко Аджиин, кой 
Касъм оставили. Може би за то имал и кръчма, и на Най- 
рад добрината може би варад ден, чиято ковачница бе раз 
занаята му, който все повече рушена преди пет-шест го- 
трябвал на населението, кое- дини. Те учили занаят в Бер 
то даже и плуга взело да до ковица. 
нася от Влашко.

И когато преживял размир 
ното време на отмъщението, вано в Гнилен. 
той по се привързал към се
ляните. По цял ден ехтели в

Висок обаче не останал без

половин до една чаена лъжи организм 
чка сода за хляб един час калозата, ^ 
преди и един-два часа след ризира с ^ 
нахранването (общо 3—4 чае- болие, о 
ни лъжички дневно). Содата повърЗД ’ 
за хляб ,се разтваря лесно във възникв

бързо '4з резорбира (вс нарУш :тежки ®
аболя- 
За УД

Може би и това е било при 
чина за Касъмовото замина- вода,

■муква) и поради това бързо 
неутрализира киселото сто
машно съдържимо и премах
на стомашните болки. В ми
налото се считаше, че при никва 
взаимодействието иа натрие- то ®еЧ® ^ 
вия бикарбонат със солната треба 
киселина на стомашния сок сода з • '
се образува въгледвуокис. ко . но в т ^ . 
йто стимулира образуването . мшр ■ ^
■на .стомашния сок. При изсле употр 
дване със съвременни мето- т^ийвуват : 
ди подобен възбуждащ ефект образу ^ 
не се доказва ците *

УПОТРЕБАТА НА СОДА ЗА 

ХЛЯБ ОРИ ЯЗВЕОА БОЛЕСТ
ното 3 
чина 
за хляб. АЛ 

МЯОГС.М. Н. Н.

■Содата за хляб (натриев би 
карбонат) е иай-неото .употре 
бивалото алкално средство 
при язвената болест. Тя на
малява киселиноетта на сто
машния сок и смилащото дей 
ствие иа пепоина (фермент иа 
стомашния сок), премахва 
спазмите на пил ора (изходно 
то отвърстие на стомаха), по 
тиска болестно усиленото дви 
жвние на стомашната ет1еиа 
и по този начин примахва

■стомашните болки и спомага 
за зарастването на язвите на 
стомаха и дванадесетопръст
ника. Установено е, че соДа-> 
та за хляб намалява стомаш 
и ата секреция и когато по
падне в дванадесетопръстни
ка (по рефлекторен път). Ус 
покояващият ефект на сода
та за хляб е краткотраен — 
30—40 минути, поради което 
се налага честото й приема
не. Обикновено се 'взема по

за
при язвената болест е по- 

добре, натриевият бикарбонат 
да се комбинира с останалите соЦа/^}нЯ 0: 
алкални средства. Ако се при ®оте'1иаде«; 
емат често и- големи количес и Д® г,

варушелия ; 
водното

«е

тва сода за хляб, поради бър 
зото й я)ззорбиране могат да 
настъпят тежки нарушения в



ПО НАШЕНСКО Мики Нейков ушите и го наднесох над Се 
нчо. Като стиснах Шарко, 
той раззина уста, па като изс- 
кувича ... Лелееееее!...

Хайде, де, какво стана по
сле? — побързах с въпроса, 
защото Куката спря. Такъв 
му бил обичаят — да спре на 
най-интересното място и да 
заговори за друго.

ма малко дете, какво пък се
га люлеят тук?'' Ама не ка
зал, но потарашувал и той и 
рекъл: „Господа полицаи, то 
зи човек е почтен, няма що 
да търсим повече. Но де но 
а^ет да оставим някоя 
на бебето и да си ходим." Ту 
рил Сенча десетачка пръв, а 
джандарите да не са по-долу 
от селянина 
с по стотачка и хайде навън. 
Та после Йоса и Сенча си 
бяха купили вино за стотач- 
ките, да не ядат прафто на 
постно. Те такива сме ние — 
рече Куката.

1'
I

ТОДОР КУКАТА ОТ НЕВЛЯг
I(

пара
Iг.

БЯХ ни много скоро, 
много отдавна в Долна Нев- 
лй-. Червенееха низани чуш- 

по стените на къщите, а- 
леиееше „мушляк" 
зерците — свидетелство, 
още се намират млади моми 
в селото.

Иначо по сокаците беше ти 
хо и само дъхът на „казаници 
то" издаваше, че тук живеят 
хора.

Беше време на казани, 
бране градини ...

Та в този ден срещнах То
дор Куката, воденичаря, зс- 
меделца, и шегобиеца. Седе
ше пред воденичната, разгър 
нал някакви книжа и ту гле 
даше в тях, ту във вадата, 
която съхнеше.

— Ти да н;е си от бирници
те? — пита, 
край него.

— Не съм, а защо пък бир 
ници ти мътят главата?

— На чети тука — рече и 
ми подаде една хартия, мно
го измачкана от носене 
джобовете на скъсаното 
кожухче.

ни сега свършило" и току ръга- 
ше сурови върбови клечки в 
кюмбето. Кой

I ти разправям. Те тук седим*е 
с Цанко, докато 
ме, а после хванем сокаците 
за дома. Утре пак същото — 
одобрим се, пийнем 
скараме...

Едно време тесен ни беше 
пътят. Много народ имаше, 
много ръце за имота, 
устр, за измислици и 
Колко
ли. с побеснял човек, 
джандари сме надхитрили.

Амг, и помежду си 
закачливи.

се изповъртели
не се скара- — Чакай да си допия чаш

ката, че засъхнах 
Какво стана? Стана една, че 

и пак се Сенчо вече не излез^ над че 
рквата да гони бесни куче
та. Като видя как Шарко тра 
кг. зъби над носа му, той по
нечи да се защити с ръка, но 
въжето не му даде. После се 
поритна малко, понадигна 
глава и изпъшка: „Е-е-е-е-е" 
Очите му останаха отворени, 
ама раздюгледи, та със жени

как влезеше, 
про- се обръщаше към Куката, за 

че качливо, шеговито, но той ту 
с махане на ръка, ту с шего-

ки рече.поIгг
V-
о- *много

шеги.
Р граждани сме уплаши 

колког Когато от вратата едно со- 
поливо момченце извика: 
„Кукоооо, имаш ли си дом, 
бре, я иди, че те викат да на
поиш говедата" Куката бав
но стана и с малко несигур
на крачка се упъти към вра
тата. После на прага се обър 
на и рече — така беше, ко
гато имаше свет. Сега няма 
ни кой да лъяаеш, ни кого 
да подбиваш с шеги. Отидо
ха по фабриките и забрави
ха нашите невлянски шеги. 
Това дето ти го разправях е 
само спомен
време, когато бяхме млади.

р бяхме- т& мъка видях, докато го све 
стя, а незнам дали от страх 
не бе направил и някой мур- 

Ей го Сенча, одъртял е ве дарлък. 
чс, ама и днес ще те мине 
така, че няма да се усетиш 
цял *|есец. А на времето бе
ше голям шегаджия, 
време му беше скимнало да в устата, макар че кой знае 
се шегува с цялото село. Ние за кой път слушаха Кукини- 
обичаме кучетата и щом с-. те били—небили. 
чуеше, че из къра ходило бе 
сно куче, рипвахме да го у- Но де стани да ти кажа
бием, да не става пакос. А °Ще едно невлянско произ- 
Сенча, мине не мине ден, то- шествие. Една година, през 
ку завика от драките над войната, Йоса беш|с утепал 
черквата: „У-ааа, а бре-еее, прасе. Намерил го в гради- 
а Шаркооосо! Ей, човеци ди- ната как рови зелето, взел 
зайге се, бесно куче^ее". Ние камък — и право зад ушите, 
се нариламе, вземем солите и Даже не скувикнало и бог да 
ха в гората, да търсим бес- г° прости. А да убиеш пра

се е срам и у-кор, та Йоса да 
се не чуе резилът му, го взел 
под палтото, занесъл го до
ма, и го изпекъл — все кри- 
шом. Едно ли пък прасе се е 
губило по нашите търняци.

