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Пътят Бела паланка — Пирот

СТРОЕНЕТО ЗАПОЧВА 

СЛЕД 15 ДЕНА
Джузепе Сарагат и Йосип Броз Тито

НА ТИТО ПРОДЪЛ
ЖЕН МАНДАТА

След посещението на президента 
Тито в Италия и Ватикан

три участъка и всеки учас
тък ще се строи от различ
ни предприятия: 
тие от Белград, нишкото и 
едно от Крагуевац.

Пътят ще минава през Пи 
рот и Бела паланка, но съ
ществува и друга версия за 
минаване край тези градове.

Макар че се закъснява, те 
хническият вярва, че пътят 
ще бъде пуснат в експлоата
ция през ноември 1972 годи-

С. Кръстич

Изграждането на пътя от 
Бела паланка до Пирот, кое 
то отдавна се чака, ще запо
чне от средата на месец ап
рил. Това ни съобщи техни
ческият директор на Пътно
то предприятие от Ниш инж 
Йордан Станкович.

В момента общините, през 
чиято територия минава шо
сето, експроприират земята 
на около 1000 собственици 
на парцели, през които ще 
минава пътят.

Трасето е разделено на

ЗНАЧИТЕЛНА КРАЧКАКамарата на народите в 
Съюзната скупщина прие на 
31 март проекта на Консти
туционния закон за продъл
жаване мандата на президе
нта на Републиката Йосип 
Броз Тито.

С този конституционен за
кон мандатът на президента 
на Републиката се продъл- президента Тито 
жава до 31 август тази годи- и Ватикан, римската поли

тическа общественост отбе-

предприя-

НАПРЕД
Краят на посещението на ляза с редица оценки и ко 

в Италия ментари. Социалистичес
кият вестник „Аванти” пи
ше, че „духът на разбирате 
лство, който е приет между 
Италия и Югославия може

на.
на.

да послужи като пример на 
другите страни”. Срещата 
на най-високо равнище за
върши с документ, ко(йто 
може да се счита като не
що повече от едно традици
онно дипломатическо комю
нике”.

Принципите на съвместно 
съществуване, приложени 
върху югославско-италиан
ските отношения, могат да 
бъдат извънредно значите
лен похват за сътрудничест 
во и отношения в цяла Ев
ропа.

В Рим се‘показа, че две 
страни с различно общест
вено устройство, и деологи- 
чески разлики, с понякога 
различни подходи към межл 
дународните въпроси, Могат 
да създадат реална и гради 
виа база за сътрудничество 
и съвместни инициативи. С 
това бяха потвърдени прин
ципите на мирното съвмест
но съществуване като пре- 

.дусловие за мира, с това бе 
открит нов етап в отноше-

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА В ДИМИТРОВГРАДСКО

ИЗСЕЛНИЦИ, ПОМОГНЕТЕ НА СЕНАТА СН
Поеод да пишем тия редове са писмата на на
шите читатели, които публикувахме в мина
лия брой, че доброволитс дарения от страна

биха

шестте хиляди изселници (и-Ако например от
ма ги сигурно повече) само три хиляди се отзоват 
със средна сума от 50.000 стари динара, това ще е 
огромна цифра от 150 милиона стари динара. Кол
ко е това, не е трудно да се изчисли. Толкова ще 
е необходимо да се завършат работите по електри
фицирането на цял един район в комуната.

Но това трябва да получи размери на акция, 
която трябва да подеме някой. Дали това ще бъ- 

мсстнитс общности но селата, които знаят къ- 
змеляцитс им, дали ще бъде коми- 

за целта при общинския

се хора от Димитровградско 
ползотворна помощ, да се ускори 

идването на ток във всички димитровградски села.
Счита се, че от Димитровградско има над 5—(> 

хиляди души, които през последните две-три десе
тилетия са се изселили от тук и са намерили при
ют в редица наши градове из страната. Мнозина от 
тях са специалисти, квалифицирани работници иди 

важат за добри и съз- 
общество, са и добре

на изселилите
били огромна и

дат
де се намират 
тст, оформен специално 
ССРН или друга организация, дали всяко село ще 

— трябва да се обмисли. Но не 
трябва да се чака дълго с инициативата, защото 

когато акциите за електрифициране

служители, които освен, че 
иателни строители на новото
платени хора.

Същите тези хора не
със своя димитровградски край. Болшинството по
лучават малцинствения вестник .списанието „Мост 
мнозина лятно време идват в селата си и прекар- 

близки или познати десетина-дваде- 
забележимия възход на ко- 

селата запустяват, че Жи- 
детски

си има тая грижаса скъсали връзките си

именно сега,
са в силйи разгар из димитровградските села, при
стигането на помощ от хората, които са се изсели
ли, ще бъде силно насърчение и ще ускори елек
трифицирането.

ват при свои 
сет дена, радват се на 

или тъгуват, че
постепенно отнема онова, което в

гонило на клетва, че никога ии- 
Швейцария".

муната 
вотът
дни ги е радвало и

да напуснат тази „втора

Едва ли някой нашенец, който получи хубаво 
и културно написан призив, с който ще се осведо
ми за нуждите на селото му, ще остане да не се 
отзове с дарение в пари. Защото тия хора не са се 
отчуждили завинаги от своя край. А когато го спо- 
ходят и видят ток и пътища, по-леко ще им е на 
душата, по-лесно ще е следващото им пристигане 
и отиване. И няма да са без връзка със света, как- 
то е сега в много села на комуната, ако не вземем 
транзисторите.

нията между двете страни.
След духа на Венеция, се

га вече е възможно да 
говори за духа на Рим, за 
който „Ил пополо” с право 
пише „Италнано - югослав- 

при-

сема
свои закони и изисква-Ж и вотът обаче си има

ния. Мнозина са завършили училища и са намери
ли работа в други места. Но Димитровградско 
остава техно и сигурно, в една акция за добровол
на помощ за електрифицирането 
всеки би се отзовал е десетина или повече хиляди 
стари динара да разтовари своите съселяни, близ
ки и познати от миогото нари, които трябва да да-

СИ

ското приятелство 
мер за Европа”. 

Създаването на обстанов-
или за пътищата

ка, в която е възможно да 
върви по-нататък, е, би мог 

истинското

Селата са подели подобни акции — да помо
лят своите земляци за помощ. Защо това да не бъ
де обща акцията на цялата комуна?ват. ло да се каже, 

значение и същността 
Титовите срещи и разговори 
в Рим и Ватикан.

тази помощ, могат да пиА какво ще означава
провизорните бройки.

наМ. II. И.
го кажат



Посещението на президента 
Тито в Италия

1 Сто години от 
1071 Парижката комуна

Седемдесет ДИИ-»™ ш*™ ~
означават нищо, но 72 дни, 
ва Парижката комуна представляват
грссивпото човечество. голина

Равно ..реди сто години, па 18 март 1871 година 
работниците в Париж постановиха снов власт В 
сърцето на Европа изникна народна власт, 
за 72 дни даде голям принос на пР“"Рд^”") Стоят 
вечество. И днес на гробищата Пср-Лашсз стоя г 
паметниците на комунарите: 30 хиляди уоиги.

За тези сто години работниците от д11л 
черпиха поуки от Парижка комуна - презШтоу- 
врий 1917, СССР, в Китай, Югославия и навсякъде 

водеше борба за народна клас.
Парижката комуна у нас беше ог-

печат

1871

Сътрудничество за пример много за про

за създаваме паСрещата па президента на нмно разбирателство, добро- циативата 
Югославия Тито н италиаи- съседство и твърде полезно още по-добра обстановка в 