Гг
р
Е
Е *

И хората го бяха зяпналиЕдно.»

като минавах

Iг за миналото

:

♦

Скоро го срещнах на паза
ра в града. „Ей, мой човек, 
Р^ече #ги, ела бе в Долна Не- 
вля тия дни. Имам едно ма
гаренце, нема годинка. Нау
чил съм го, заедно да си хо
дим в кръчмата. Взема поло
вин. бира за мене, половин за 
него. А то като се напие от 
бирата, като зарове и се раз
весели, и мене ми става весе 
ло. Та дойди да ни снимаш с 
него, оти ловците са намис
лили да. го купят да го изя- 
дат. Що имайте зайци, с пу- 
кот ги разгониха, та сега пър 
лето ми искат за печено. Ама 

Влезли джандарите, тър- знаеш, радвам се на това, о- 
СЯ'7, претърсват, а жената то ти това значи, че йоше ти 
ку запява: „Туни-гуни, туии шашави човеци, ко що бео- 
-гуни . .." По едно време Сен мо ние някога. Искаше веро- 
чо се усетил: „А бе Йоса ни- ятно да каже шегаджии.

А той, синковс-ното куче. 
цът, като се позашушнем в 
драките, се измъкне и си ле
гне в колата на двора. После

„Тодор... воденичар не мо 
же да бъде такъв, ако не из
държи изпит за квалифика
ция .. Срок до... Ако не се 
яви на изпит, няма право да 
веденичарува.

ни се подсмива за лековери- 
сто.

• 9 Търсил го стопанинът тук, 
там, но прасето го няма. Съ- 

— ни мина. Ама четвъртия общил той на джандарит(з и 
път го минах аз. Гледам го, те Д°шли с кмета, май Сен

чо беше. Ха в една, ха в ДРУ
га къща и те ти идват при 
Йоса. А прасето, таман изпе, 
чено. Като видял джандари- 
то със Сенчо, грабнал една 
люлка, вързал я, турил пра
нето в нея и насадил жената 
до люлката да люля.

Два пъти ли, три пъти ли
И какво сега? Тодор Куката

— Нищо. Карам с тая моя 
караджейка кой-знае откога. 
Що брашно съм смлял в нея, 
що шеги са паднали? А сега 
квалификация съм нямал. 
Ако трябва, ще я оставя да 
падне. Велклм много брашно 
има да се мели. Ако пък ре
ка.', ще ида и на изпит. Само 
кой сега знае воденичарска
та работа, та да ме изпита? 
Тая моя караджейка да не е 
електрическа, да отделям 
гриз, трици и друг паспал — 
та изпит. Донесе някой нев- 
лянац десетина класа цареви 
ца, та ги попретроша отам— 
отсам, поподсетим се за шего 
витите времена и си отиде чо 
векът доволен. Ни: ме пита 
за квалификация, ни за ка
чество.

щом ние тръгнем из тръни
те, той все назад се държи. 
А майчин сине, викам си аз, 
ще те пазя- Та пуснах невля- 
нци да си дерат гащите из 
драките, а аз по Сенчо. А 
той си с^езе в селото, поуми 
со на моята вада и ха, в ко- 

~ лата на спане. Аз изчаках да 
се успи, взех едно въже и го 
дадох на жените да го вър
жат за колата. После домък
нах моето куче, хванах го за

вита псувня им даваше да ра 
зберат, че води сериозни раз 
говори.

— Шейсет години съм на
брал. Осем деца съм отгле
дал с караджейката и с 18 
декара земя. Някога имах 30 
овце, а сега само „четири. Ос
таряхме, а децата отидоха по 
майната. Трима са войници, 
единият е подофицер, три дъ 
щери ги ожених. И какво да

йедна жена. Ка доктурат синдракат и ню опскро 
чи. Стисну гю медж ногье и зачас измъкну зу- 
бат. Види се лъка му рука.

Погледа я йоги малко, па си пойдо за Ди
митровград. Идем през смиловско полье па се 
сети кико йедно време вадехе зуби деда Сотир. 
Сечам се йедну годину, баш у вършидбу, тека 
ме укова зуб, та ми се све у главу завърте. Ва- 
ну да защуцам. Ману враат, па отидо при деда 
Сотира. И он човекат беше почел вра, ама све 
ману, па отиде за кльещ.евети. Седи, рече, тува 
на камикат. Седо я, а он окну бабичкуту.

*

После се видяхме в частна 
та кръчма. В дебели старов
ремски чаши несръчният 
кръчмар ни точеше сливова, 
тюхкаше се, че мезето
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мизма (след продължителни 
повръщания). Натриевият би 
карбонат е богат на натрий 
поради което не бива Да се 
употребява от болни, при ко 
ито се налага ограничаване 
«а готварската сол (при сър
дечни, бъбречни и черно-дро 
бои заболяваиия с тотци и 
задържане на течности в ко 
ремната кухина, както и при 
високо кръвно налягане).
Лекуването със сода за хляб 

не трябва да продължава по 
вече от един месец. Дозира и 
начинът на приемане трябва 
да се предписват от лекува
щия лекар, който контроли
ра и ефекта от лекуването. 
При появата на първите при 
знаци на усложнения 
лага прекратяване на содата 
за хляб, особено в комбина
ция с остана л ите а л ка лни оре 
Летва, допринася за лекуване
на язвената болест и за пред 
пазване от възобновяване 
заболяването, както и от
гоните усложнения.

СЛЕЖЕ ЛИ ИЕ 

ЧОВЕК ИЛИ ЙЕ!
*

— Бабо държ га ти за косуту да не мърда. 
Бабичката ми извърну главуту назад, а деда Со
тир ме стисну медж ногье, па вану да копа по 
зубити. Опита я да мърднем, ама нема надека. 
Бабичката сеца за косуту, а деда Сотир с пър- 
теничнете дрейе све ми одра ушити. Ка се дию

I

Онядан мину през Смиловци. Издалек
бел мантил опскрочил не-

гле-

дам на путат човек у 
що. По йедно време мислео пущаю кърв на не- 
кейе въртоглаво слеже. Ка наближи видим док- 

вади зуб на Иована оди Дайчову маалу.
__ Ама тува ли ваде зуби, пита йеДнУ же~

ну до мене.
__ Ка йе лоше време вади унутра

кърв тече и на уста и од уши.
— А нека ти йе наздравйе — рече деда Со- 

бабо иди у зевникат и донеси малко
малко

тир, а ти
люту рекиииу. Изплакни, рече устата, па

болкете.
тур

подмажи и изнутра, та де те ману
Премаза я и ушити, ама додека прсяска му-запну

му главу уз стенуту и зубат додека да видиш 
А ка йе убаво време ваде те тува на ка- 

Море мани, каже жената, откико почеше 
е доктурийети од Димитровград лъкну 
По-рано вадеше зуби бая Гога, ама от- 

имре човекат закасамо.
Тамън завърши с Иована, седе на камикат

%, «а- 
|Г,да се ку видо.

Г 'Иле
Е, те това се сети, додека гледа кико ваде

се све йе до време:зуби доктурийте. Мислим 
че мине не/соя годин па че дойду зубарске сто- 

у Смиловци, а камикат че отчушкамо.

излети
микат.

се на-

Ь**а>К,кръ
*; пои 
С гФиръо-
| °^а-

да дооде 
на сви. 
кико

лице и

МАНЧА, С.р.
на

не-
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Култура * просвета * изкуство *
ЗА НАШИТЕ ЖЕНИ

НЕЗАБРАВИМА СРЕЩАНедоразвити

Така в двучасово изпълне
ние шопите от Димитровград 
се представиха като добър 
ансамбъл, състаг^да от даро- 
вити момичета и момчета, по 
вечето от които са ученици, 
студенти и 'работници. Те з»аа 
ят да воъдушевят зрите
лите, а същевременно в тази 
дейност да намират удовол
ствие за себе си.