президент Сарагат на сътрудничество". която известните и съществу
аерогарата в Рим както и Бащи проблеми в никакъв
приветствените слова потвъ Сегашното посещение на случай няма да бъдат изтла 
рждават, че приятелството н президента Тито в Италия и окапи на заден плам, мито 
връзките между двете стра- посещението на италианския игнорирани. Защото същест- 
1-1 пг въпреки различните об- президент Сарагат в Югосла вуването на ползотворно съ 
ществеии и политически си- вия през 1969 година предста трудиичество между двете 
стеми, са се.развили до сте- вляват завършване на пс- страни не значи, че няма ле
пен на примерно сътрудииче риода ма плодотворно сът- решеии проблеми, но те ия- 
ство. Италианският прези- рудничество и откриват ши • мат такива димеизии за да 
дент Сарагат използва слу- рока перспектива за консо- сложат под въпросителна до 
чая това да потвърди и в то лиднране и задълбочаваме б^*1И^Г“ 
сга на вечерята, която уст- 1 га е настъпил истински мо-
рои в чест на високия гост ,,а връзките т.е. начало на Меит за градивна среща за 
от Югославия, когато каза: нов етап в развитието на сумиране на резултати отсъ 
„Нашите две страни успяха югославско-италианските от- трудмнчеството и, за нредпри 
да поставят отношенията си ношенИя. Благодарение на емапе "а ио®« ?
на сътрудничество- и прия- по-дълбоко развитие па вза-
телство на здрави основи, в Държавническата мъдрост нмните отношения във всич 
пряко взаимно зачитане на от двете страни нежаланнте ки области. Безспорно, тук 
суверенитета, равноправието, недоразумения бяха превъз- се подразбира и широка раз 
териториалната цялост, как- могнати „ сега въз ос1Юва м"',а |[а мме"и» най-важ- 
то и принципа на невмеша- • мите международни нробле-
телство във вътрешните ра- иа ясно съгледаните общи ми преди всичко по ония, за 
боти. Плодотворните взаим- принципи и интереси, се от- които двете страни са жиз
ми отношения между хората криват възможности за още 
от двете страни, все по-ннтен 
зивните икономически отно
шения, оживените туристи- сътрудничество, а и за сът- иа Близкия изток, 
чески съобщения иа нашите рудничество на междуиарод 
граници, постоянното разви- мото поле. И докато широко

40-

ския
свят

където се
Откликът на

Още същата година прогресивният
отбележи за събитията в На- 

Народната революция, при-

ромен. 
иа своите страници
риж. През годините 
мерът на работниците от Париж, се посочваше ка
то пример, а Парижката комуна им беше идеал. 
Много неща, които бяха прокламирали парижките 
комунари, залегнаха в основите на нашия комуна
лен строй.

Чествувайки стогодишнината от Парижката ко 
муна работническото движение днес като че ли се 

Лоран Аероа, който от

на

приобщава към мислите на 
името на френските комунисти тези дни каза:

„Ленин взимаше примера на комуната за да 
посочи политическите цели на революцията някод- 

октомври: пълно унищожаванеко седмици преди 
на съществуващия държавен апарат за да мине ця
лата власт в ръцете на Съветите. Но, Ленин не е 
роб на догматичните размисли за комуната: Съве
тите не са форма, която пронамерила комуната, то
па е друга форма, принагодена на руските условия 
1917 година, други форми, но същото съдържание 
както и комуна, която обезпечава власт на работ
ническата класа и нейните съюзници. Други соци-

мено заинтересовани, а това 
са европейската безопасност 
и мирът иа Медитерана ипо-ползотворио двустранно

М и рът, сътрудн 11 чеството 
и разбирателството, предста 
вляват, безсъмисиио, основ
ни компоненти в стремежа 
на двете страни за изграж
дането на приятелски връз
ки, които трябва да доведат 
развитието на югославско-

тие на индустриалното, тех- отворената югославско-итали 
ническо и научно сътрудн и- анска граница представлява 
чество са отражение на един значителен фактор за перс- 
историческн процес, кой*го пективата на двустранното 
бе;: колебание мога да на- сътрудничество, общият ин- 
река примерен”.

алистически революции също не са повтаряли ни- 
то комуната, пито Съветите, но и те са обезпечи
ли власт на работническата класа, свалили буржо
азната държава и продължили делото на комуна
та ... КОМУНАТА ДНЕС ЖИВЕЕ В СОЦИАЛИЗ- 
МА, КОЙТО СЕ РАЗШИРИ ПО ВСИЧКИ КОНТИ
НЕНТИ, СОЦИАЛИЗМА КОЙТО НЕ Е КОПИЕ НА 
ПАРИЖ ОТ 1871 ГОДИНА, НО НЕЙНО ТВОРЧЕС
КО ПРОДЪЛЖЕНИЕ.

Нашата народна революция още от своето на- 
чало си пробиваше път в - борба против догматич
ните схващания на ония, които се опитаха да ка
нонизират пътя към социализма. Работническото 
самоуправление у нас е само продължение на теж
ненията на парижките работници, които през март 
1871 година излезнаха на барикадите да се борят 
срещу буржоазията.

терес им налага още по-инте 
нзивно да се борят за ста
билизация на мира и за по
добряване на сътрудничест
вото на Медитерана и в Ев
ропа.

И речта на президента Ти
то отразяваше същата ми
съл: „Живеейки векове на
ред в съща географска об
ласт, народите на нашите 
две страни бяха, съвсем ес
тествено, насочени един към ко-югославската среща на 
друг. Макар че нашите от- най-високо равнище е да за- на. президентите Тито Сара- 
ношения в .миналото мина- пази континуитета на добри гат да положат основинете 
ваха и през трудности и из- отношения и ползотворно съ
питания, историята ни оста- трудиичество и да се създа- йно сътрудничество 
ви богато наследство от вза дат условия и подтикне ш-ш- Югославия и Италия.

италианските отношения до 
още по-високо равнище. 
Имайки предвид, че за #това 
съществуват и условия и въ 
зможности може да се зак
лючи, че сагашното посеще-Основиа цел на италианс-
ние дана- извънреден шанс

на здраво приятелство и тра 
между

имни връзки, а над всичко 
съзнанието за необхо- ^ 
димостта от тачене и раз
витие на всичко онова, кое-
то ни сближава. С търпе- НИСГО Нв ЮГОСЛаВСКВТС НарОДИ
лива раоота и взаимно зае------------------------ ^
тъпване успяхме да осъщес 
твим наистина завидно вза-

По повод 30-годйшнината от въста- телство и ако се създаде народно правителство, което 
ще се грижи предимно за интересите на народа ... Нека 
да се слее народната воля в едно силно 
ние в оорбата за осъществяване 
шата свобода и незавсимост 
ционната си и политическа

народно движе
на тези искания и на- 

ще бъдат осигурени”. Ак- 
дейност, в условията на изо-ПРЕЗ МАРТОВСКИТЕ ДНИ 

НА 1941 ГОДИНАБРАТСТВО ПО ВРЕМЕ когато фашистка Германия се намира
ше в зенита на своята военна и политическа мощ, кога
то военната машина на хитлеристката солдатеска неу
държимо напредваше в западна и централна Европа, ос
тавяйки след себе си пустош и смърт на хиляди 
граждани, Югославската комунистическа партия пристъ 
пиха към провеждане в дело решенията на Петата нацио
нална конференция, т.е. към мобилизиране на широките 
народни маси, призовавайки ги на борба „против вън
шните и вътрешни врагове, а за създаване на истинско 
народно правителство”. Исканията ма Партията бяха бър 
зо приети от широките народни маси в Югославия, а за 
това много допринесоха и многобройните 
тя предприемаше в съдобвните дни. В

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В ОФР 

ЮГОСЛАВИЯ
невини

Излиза всеки петьж

Урежда редакционна колегия

Директор,
главен и отговорен редактор 

АСЕН ЛАЗАРОВ

акции, които
ло л настояването си
да осуети вълната на революционно-демократичното дви- 
жение и да окаже решителна съпротива на исканията на 
народа за разрешаване на националните и социални проб
леми, югославската буржоазия прибягна към вълна 
насилия и преследвания. Следейки зорко, прелате леките 
акции иа реакционното и профашметки настроено прави- 
^А"во-на Дветкович — Мачек, ЦК на КЖП изтъкваше, 
тик1"Я,бВа Аа ее престане ”с Авуличната външна политика и да се установи „приятелско сътрудничество и 
пакт за взаимопомощ със Съветския съюз. Във възва-
19Ц7 година ЮП™тС!ШТ! нарОАИ през средата иа март и41 година, Партията обясни предагелската политика на 
правителството Дветкович - Мачек - Куловец 
единствения изход от политическата