Ето защо те бяха толкова 
топло приети. Същевременно 
от тяхния опит може много 
да се ;научи.
Сетне в ресторанта на „Кин 

стан“ до късно през нощта 
се виеше кръшно хоро, склю 
чваха се нави познанства ме 
жду босилеградоките и дими
тровградските младежи.

На раздяла директора на 
културния дом в Димитроз- 
град Синиша Нейков и худо
жествения ръководител Сре- 
тен Игов изразиха желание 
за повторна скорошна срз- 
ща.
Може би тоя път — в Мимит 

ровград.

татор и изпълнител на наро
дни, твони се представи: студен 

Райко Рангелов. Тсй съз 
даде бурно въодушевление, а 
сетне мнозина младежи от 
гимназията се трупаха край 
него за да им даде автогра- 
М1И. И Андреевич с иепоаред- 
ствения си хумор допълваше 
настроението, създадено още 
•от първото изпълнение.

Третия дял от програмата 
— 'народни хора от Югосла
вия бе същинско удоволст
вие за босилеградските зри
тели. Успешната костюмогра. 
фия, изтънченото чувство да 
се продаде колорита на наро 
дмото творчество са само ня
кои от качествата на фолкло 
ри а та група, която сигурно й 
умело ръководи Еленко Ви- 
дович.

Всъщност в цялата програ 
ма и нямаше слаби точки, ни 
то пък В1ИДИМИ киксове, без 
оглед на измордаостта на из
пълнителите. Обаче малката 
бина не даваше възможност, 
например, танцьорите да се 
размахнат и да покажат май 
.сторството си.

Трябва да изтъкнем и до
брия оркестров състав, в кой 
то доминираше търбача Шии 
ра Тричков. Това даровито 
момче, за което има място и 
в много по-добър оркестър 
не само, че умее да свири, но 
отлично и танцува и пее.

Босилеград оките зрители 
няма да забравят прохладна
та есенна (веч(ер, когато с без 
крайно дълги аплодисменти 
в прапълпения киносалон по 
здравляваха успешните 
пълнения на самодейците от 
Центъра за .култура и заба
ва в Димитровград.

Това бе’ една от редките ку 
лтурни срещи, която побуди 
незапомнен интерес в Боси
леград. Макар, че бяха пре
дадени две последователни 
представления киносалона не 
бе в състояние да побере вси 
чки онези, които мокаха да 
видят гостите от Димитров
град. 1Шзд входа останаха да 
чакат мнозина обожатели 
на качествена забава.

Киносалона бе препълнен, 
когато изморените гости, то
ку-що пристигнали от дълго
то пътуване, правеха послед
ни подготовки преди започва 
нето на програмата.

тът

мз-

,Не по-малка грижа създа
ват на момичетата и младите 

малките гърди. Трябва
Гърдите у жената представ 

ляват жлези с вътрешна се
креция и играят важна фи- жени 
знелогична роля з& хранене- да отбележим обаче, че н,е го 
то на детето през кърмачес- оАзмината на гърдите, а коли 

период Паренхимът (спе чеството пареихим определя 
^ изпълняване накия

цифичната тъкан) на мдеч- успешното
с-гите жлези е обвит с мастна основната им физиологична 
тъкан, която им придава съо роли — отделянето иа мля- 
тветна ферма.
подкожната обвивка служат 
за поддържане на гърдите.

ко.Кожната и съответенС помощта на
хигиенно-диетичен: режим мо 
же да се постигне известно 

Функционалната им актив- развитие на малките гърди, 
ност, т. е. способността им да дк0 жегната е с поднормено 
излъчват мляко, се регулира тегло, включването в диета- 
от хипофизата. По време на та на храни, богати иа масти 
пубертета у момичето хипо- и въглехидрати, води до об-1 
физната жлеза започва да 1Щ0 напълняване и увелича- 
отделя хормони, които водят Еане на гърдите. Препоръч- 
до развитие на гърдите.

Големината на гърдите се процедури (маски, топли ап-<
Момчиле Аидреевич се о-

бърна към зрителите, привет
определя не толкова от парен ликации и др.) за активизи- ствувайки ги и изтъквайки 
хима на жлезите, колкото от ране на кръвообращението и значението на това сътрудни 
количеството на местната тъ- падобряван|е храненето на чеотво в културната дейност.- 
■кан. При жените с голям бюст тъканите на млечните жле- 
,всяко движение на тялото во зи. От съществено значение, 
ди до промяна във формата са дихателните и гимнасти
ка гърдите. Това се дължи ческите упражнения, тъй ка- 
преди всичко на натрупаната Тс те укрепват гърдните мус 
мастна тъкън около тях в ре кули и поддържащия гърди 
зултат нз общо затлъствява- хе апарат. Благоприятно се 
не и на отслабване връзките отразява гръдното плуване и Еа: паради успешното й из- 
на гърдните мускули: Спаз- различните видове гребане, пълнемие, което бе топло по- 
вакюто на диета против зат- Тонизиращ ефект има и раз здравно и поради рождения 
лъстяване и добре подбрани триването на гърдите сутрин й де<н, който чествуваше тук 
те физкултурни упражнения и вечер с парче плат, пото- всред босилеградските зрите- 
предпазват от натрупване иа пено в студена вода. Душо- 
тлъстини в гърдите и от пре Еете и банята със смяна на След нея се сменяваха един 
комерното им развитие. Тези студена и топла вода също след друг успешните изпъл- 
грижи за запазване на доб- гъдействуват за развитието кители на забавни мелодии и 
рата форма на бюста трябва иа малките гърди. на народни песни. Асен Кос-
да започнат още в юношеска 
та възраст. Някои млади же
ни обаче в желанието си бър полози, само една малка част 
зо да отслабнат и намалят ра от жените с малък бюст имат-

ва се провеждане и а редица
В. В.

ллллллллллллллл/
Програмата започна с из-

мело-пълнъние на забавни 
дим от най-младата учаегняч Ученическика четиринадесетгодишната 
Славица ЙоваиоВич, която та 
зи .вечер бе двойно щастли-

СТОА
ли.

През учебната 1969 / 
70 год!ша на територи
ята на Сурдулишка об 
щкна не работеше ни- 
то една ученическа ку
хня. Това се дължи на 
факта, че организаци
ята на Червения кръст 
не беше в състояние да 
осигури хранителни 

| продукти. В много учи- 
I лшца съществува кух- 
1 ненски инвентар, кой- 
} то е неупотребим. 03- 
I Щинската скупщина ка 
* то основател на училн 
, щата не е отпускала по 

мещ макар че по зако
на не й длъжна да пра 
пи това, а във фонда 
детска защита вече две 
годцни се събират сред 
сте а, ?. въобще не се 
изразходват, а предназ 
наченпето им е,- между 
другото, и за посочена
та цел. Средства от фо 
пда за детска защита 
са предвидени за изгра 
ждането на обект за 
целодневен пансизл га 
децата в Сурдулица.

тов и като китарист, и изпъл 
Опоред лекарите /андокрм- иител .на заба!вни мелодии бе

топло приет от зрителите. С 
голямо внимание и удоволст
вие бяха посрещнати изпъл
нителите на народни песни:
Над?. Микова, Вера Григоро
ва в; Росица Николова.

змериге на гърдите си се под известни хормонални нару- 
латат иа съвсем строга и не тения. В тези случаи след 
подходяща диета. В такива стимулация с някои хормони 
случаи бюсъст бъпзо намал- може да се постигне новообра 
ява, но тъканите се отпускат, зуване на тъкан и у.големя- 
опънатата преди това кожа ване на бюста. Това обаче ПресекаАплодисментите още «е бя-
увисва. В резултат на тоза трябва да стане само след ле ‘ ха стихнали, 
бюстът също се отпуска.