Демострациите в Белград на 27 .март 1941от годинаИздава „Братство'’ — Наш 
Ог. Пауновия 72, телефон 

25-444 и 25-480. =иГу^епв\^еТо1зсПоГвГеа “
Особено голямо внимангш обърна - СВ°ПТе реАове- 
формите на агитация и пропаганда, 

политическото 
напрежение 

акциите на комунистите 
^аЯови- Народният бунт 
1941 година,

Мачек подписа 
ването на Югослави 
този срамен акт на 
вършен без знанието 
на незабелязан 
вителите на

Годишен абонамент 15 на възможностите и
издигаме „както и на идеолога- издигане на своите кадри По- 
в страната постоянно растеше 
ставаха все по-открити и все по 

достигна кулминация на 75 маот 
Ре^ТвеЛрСКОТО пРавителство Цветко-

я към Тре^ияР°пТаТтОЛИ3а ПРИСТЪП- 
югославското 
и одобрението 

в самото 
правителството

а по
лугодишен 7,5 н. динара ческото и 

литическотот< сметка 625-3-78 Служба 
друштвеяо книговодство 

Нар. банха Ниш което
попаднала, виждаше в пристъпването на Югослашщ °към
тта Тпр ааКТ' "°ще има «Рсме да се спаси независимостта, още има време да бе осуетят плановете на народни
СъвеРтскиТеЛсИюТ “ СЪЗАаАЕ ПШ<Т за взаимопомощ Асъс 
Съветския съюз, ако се изгони това предателско правщ

когатоПочашща „Вуж Караджич" вич

макар че
правителство бе 
на народа, не оста- 

начало. И докато 
се намираха

из-

предста- 
на път за Вие-Страница 2
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Линията Белград—Бар

Димитровград ще 

е по-близо до 

Адриатика
От 1 април до края и а ме

сец септември в нашата ст
рана, специално в СР Сър
бия и Черна гора, ще трае 
акцията по записване наза- 

линия

бъде по-силно 
трудова победа, а вие в 
го — по-сигурни и по-бога
ти. ..

Рабо

с още една
не-

тници, земеделски про 
изводители, интелигентни, 
младежи, войници, пенсио
нери, ж.п. линията Белград 
-—Бар е наш общ ертемеж. 
Да се отзовем

ем за железопътната 
Белград—Бар.

Всички граждани от 
та и градовете, всички 
приятия

села- 
пред

и учреждения и 
други институции са призо
вани на подходящ начин да 
помогнат за набирането на 
средства за довършване на 
тази важна за цялата стра- 

артерия, която свързва 
с морето една голяма част 
от територията на страната

Виадукт на линията в Черна горавсички, коле
ктивно и единично, и да у- Частните лица, които за- 
частвуваме в записването на пишат заем от 1000 динара, 
заем. Нека да допринесем получават по един безпла- 
през 1973 година ж.п. лини- тен билет за всички ж.п. ли 

да бъде наша огромно нии в СР Сърбия и Черна 
значима завършена работа,,, гора, а ония, ■ които внесат

4.000 динар и освен четири 
ЗАЕМЪТ Е ПОЛЕЗЕН ЗА безплатни Оплета за тези ли 
ВСИЧКИ % нии ще получат и юбилеен

билет за отиване на търже- 
Записването на заема за ственото откриване на ли- 

линията Белград — Бар ще нията. Също така записали- 
е от полза не само за бър- те заем участвуват в лота- 
зото изграждане на линия- Рия» която ще се тегли през 
та, но и за хората и пред- 1972, 1973, 1974 година, 
приятията, които дадат заем 

Срещу записаната сума се 
дава годишна лихва от 7%, 
а заемът се връща в равни 
рати в срок от 5 години 
(след 1 октомври 1975 годи- на линията, който ще въз- 
на) за частни лица и в срок лезе на около 500 милиона 
от 7 години за предприятия Динара ще сьдействува зае- 
и учреждения. А»о с другите средства да

Частни лица (хора оттру- бъде завършена линията до 
1973 година. Линията ще е

цялото богатство на дърво стоките изминават 643 кило 
в страната също ще могат метра, а от Бар ще измина- 
да се ползват по-изгодно. ват само- 475 километра. От 

Туризмът, който ще е не- Риека до Ниш има 877 клм, 
развит достатъчно в този а от Бар само 527 километ- 
район ще получи условия за ра. От Риека до Димитров- 
развитите. А в пределите по град има 974 клм а от Бар 
бъдещата линия Бар — Бел- само 630 клм. 
град има изключително при За тази линия ще бъдат 
влекателни места, до които заинтересовани и съседните 
малцина са стигали досега, страни Унгария, Румъния 

Но изгодата не е само в една част от. НР България 
това. Откриването на прие- и др. 
танище в Бар и на линията
до Белград с редица отклоне ДИМИТРОГРАД и ЗАЕМЪТ 
мия към другите предели ще
улесни и поевтини транспор От преди десетина дни в 
тирането на стоки от море- Димитровградско е започна 
то насам и към морето. Ще ла разяснителна работа по 

на записването на заема. На

ята
I

ни.
Социалистическият 

на СР Сърбия, като 
тел на. акцията по записва
нето на заема е издал при
зив до трудещите се от гра- 

трудо-
организации, в който

съюз
носи-

довете и селата и до 
вите

ИКОНОМИЧЕСКАТА 
ИЗГОДА ОТ ЛИНИЯТА

се казва:
„Пред нас е толям строи

телен подвиг — изграждане
то на линията Белград—Бар.
Давнашната мечта на наро
да и на неговите строители 
сега е пред осъществяване.
С изграждането на ж.п. ли
ния Белград—Бар неизчисли 

. мите богатства на мините, 
горите и реките ще станат 
богатство на цялата ни об
щност. Стопанството и ту
ризмът ще получат нови въ 
зможности за разцвет. С та
зи линия народите на Чер: и■. 500 динара, ако плащане- 
на. гора и Сърбия си създа- Бноски.
ват възможност за още по- Предприятията могат да

най-малко
обществено- нн° население. На тази те- 

политически съвместности — ритория съществуват огром 
30.000 динара, а други тру- нй РУАни залежи, които по
дови организации и учреж- РаАИ липса на транспорт не

са използвани досега. Огро
мните гори в този район, 
които представляват 10% от

Заемът за изграждането се увеличи и тонажът 
транспортираните стоки, а събранията на избирателите 
това ще се отрази положи- и на други заседания на об- 
телно върху дохода на ре- ществено-политическите орга 
публиката и на общността низации е разговаряно за 
изцяло. Още в първите годи- заем. Социалистическият съ 
ни се разчита да бъдат трап юз като носител на акцията 
спортирани около 4,2 мили- е организирал съвещание с 
она нето тона стоки и 18 ми- изпълнителните отбори на • 
лиоиа пътници. другите обществено-полити-

Към тази линия е насоче- чески организации и е обра
на и значително по-голяма зувал координационен отбор 
територия, която обхваща от 9 души. Определени са 
части от Черна гора, СР Ма 
кедония и по-голямата част 
от Сърбия с изключение на
Срем и Бачка. Това е почти в Димитровградската 
50% от цялата територия на на 
СФРЮ.

Линията значително ще съ 
крати досегашните разстоя
ния. Например от пристани- в Другите по-големи инсти- 
щето на Риека до Белград туции и в местните общно-

дови организации, земедел
ски производители и други) Дълга общо 476 километра, 
могат да запишат заем. Най но вече са завършени 146 
малката сума, която може клм в СР Сърбия и Черна 
да се запише е 100 динара, гора. 
ако плащането е наведнаж Когато бъде завършена 

съвсем, тя ще свързва с дру 
ги ра)йони и с морето 125.000 
кв километра територия, на 
която сега живее 9,5 милио-

и местата за записването на 
заема. Според това решениеи запишат заем 

10.000 динара.
ускорено икономическо 
културно развитие.