когато на 
зрителите като отличен ими-карско предписание.

ОТНОВО в 

АКЦИЯ!
ПРЕСЕЧАЛИ ВЗЕХА ре

шение на събрание на изби
рателите да строят мова у- 
чилищна ограда. Настояща
та е ста|ра и дотраяла и не 
отговаря на изискванията. О- 
бучението сега .става в една 

•от 24 квадратни метра,стая
в която работят две отделе
ния с 48 ученика, едното пре 
ди и другото след пладне.

Образоват.елната общност 
Баоушница отпусна 40 000 ди 
нара а съветът на основното 
учичлище .в Звсгнци 20 000 ди 
нара за построяването на но
вата училищна .ограда. Но по 
:Н 0же тази оума няма да стиг 
гО| избирателите 
'ние с доброволен труд и ст.ро 
ителен материал да .помогнат 
да се построи училището.

в

А какво ще правят 
децата от село?

И на тях може да им 
сз помогне като се об
заведат и снабдят по- 
добре ученическите ку 
хни.

взеха реше

Както ее предвижда, 
трябва да бъде едно от най- 
хубавите в звонюки райо«

то
М. Величков

ПОГАНОВО (фреска) (Йордан Миланов
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вършва лрез учебната 1967/ 
1968 година. Днес той работи 
като
Нишкия народен театър. Фре 
ските_са му тясна специал

но този млад художник при
тежава безспорен талант. По

художник-декоратер в твърждение на това е и пъ
рвата награда, която тази го 
дина със сценографа 
Вучкович спечелихаС ОМРАЗА

/

КЪМ ВОЙНАТА
СРЕЩА И 

РАЗГОВОР С 

ХУДОЖНИКА

Иво
на теа-

ност, но той твърде успешно тралниЯ преглед в Лесковац*
за фреската „Крали Марко". 

Да напомним още, че Деи-
жествена изява и преминава ков редовно участвува

художествените изложби в 
Ниш, че е устройвал самосто 

телно изкуство, освободено ятелна изложба в Димитров
град, Пирот и редовно участ
вувал във всички изложби в 
Ниш, а когато следвал, и в 
Белград.

осъвременява тоя вид худо-
на

в едно съвременно изобрази-

от всякакъв вид канонизи
ране.

— Определих се за фрески 
те, защото считам, че наша
та средновековна фреска че
сто по психическата мотиро

ре ал истичното 
младият художник

тълкуване, боя, която едновременно бу
ди към размисъл и навява 
жал за обезобразения човек, 
той не рядко

отправи
предупреждения и кара зри
теля-посетител да се замисля 
пад ужасите, които създава 
войната.

Само когато художни
кът подлага творбите си на 
оренка на зрителя, само то
гава може да установи къде 
о сполучил, а къде е стро
шил — приключи нашият ра 
зговор.

м ежду десетина млади 
художници от Ниш, ко- 
армията откриха худо

жествена изложба, се нами
ра и младият художник от 
Димитровградско — Веселин 
Денков. Дори и най-неосведо 
мецият в изобразителното из 
куство посетител след 
разгледа изложбата ще забе 
лежи, че картините, които е 
изложил димитровградският 
художник се отличават от 
останалите с вече установен 
почерк в живописта и ясно 
определена цел.

Помещението ни на излож
бата беше повод да се срещ
нем с тоя млад художник от 
Димитровградско и да побе- 
седваме за сегашните му пре 
окупации е живописта.

— Все още съм в период 
на търсене — ни заяви Ден
ков. — Но като че ли тема
та за войната става моя твор 
Чеека опсесия. Може би то
ва идва оттам, че войната 
все още е наше ежедневие, и 
благодарение на радиото и 
телевизията ние й ставаме 
съврег^еници, без оглед дали 
бушува на Близкия или Да
лечния изток".

Веднага трябва обаче да 
отбележил;, че подходът на 
Денков към темата война е 
необикновен и оригинален. 
Именно Денков се опитва 
да изрази своята омраза и 
ненавист към войната, като 
изобрази деформациите — 
физически и психически — 
които тя ражда. Като пол
зва изобразителните средст
ва на над реализма, но в съ
щността си не отстъпва от

се определя да 
изрази и други свои вижда
ния. Така например пейса-

Ст. Н.
като

ДИМИТР9ВГРДД
НА
ФИЛМВ ДЕНКОВ:

\СЛАВИНЯ

Киноклубът при Це§търа 
за култура и забава в Ди
митровград, който бе осно 
ван не толкова отдавна, ве 
че има 30 членовф.

Те се обучават теоретиче 
ски и практически, за да 
станат добри в заснемане
то и режисурата на филми 
те. Досега са заснети на 
филмова лента много фра 
гменти от димитровградски 
те улици, но само с цел да 
се усъвършеноствуват чле 
новете в работата по сни
мането. В това практичес
ко обучение Се търсят те
ми, отделни привлекателни 
моменти на движение по 
улицата, всичко, което за
служава да влезе като ка
дър в някой филм.

От Сретен Игов, който за 
вежда този клуб в Центъ
ра, узнахме, че напролет 
ще се премине към снима
не на късмометражни фил 
мц за живота в трудовите 
организации, на теми из 
живота на селата, за при
родните забележителност!!

—• Нима ранените от атом
ни ^експлозии не приличат 
на същества, които сякаш са 
станали от картините на над 
реализма и се движат подоб
но призраци — пита се мла
дият художник и бърза да 
си даде отговор: — Да, атом
ните живи призраци са пре
дупреждение към хората, че 
войната е най-голямото зло.

Би било погрешно обаче а- 
ко живописните прояви на 
Денков се наблюдават изклю 
чително от аспекта — дефор 
маци>: на войната. Ползвай
ки пепеляво-сивата маслена

жът на родни предали, ту 
жизнерадостно-светъл, ту но 
дтискащо-тъмен, свидетелст- 
ствува, че младият художник 
търси творческа изява и в 
други посоки.

За онези, които искат да 
знаят повече за този млад 
димитровградски художник, 
трябва да кажем, че Весе
лин Денков е роден през 1939 
година в село Славиня, Пи- 
ротско. След завършено сред 
но училище по приложно из 
куство се записва в Белград 
на Академията за приложни 
изкуства и която успешно за

вка и образна показност на
дминава ренесанони творби, 
ксито инак в световното изо 
бразително изкуство се пол
зват с голям авторитет. Оно
ва, което е неповторимо оба
че е вглъбеността на дадени 
то образи, привидната сми
реност, под която бликат дъ
лбоки емоционални преживя 
вания.

Колко и бегло да суз видят 
картините на Веселин Ден
ков, не може да се отрече,

нолисишюкото училище, а съ- занапред да не участвуват 
директорите ага училищата 
говори за едно безсмислено 
недоверие. А именно това не 
доверие може да бъде и мпо 
го вредно.

Без оглед на всичко, отри
чалото на тестирането на за
седанието на скупщината на 
образователната общност бе 
преценено .като отрицателна 
тенденция, която има за цел 
да омаловажи настояванията 
да се внедряват по-добри зна 
шия А именно, посредством 
тестирането, е твъзможно при 
близителио най-добре да се 
проверяват общите резулта
ти, а с това и реализирането 
на училищните програми.

Ето защо тоя път категори 
чио сс зае етап Повийте с тес
тирането и занапред да се 
продължи, по, разбира се, и 
то да се подобри. .

За по;стигнатите резултати 
в миналогодишното Дзстира- 
н,е се взе решение образова
телната общност да възна
гради горнолюбатско.то с 10 
хиляди, а горнЮлиоинското 
училище с 6 хиляди динара.

На заседанието бе приет 
правилник за критериите и 
мерилата в разпределянето 
на оредшвата в общинската 
образователна общност и про 
грама за работа за идната 
учебна годилга.