Самоуправители, трудови 
колективи, граждани, със за 
писването на заем ще подло 
могнете нашето общество да дения — 5.000 динара.

кому-
ще има близо 40 пункта 

за записване на заем. Във 
всяко предприятие в града.

сти от първи април са от
крити пунктове за заема. 

Първи се отзовахана, през нощта на 24 25 по улиците на Белград се появи 
възвание на Краевия комитет на ЮКП за Сърбия, в ко
ето се обърна към народа с думите: „Днешното прави
телство подготвя предателство. След няколко дни трябва 
да се подпише Тройния пакт, който означава- сигурна и 
срамна смърт за нашата държава, за нашата свобода и 
за нашия нрод... Нека всеки изпълни своя дълг и пРе” 
стъплението което подготвя правителството ще бъде осу
етено в последния момент..Същия ден на 24 март ве
черта, започнаха демонстрации в Крагуевац и Кралево, 
които продължиха и следващите дни. Краевият комитет 
на ЮКП за Сърбия заедно с Местния комитет на ЮКП 
за Сърбия заедно с Местния комитет на ЮКП за Бел
град разработи на 25 март план за масови демонстрации. 
Дсмострациите приеха особено широки размери в Бел
град на 27 март, когато и най-изтъкнати дейци на Пар
тията излезоха от нелегалност и говориха на митинзите. 
От тези дни е останало записано от ръката па анонимен 
участник в демонстрациите следното: „Маса народ 
знамена изпълни улиците. Стари воини целуваха войни
ците топовете и танковете. ТКени обсипваха войниците 
с цветя. Хората носеха офицерите подофицерите 

- пиците на ръце. На откритите трибуни политиците 
пръв път държаха свободни речи. Възхваляваше се Юго
славия войската, Русия и останалите съюзници...

Вълна от демонстрации обхвана цялата страна. 
Онова, което се случваше в Белград, можеше да се ви
ди по улиците на Сараево, Загреб, Любляна, Скопйе, Цс- 
тине и други градове. Масите бяха единни в своите иска
ния — демократическа свобода за трудещите се маси, 
народно правителство... Под такъв натиск на револю
ционно настроените маси, на 27 март 1941 година бе сва
лено профашисткото правителство Цветкович Мачск 
и формирано ново правителство начело с генерал Душап 
Симович.

1ш гелд/ пред
приятията. Досега например 
се знае, че Гумарата е дала 
заем от 5 милиона •стари ди 
нара, „Свобода” — 1,5 мили 
она, общината 3^БАЛЗВО милиона, 
кооперация „Сточар” 1 ми
лион и пр. Работниците от

?.

Тук гумарата са дали по една 
дневница от личните си до
ходи като подарък на лини- 

• ятак

щеь титовб шщр минава
линията<Г’

Другите предприятия ича 
сти и лица сигурно ще после 
дват примера на „гумарци- 
те” и ще запишат заем или 
ще подарят средства за ли
нията, която ще улесни в 
много неща и Димитровград 
ско.

щ»със •1

■ • ф.:; ■ ■ ■/,? ,<Зли вой-
за

м. н. н.

ОС — Димитров
град записа 

30.000 динара
Макар че югославските народи не успяха да дове

дат на власт истинските народни сили, все пак събитията 
от 27 март представляват голяма историческа победа иа 
нашите народи над империалистите и на техните реак
ционни и каиитулантски режими. Той 'означава истори
чески новрат в политическия живот на Югославия, а 
широките маси в него гласно проговориха че искат да 
защищават своята свобода и независимост.

Боголгаб Илиев
Страница 3
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БОСИЛЕГРАДШ ХРОНИКА
ж

«Ш1ш11шни1ш1ш1шшшш||1шш1111шш1и1ни11шпин1ни11и11ш1111111ш1ш11н1ж
За въпроси на учебното делоРАЗГЛЕДАНА ПЪРВАТА ПРОЕКЦИЯ НА 

ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ
Босилеградско

Образователна общност 

афирмира дейността си
Първата проекция на про щииската администрация от се да се установи дади и за 

ектобюджета на Босилеград 1,6 милиона динара, за об- напред някои

обТщ,шскпя в аош,-

ствеи план и финанси и съ
бранията на избирателите.