щааременио все по-слаби в 
долнолюбатакото и бооилегра 
дск-ото. Ведио се чувствува и 
неуравновесеният к;р ите ри й 
в оценяването, който -прила
гат просветните работници.

Между дванадесетте тести- 
рани -гимназии в Ю|жма Сър
бия босилеградс-ката е заела 
десето място и -като такава 
■се намира в трета категория.

Общо, резултатите от тести 
райето бяха оценени като за 
доводяващи. Обаче ,и тоя път 
имаше противоположни мне
ния, а дори и предложения 
тестирането да се премахне 
занапред. Но противниците 
на тестирането бяха именно 
онези просветни работници, 
които са постигнали и на’й- 
слаби резултати. Н-е много ар 
гумеитирано те се съмняваха 
в .резултатите, изтъквайки, 
че организацията иа теешират 
пето е била лоша и е допу
скала да се правят спекули. 
Всъщност известни опуще
ния са съществували — каза 
се иа заседанието, но те не 
са могли да бъдат о,т същесг- 

значение за окончаДзл-

Анализирани резултатите 

от тестирането
и пр.

В плана на киноклубд, е 
да организира фестивал на 
късометражния филм (в рам 
ките на комуната) в Ди
митровград и да участвува 
с късометражни филми на 
някой от югославските фес 
тивали.

Между 42 училища, тести- 
раии на територията на бив
ша Враиска околия пито ед
но от 6ооилеград ските учили 
пта по който и да било пред

но е заело първо място, 
било и последно. 06-

Тези дни скупщината 
общинската образователна об 
щйост направи обстоен ана
лиз иа резултати о.т тестира
нето на училищата през ми
налата учебна година.

От страна на педагогичес-
пет

на

м. н. н.

мет
то не е 
що тези резултати -се числят 
към тр|*га категория.

От училищата в Босилегра 
дека комуна гор-нолюбатско- 
то бележи на'й-добъ.р уопех. 
От шестнадесет предмети на 
първо място то се е класира
ло по ооерI, бистърското 
четири, гсраолисииското т.ри, 
бооилелрадоюото е заело да е 

места, а долиолгобат-

кия завод във Враня в 
основни училища в 
та тестирани са 18 предмети 
с 1.167 ученика и четири пре 
дмети с 90 ученика в гимиа-

комуна-

зията.
■Опоред крайните резулта

ти от тестирането редюследа 
иа основните училища Ъ сле
дния: Горна Люба-та,
Лиюина, Долна Лгобата, Боси
леград и Бистър. Обаче това 
са резултатите с корективии- 
те точки определяни според 
обективните условия, в кои
то -работят училищата. Инак 
на самото тестиране най-до
бри резултати е показало го- 
рлолюбатокото, а -най-слаби 
долмолюбатокото училище. 
На второ място е бооилеград 
ското, на трето горнолисин- 
скюто и на четвърто бистър- 
ск-ото училище.

Горна
първи
ското 0ДН1О. На-й-миого по-сле- 

— 10 има долнолюдни места 
банското, а горнолиоикското 
горнолхобаток-ото по едно. Ип 
тересно е, че според собстве- 
иит еоцеиюи в юнския срок 
долнолю.батегеото училище е 

място, обаче 
тестирането е било послед

ВС1МО
пише резултати.

• При някои просветни раб; 
тни-ци е създадено недоверие 
и лоша атмосфера, -което от
рицателно се отразява меж
ду тях. Например иастояоа- 
яията на отделни лица в ор
ганизирането на тестирането

било на първо
на
но.

Ту-к ясно пролича постига
нето не вДз по-добри резулта 
ти от горнолюбатокото и гор-

Гисувките в тоя брой са от 
Никола ДенковВ. В.
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И приятелят на баща ми, 
германският комендант, из 
казал съболезнование на
баща ми:

. /
,.Стана грешка, казал той, 

защото все пак изглежда, 
че и третия път ие е тряб
вало да бъда разстреляна.

един младеж каза:На чист сръбски език 
Жалко, такова хубаво момиченце да умре.

Зорица. Този И толед няколко дни пак извикаха 
път преди повикването беше подложена

биха я с камшик по стъпалата, стн- 
й и ставите на кра

на
дъщеря на министър.разпит, 

гаха китките на ръцете война, каза ЛРУ1'11- 
някакъв студен предмет.

После видя, беше прикладът на пушката. Дойде на 
себе си. Усетих как смъкват от нея товара У 
тяло Знаеше че това ие може да бъде смъртта, ьм*. Но това ,не е важно. Аз 
отта заличава и всички подлости, а надменните думи знаех, че щеше да се случи 
па младеж, играеха около очите й. Сто гордости се същото и да не бях изви- 

Сто храбрости. Скочи. Стана сама. -за- каЛ) защото ако третия път 
които не се олюляваха, Двата й крака не ме бяха разтреляли, щях

бяха като два дървени приклада, дървени и чужди. **к™*у*е*о”е™*

Струваше й се, че дълго лежи под товар на чуж МИето си щях да издам не- 
до тяло и чакаше да събере сили и да отвори очи, да що. И така, Жарко, аз си

Не смееше. отидох с песен и останах
в песента. — вече не могат 
да ме разстрелят, както не 
могат да разстрелят и пе
сента.

Глупачка. Играе си на 
Усетих, че я докосна

изпитани методиката й с железни пръстейи и ДрУ' и 
за изваждане на думи. Искаха на всяка цена да приз 
нае, че участвува в тези безумни младежки тройки, 
конто застрашават великия германски Райх: малката 

девойка с дълги каси, слабичка и 
Тя продължаваше да не знае нищо

Но този път, когато я поведоха така мз- 
които едвам стъпваше,

тънка, от- 
. Поия-кестенява 

тричаше. 
тие си няма.
мъчена, с посинели стъпала, на 
знаеше, че ще бъде разстреляна. В камиона беше тъж
на по-тъжна,\ отколкото първия път. И не пееше, как

. Сега плачеше. Нямаше сили

родиха в нея 
тича с крака

то първия път с другите 
да понесе втория разстрел. 1 ози път трябваше сами 
д. си копаят гробовете. Това продължи безкрайно дъ- 

Ръцете бяха слаби, а телата изтощени.лго.
Бавно се дълбаеха дълги
те черни редове. Това уни
щожаваше и убиваше осъ
дените, преди да бъдат раз 
стреляни. С лопати изваж- 

земя. в коя-
Ямнте

смъртта. Но се страхуваше.види

МИРА АЛЕЧКОВИЧдаха твърдата 
то щяха да лежат, 
бяха

Откъс от романа >,Утро'Изведнъжплитки.
заповед да 

Зорица
пристигна

копаят.спрат да 
продължаваше да копае, не 
чувствуваше подутите си 

стъпала и когато прп- Новинисини
заповедта, тя не чу 

че е
стигна
нищо. Чувствуваше, 
дребна играчка в ръцете

е без-

ПРЕГАЗИЛ ГО 

КАМИОНна насилниците, че 
помощна. И всичко 
напразно, 
равила до 
нето на

беше
което беше нап- Преди някой ден в Белград 

загинал Вене А. Новков 45-* 
годишен земеделец от село 
Дотаница. При преминаване
то му на една улица на него 
налетял камион и от силният 
удар тс'й останал мъртъв ца 
местопроизшествието. Инак 
той се намирал на сезонна 
строителна работа и се гот
вил да се завърне прй семей 
ството >си.

този миг: и уче-
английски и нем-

. Вески беше напразно . .
й полезно само дотол- 

разбираше преди 
заповедите на нем

ше
кова, че
другите 
ците. Ръцете й, които дър- 
жеха цигулката, сега бяха 

както и изоста- 
Нейният

излишни, 
вената цигулка, 
живот, какво беше нейниИт Нещастно загиналият Вене 

Новков е оставил две малки 
деца, от които едното учи в 
първо отделение, а второто в 
основното'■училище в Бистър. 
Ако не се предприема/г гри
жи навреме сигурно тези де
ца ще западнат в трудно е 
циално положение.

на съдбата,живот, ирония 
дълъг петнадесет години, 
кратък петнадесет години.

Заповедта беше да 
зат в ямата. Влязоха.

Да клекнат. Клекнаха.
Да станат по-малки, да 

място в

вля-

заемат по-малко 
земята. Тогава засвистяха 

Поред. ЕСЕННАТА СЕИТБА 

ПРОДЪЛЖАВА
отделни куршуми. 
Девойките падаха една 
една. Бяха тридесет, и три

по

десет пъти иззсистя кур
шум. Всеки стреляше в гла 
вата. В сърцето. За всяка

Тези есенни дни, които все 
още са топли и с достатъчно 
дъждове напълно отговарят 
на земеделците в Босилеград 
ските села. За това есенната 
сеитба ясе още продължава с 
висок темп особено в селата

деж и пак чу как думите се смесват с шума «а мотора, район. Тя 1Црикл.ючи оамо в 
с дрънченето на веригите, на ръцете и краката. • околните села на Босилеград

,.Третия път. Жарко, не мога да ти разкажа и на тлъминскмя район, 
беше. Третия път я видях. Видях смъртта, все

по един куршум. На тях се учеха да стрелят. Държа
ха изпит по стрелба. Вцепенени- те бяха обърнати с 
лице към убийците. Зорица гледаше в човека с впере
ната .пушка. Чу и куршума, предназначен за нея, и й 
се стори, че-първо падна, а след това изохка, а може 
би това стана едновременно, може пък да беше и об
ратно. Някой се строполи върху нея с цялата си те
жест. Този път веднага усети кръв, гъста топла теч
ност на ръката си, на бузите си, която слепваше ко
сите й и я гъделичкаше по брадата.

Зорица си мислеше, че е полудяла. Нима и след 
смъртта човек може да размишлява.

„Знаеш ли, искаше да се оплаче на Жарко, 
знаеш ли, когато усетих кръв, помислих, че този път 
сигурно са ме улучили. Усетих я навсякъде, по ръка- 
та^ по слепите очи, как се вмъква в ризата ми и се 
стича по врата. Усетих я, солена и лепкава, на устни
те и езика. Знаех, че съм мъртва. Но как мога да 
мисля — миналия път си правеха шега, чудни са тези 
техни шеги, никой да не ми казва, че и този път се 
шегува, сигурно съм смъртно ранена, може би само 
още мозъкът ми работи, не смея да отворя очи, кой 
знае каква е смъртта, когато човек я погледне, мина
лия път я гледах, но смъртта не беше в мен и все пак 
и миналия път не смееха да я погледам с широко от
ворени очи”.

Но по нейна заповед затичаха. Грабнаха 
ми, немските думи и сръбските думи на онзи зъл мла-

я ръце и ду-

как
всичко беше черно и пусто. Тя сама ми отвори очи. 
А пред погледа ми Широко ги отвори. Може би аз 
нямах смелост. А тесини, гледаха в синьото тебе на 
Сърбия. Последен цвят на последен поглед.

■Макар,- че няма точка еви-. 
денция ое счита, че тази 
есен са засяти с ръж към 
5.000 хектара, изключително 
в частния сектор..

Земеделците се оплакват, 
че. в магазините нямало дг

Не мълчах както първия път. 
И не плаках.
_ статъчяо минерални торове,
1ози път пеех с другите, защото не можех да които да ползват за есенно 

не пея. Недей да се чудиш, Жарко, не пеех от храб- подхранване на житото, 
рост, а от страх. Напук. Можех ли да мълча 
двеста девойки пееха. И жени, и старци. Пеех 
и своя глас в

, когато 
и чувах

множеството гласове, а и те го чуваха. 
Но какво се случи по-натагък, не мога да ти разкажа.
защото не зная как стана. Другите викаха, струва ми 
се, че и аз сачмата извиках. Казват, че съм извикала 
горди думи. И след това сьм се предала. Така казали 
и после на баща ми, за да се оправдаят. Телефонира 
му лично командирът на лагера. Викала съм им била 
нещо, а момиченце, което не знае нищо и което изоб
що не е виновно, не би си позволило 
бно нещо.

В. В.

Съобщение
СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ 

НА ВЕСТНИКА ЩЕ 
ИЗЛЕЗЕ НА 11 ДЕ
КЕМВРИ.да извика подо-
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ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА ЛЕСКОВАЦ
кавАлесковац с 'клонове4 ВТА кредитна бан.

Банковите клонове в Босилеград и Сурдулица ра
ботят от 6,30 до 14,30 часа всеки ден освен събота 
и неделя

* За редовни влогове се плаща 6°/» лихва 
-за осрочени влогове — 7,5°/«.
Всеки спестовник с влог от най-малко 1000 
нара е застрахован

НА ВСИЧКИ СВОИ КОМИНТЕНТИ ЧЕСТИТИМ

ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА — 29 НОЕМВРИ.
нови ди- I •ЧХ®5-у.<- '

от евентуална злополука.

1
N4 Земеделската кооперация 
^ «Напредък" в Босилеград АВТОТРАНСПОРТНОТО 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

В БОСИЛЕГРАД

Земеделска кооперация в Долно Тлъм
ИНО 11

• ЧЕСТИТИ НА СВОИТЕ 
ПОТРЕБИТЕЛИ И ДЕЛОВИ 

ПРИЯТЕЛИЧЕСТИТИ ДЕНЯ НА 

РЕПУБЛИКАТА честити на всички трудещи с)е

1 ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА

1На всички потребители и делови приятели ПРАЗНИКА НА 
РЕПУБЛИКАТА

и пожелава на своите пътници добър • 
път1 29 НОЕМВРИ!Ш

V 11111111!М|1Ш11Ш|||1!Ш1М1ШШ1!11Ш!11ШШ1111!1111|||||111||||1|||П||||шш|||||||||||||||Ц||||||||||1|]||||||||]|||||||||||]|||||||||||

ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА 

ССРН В БОСИЛЕГРАД ГОСТИЛНИЧАРСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ 

»КИН-СТАН« В БОСИЛЕГРАД
честити на населението от Босилеградско, Димитровград
ско и съседните комуни — честити на своите потребители-гостич - •

ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА като им пожелава празника на републиката — 29 НОЕМВРИ

нови успехи в изграждането на социализма.
Г ................................................................................................ 11111II111111111111111111|||| ММ1Ц111111Ц11||| 11111Ц щ

11 ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ 
НА СКС В БОСИЛЕГРАДЗемеделската кооперация 

»С т о ч а р« Димитровград
1
1 честити н?. населението праз

ника на Републиката — ТЪРГОВСКОТО
ПРЕДПРИЯТИЕ

'■СЛОГА'1 — Босилеград11 29 НОЕМВРИ

1 па своите членове и коопераити, честити на своите пот-: 
ребителН празника на 

републиката — -

29 НОЕМВРИ

па цялото население от комуната, 

на потребителите и делови сът-

рудници11
X-

111 ОБЩИНСКАТА
СКУПЩИНА1 ИЗКУПУВА ЗЕМЕДЕЛС- 

ДОБИТЬК, ПРОИЗВЕЖДА ЗЪР 

КАЧЕСТВЕНИ МЛЕЧНИ ИЗДЕ- 

ТЪРГОВСКИ МАГАЗИНИ В 

.СЕЛАТА ПРЕДЛАГА НА ПОТРЕБИ-

, КООПЕРАЦИЯТА 

КИ ПРОДУКТИ И 

НЕНИ. ХРАНИ И 

ЛИЯ, А В РЕДИЦА

ГРАДА И ПО 
ТЕЛИТЕ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ХРАНИТЕЛНИ И ДРУ-

11 в Босилеград

1 честити на граж 
даните в комуна
та и им пожелава 
нови успехи в со 
цналистическото 
строителство.

111111 ГИ стоки.I11I
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Пирот
ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕДРО И НА ДРЕБНО И ВНОС-ИЗНОС
„Ангропромет“

ЧЕСТИТИ ДЕНЯ НА РЕПУБЛИНАТА - 29 НОЕМВРИ
на потребителите си от Димитровградско

у

ОК НА СКС 

ОК НА ССРНКонфекция „СВОБОДА“ ' /

Общинското синдикално вече и

ОК НА СЮМ “ :в Димитровград 7 *
в Димитровград

ЧЕСТИТЯТ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ПРАЗ 
НИКА НА РЕПУБЛИКАТА И ИМ ПОЖЕ
ЛАВАТ МНОГО УСПЕХИ В СОЦИАЛИС-' 

ТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО

ГОСТИЛНИЧАРСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

БАЛКАН“ в Димитровград}}

ЧЕСТИТИ НА СВОИТЕ 
ПОТРЕБИТЕЛИ ПРАЗНИКА 
НА РЕПУБЛИКАТА И ИМ 
ПРЕДЛАГА НОВИ МОДЕР
НИ КОСТЮМИ В СВОИТЕ 
МАГАЗИНИ ИЗ ЦЯЛАТА 
СТРАНА

честити ПРАЗНИКА НА 
РЕПУБЛИКАТА на 
потребители и им предлага в 
своите заведения хубаво пре
карване на празника. 
..Балкан" ви предлага хубави 
ястия и питиета, скара-бира 
И ДР- специалитети.

своите

СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
В ДИМИТРОВГРАДГРАДИЛ“ ДИМИТРОВГРАД99

честити на населението от Димитровградско 

празника на Републиката

29 НОЕМВРИ честити на населението от 
Димитровградско

29 НОЕМВРИи им пожелава много успехи в социалисти

ческото строителство.

' ' - ,,Градня” предлага своите услуги. Строим ев-им
29 НОЕМВРИ — празника 

на републиката и им пожела 
ва нови трудови победи.

тино и срочно.



ТАИНИТЕ НА ЛУННОТО 

ВЕЩЕСТВО
ИНТЕРЕСНО

Все още не са стихнали вълненията и ко
ментариите във връзка с полета на съветската 
автоматична станция «Луна—16". Светът очак
ва даните от анализите на лунин проби и ня
как си ни се струва, че всичко е твърде бавно, 
че химиците са прекалено мудни. Разбира се, 
на тези наши вълнения учените отговарят с 
усмивка. Човечеството чака хилядолетия, а 
вие не сме в състояние да потърпим дори и 
месец. Може би за да успокои до известна сте
пен любопитството, кореспондент на АПН се 
обърнал към завеждащия лаборатория докто
ра на науките Ю. СУРКОВ в Института по гео 
химия „Вериадски" с молба да охарактеризи-

ЗАБАВНО

ра нашите съвременни знания за лунното ве
щество.

Преди всичко — е отговорил ученият — 
трябва да се отбележи резултатът, получен от 
съветската автоматична саиция «Луна—10", ко
ято стана първият изкуствен спътник на Лу
ната. Не бор да на тази станция се намираше 
специален прибор — гама-спектрометър за оп
ределяне характера на лунната повърхност по
съдържанието на естествени радиоактивни еле 
Менти. Именно тогава за първи път с помощ
та на пряко изследване бе ще установено, че 
на Луната има вулканични продукти, по със
тав близки на тези, които са широко разпрос
транени и по земната кора. Съветските учени 
под ръководството на академик Виноградов 
дадоха обосновано заключение за произхода и 
еволюцията на лунните руди.

Запознаването с лунното вещество в земни, 
лабораторни условия не донесе неочаквани ре
зултати. Както е известно, първите образци 
от лунна почва бяха доставени от «морските" 
райони — от Морето на спокойствието и Океа
на на бурите, — където кацнаха космическите 
кораби „Алоло—11" и «Аполо—12". Повърхно
стният слой на лунното вещество в тези райо
ни се оказа рохкав, дребнозърнест със сиво- 
кафЯв цвят. Измерената в лабораторни усло
вия плътност на кристалното по строеж лунно 
И-чцество се оказа близка до средната плътност 
на земните образувания.

Между другото е интересно да съобщим на 
нашите читатели и разказаното от професор 
Юрий ЛИПСКИЙ по повод микроскопското 
нзеледвапе на лунния прах. Проведеният ана
лиз на наличните образци е доказал, че лунни 
Ят прах се състои от стъкловидни частици с 
различна форма. Всред тях се срещат стък
лени топчета с диаметър 10—20 микрона, оцве
тени различно, и цилиндрични частници със 
закръглени крашца. Освен това в лунния прах 
се откриват и много частички с неправилна 
форма. Химическият анализ е показал, че те
зи частници се състоят от силициев двуокис, 
алуминиев окис, калциев, магнезцев и желе
зен окис. В зависимост от съотношението на 
тези окиси се менят оцветяванията на частич
ките — срещат се зелени, оранжеви, светло
кафяви, червени и тъмно оцветени, много ря
дко попадат тъм носини и много прозрачни. 
Анализът показва, че стъклените топчета и- 
мат съвършена сферична форма. Очевидно е, 
че при процеса на образуването си тези топ
чета не са изпитвали никакво въздействие в 
определена посока, поради ксцЬто са застинали 
в сферична форма. Вероятно цилиндричните 
частници са се образували от сферичните, кои 
то по време на полета си са започнали да се 
разпадат н адво капки, но поради застиването 
им този процес не е бил завършен.

— Предполага се — подчертава К>. Сур- 
ков, — че повърхностният слой на Луната се 
о образувал в резултат на разрушение на лу
нните скали под въздействието па цял ред ко- 
емогешги фактори, удари на големи и малки 
метеорити (мнкрометеорити), облъчване от кос
мически лъчи и слънчев „вятър", действието 
на високия вакуум и големи температурни ко
лебания.

Независимо от това на повърхността на 
Луната се срещат фрагменти с плътен криста
лен строеж, конто очевидно са изхвърлени от 
най-близките кратери.

Химичният състав па всички изследваш! 
образци от лунни проби се е оказал почти е- 
дин и същ. Изключение прави малкото коли
чество примеси от метеоришо вещество и оче
видно веществото, характерно за лунните 
„континенти" (планинските райони).

Основните минерали, съставящи лунната 
почва и лунните скали, са илменит, пироксся 
и плагио клаз. Това са образувания от базал- 
тов тип в широк смисъл па думата.

Особено важна информация за Луната е 
била получена от изследването на изотопния 
състав на някои елементи. По отношението на 
изотопите на калия и аргона, рубидия и строн
ция, урана и оловото е изчислена възрастта 
на лунните скали и миперали от повърхността 
и общо взето, за Морето на спокойствието та- 
з ивъзраст се е оказала около четири милиар
да години.

-Т'

Учените, инженерите и архитектите 
в САЩ изглежда са много по-напред в 
това отношение, макар че реализирането 
на изграждането на по-големи бази на 
Луната не се очаква преди края на този 
век.

СЕЛИЩА НА ЛУНАТА
НЕПОСЛЕДСТВЕНО след успешното 

„прилуняване" на първите американски 
австронавти на Луната, голяма група уче 
ни от различни области започна да ра
боти върху следващия етап на пробива 
на човека в космоса — по-дългия престой 
на Луната и по-добро изучаване на 
ръхността й и всемирните явления-

Изглежда, че основаването на пос
тоянна база на Луната би било и иконо
мически по-нриемливо от иначе до из
вестна степен рискованото изпращане на 
повече кратки експедици на спътника на 
Земята.

Тук предаваме два перспективни про 
екта. Единия представлява бъдеща лабо 
ратория на Луната, която ще е поместена 
в голяма шатра за надуване. Учените 
предполагат, че това би било възможно 
да се осъществи още в началото на осем
десетите години на тоя век. В него би 
били обезпечени условия за шестмесечен 
престой на Луната, а астронавтите и уче 
нито биха се движили от космическия 
кораб До лабораторията по специален ту
нел.

пов-

Плашила против 

диви свинеСтефан Николов
подраямките 

селища в община Лиг диви
те овине правят големи щети 
на поседите. Случва се за ед
на нощ да унищожат 1<ели 
ниви с царевица. Ловните ха 
(йки мс успяват в борбата с 
тези живот!Iи и затова селя
ните сами си организират за 
щита. Селяните от 
.вица, Лалимци, Ва, 
иица около нивите ои кладат 
големи опньове нощно време, 

гонят «винете. Но тъй

Всяка есен вПОЖЕЛАНИЕ
Да пазим святата поръка 
на тез, които дадоха живота: 
да няма вече мъка, 
да свалим от врага хомота! Олавко-

Палеж-
чбвешки!Да- живеем

Да няма мъртви виетнамски 
Човека да не влачи вериги тежки, 

горчи!

живот
очи!

за да
като не могат да си осигурят 
за юсяка пива пазач, те при
бягват към правенето на пла 
шиша, за които казват, 
разгонващи «винете. Те пра
вят от. парцали големи чове
шки фигури и 
нивите. Казват дивите 
Не обичат да влизат в таки
ва ниви и обикновено ги за
обиколят и отиват в други.

|Нашите 'земеделски произ
водители биха могли да опи- 

иачин за защита от 
Нали лекът е за пет 

трябва да се наме-

щастието да не

чеДа не слушаме плач африкански, 
стонът на оковани негри!
А във водите океански 
взривът атомен да не гори!

Арабските деца да не пищят
домове!

Бомби мегатонни да не свистят 
разсейват гробове!

, (Из ,,Горящи меридиани )

ги слагат по
овине

над изгорени с напалм

тат, този 
свинете, 
.пари, но 
ри?

и да не
(СЛЕДВА)

/
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- НАГРАДЕН КОНКУРС
На последната сесия на ОС в Димитров

град бе заявено, че данъчните изпълнители пра
вят разлика между длъжниците: за незначител
ни дългове на селяните принудително вземат ка- 

над 50 милионери в Димитров- 
платили данъка върху общия

БЕЛГРАДСКА ОБЕДИНЕНА БАНКА — НИШ
ДЕСЕТ СПЕСТОВНИдава на нашите читатели 

КНИЖКИ. На тегленето между стотици участници вквото намерят, а 
град още не са си 
доход.

ДЕСЕТ ЧИТАТЕЛИ получиха понашия конкурс 
една спестовна книжка с по 100 нови динари, и то-

— Лесно е със селяните, каза един отбор- 
ннк в паузата, от тях има какво да се вземе — 
теле, овца, коза, а от тия в града горките как
во ще вземеш, имат по няколко си бедни десети-

СВОБОДАН ТОДОРОВ, ул. Маршал Тиго 70,
Димитровград

о ДАРИНКА ЕВТИМОВА, Зли дол, Босилеград 
ГРАФИНКА ЗАРКОВА, Долна Невля, Димит

ровградско
НАЙДЕН РАНГ ЕЛОВ, Нашушковица, Звонцч 
ВАСИЛ МЕТОДИЕВ, Поганово, Димитровгра-

на' милиона.

СИНЬО ЗЛАТО

ьо Ето един фратен-) от разговора, който пре
ди някой ден се водеше в зъболекарския кабинет 
в Димитровград:

— Моля ви се, имате ли жълто злато за зъ
би, пита една жена зъболекарите.

— Не, в момента имаме само синьо злато, 
отговори доктор Миле.

— Е, щом е така, ще почакам докато дойде 
жълто злато.

дско
ВАСКО ПЕНЕВ, Ярешник, поща Д. Тълмино 
ВАСИЛ ВАСИЛЕВ, ВП 2805/16, Карловац 
МАРИН МИЛАНОВ, Момчил Войвода б.б. Ди

митровград

ТЕМЕНУЖКА ДАВИДКОВА, Моинци, поща 
Смило еци

ВАСИЛ ДАВИДКОВ, Желюша, Димитровград
ско.

Умоляват се получателите на спестовните кни
жки след получаването на наградата от страна на бан

да обадят ва това на редакцията „Братство .
**

катаСъдия осъдил едного па 
пет хиляди гроша, защото на 
рекъл съседа Си ..вол". Адво 
катът на осъдения възразил:

— Преди две години вие 
осъдихте за същата дума 
другиго само на две хиляди 
гроша!

— Да, но знаете ли колко 
поскъпна говеждото мес° 
след това?

Млад мъж, щом чуел кла- 
много се стряскал. Приксон,

ятелят му го пита:
— Откъде у тебе 

страх? Да не си преживял 
катастрофа?

този

А. БАЛКАНСКИ“ ТЪНЕ33
— Не, но един ахмак с ав

томобил отвлече жена ми, та 
се боя да не ми я върне об- 1. Балкански'—..Руаап“ ((лексикон)ратно. 99

* (2:1)*
Гюлдане ражда пето извън 

брачно 4ете. Ходжата я пи-Посетител иска да види 
главния лекар на лудницата. 
Прислужникът го въвежда в 
кабинета и там виждат, ч(е 
лекарят се е проснал по гръб 
под едно легло.

— Какво прави? — пита 
г: о ситет е лят.

— Ремонтира колата.

та:
— Кой е бащата на четвър 

тото ти дете?
— Обущарят Сюлейман.
— А на петото?
— Обущарят Сюлейман.
— Той женен ли е?
— Не.
— Защо тогава не се оже

ните?
— Защо още не ми е баш

На 22 ноември на овой те
рен димитровградският фут
болен отбор претърпя още 
едно поражение. Тоя път по
бедителят беше футболния 
отбор „Рудар“ от Алеюоинац. 
Победата от 3:2 напълно е 
заслужена, а резултатът съ- 
■отвествува на аилит|е.

Още в 12 минута Петкович 
успя да ои цробие път през 
защитата на гостуващия от
бор и от около 16 метра да 
улучи вратата на противни
ка. Тосва беше 1:0 за отбора 
на „А. Балкански“.

Само осем минути по-къс
но с извънреден удар от да
лечина гостите Изравниха ре 
зуштата. В 31 минута А. Пей
чев от пряк свободен удар 
отбеляза втория вол за „А. 
Балкански“, е който резултат 
завърши първото полувреме.

През второто полувреме го

стите 'изцяло взеха играта в 
свои ръце и постоянно обса
ждаха вратата на домакини- 
сште. Изравнението направи 
Пейчев, който вкара топката 
в собствената врата.

След туй гостите, доволни 
от резултата, препуснаха те
рена на домакините, а ог
раничиха на защита. Напред 
остана само нападателят С- 
Йованович, ко!йто и създаде 
шанса за победата.

Около падаоетрна зрители 
могат да бъдат доволни от 
играта, но и не от резултата 
на своя отбор, както и от съ
дията, който често грешеше 
при съденето.

„А. Балкански" игра в съ
став: Петров, Велков, Геор
гиев, Воинович, Пейчев, Ше‘ 
мански, Младенов Димитров, 
Милев, Петкович и Леков.
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по сърце.

Просяк звъни на 
на богат дом.

— Какво искаш бе, дри
пльо! — изругава го собстве
никът.

— Извинете, чорбаджи, но 
аз идвам не по собствено же 
лание.

— Веднага се махай, а кой 
то те е изпратил, лично 
дойде при мен!

— Чул те аллах; Изпрати 
мо гладът.

вратата 0.*

Двама късогледи разгова
рят: о

Свикнахте ли с очила
та? с— Нещо повече! Даже и 
нощем спя с тях!

— Интересно, за какво вп 
са в леглото?

— Ами че иначе не мога 
да разпозная тези, конто съ
нувам.
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