По всичко личи, че общин 
ския бюджет ще бъде на ми 
налогодишното равнище, ма 
кар че все още не са изве
стни всички елементи за из 
работката му. Както и до. 
сега гЛавно се разчита на 

средства от

нови училищни 
не е

работата си със заключител общите заделяни суми. При 
пата финансова сметка, как- такова положение онези у- 
то и отчета и програмата за чилища, които имат стари 
работа ма мсждуобщииския училищни сгради средства- 
I юда готически завод във та са изразходвали за зап- 
Врани дати. Поради тази причина

п пгипт чя пабота на об- заплатите на учителите в ос 13 от гега за р ловното училище в Босилег
рад са най-малки в сравне
ние с другите училища в ко

допълнителни 
Републиката, конто се за
делят според закона 1Л1 оне
зи общини, чиито приходи

разорателпата общност бяха 
засегнати ие само постигна
тите резултати и опущения, 
но и проблемите, с които се 
среща образованието в ко
муната. По-специално, в не
го е посочена икономическа
та цена ма образованието, 
която за местните възмож
ности с все значително ви
сока. Същевременно, тя 
различна в училищата и е в 
зависимост ог съществува
щата рационализация. Съ
що така, в отчета

муиата.
Също така и за оборудва

не на интернатите, които са 
все още във фаза на осно
ваване трябва да се задлят 
отделни средства.

На заседанието се водеха 
е разговори и по отношение

не са достатъчни да осигу-
рат средства за редовна дей 
ност на онези функции п 
обшсствени нужди на общи
ната, която е дължна да 
провежда въз основа на Кон 
статуцията и закона. В слу
чая това са: дейносттач на 
Общинската скупщина, на 
органите на управата, на

ГГ. *

от които за местните общ
ности само 30.000 динара. За 

културна дей-

ските организации в кому
ната са обременени с голе
ми, но ненужни допълиител 
ни облагания.

Забележките се отнасят до 
онези облагания, които са 

Федерацията

на тестирането, с което се 
проверяват образователно- 
възпитателните резултати 

е засег- на училищата в комуната, 
нат нерешения въпрос за Също така и за оборудва- 
финансирането на Гимназия- не на интернатите, които са 
'та и недостига на училищна все още във фаза на основа- 
сграда за средно образова- ване трябва да се заделят от 
ние в Босилеград. делни средства.

По въпроса за финансира
нето и изразходването на зе разговори и по 
делението от образователна- на тестирането, с което се 
та общност средства се из- проверяват образователно- 
тъква в отчета, че при учи- възпитателните резултати 
лищата често средствата за на училищата в комуната.

Бе предложено тестирането

съвкупната
мост се плануват 99.200 ди- 

милицията, на общенародна нара. За социална и здрав- 
та отбрана, осигуряване на стаена защита 310.000 дина- 
основна здравна и социална 
защита за дейността на об-

премахиати от 
и Републиката, а общината 
отново ги въвежда.

Съветът по стопанство се 
застъпва при разпределяне 
на бюджетните средства да 
се ползват съществуващите 
критерии на Републиканс
кия секретарият за финанси 
с цел да се установи от ко
го се взима, а кой получава 
повече.

Общо впечатление е, че 
проектобюджета е създал из 
вестно недоверие между пре 
дставителите на стопанските 
организации членове на съ
вета по стопанство и общин 
ската администрация.

ра.
Очебиещо е, че малко сред 

ства са предвидени не само 
за местните общности, 
за електрификацията (20.000 
динара).

ществено-политическите 
ганизации и др.

Също така и собствените 
приходи в бюджета ще ос
танат на миналогодишно ра 
внище.
облаганията няма да се уве
личават. _ Същевременно и 
данъка на земеделците няма 
да се покачва.

ор
но и

На заседанието се водеха 
отношениеТова означава, че ИМА ЛИ ОПРАВДАНИЕ 

ЗА ВСИЧКИ ВЪВЕДЕНИ 
ОБЛАГАНИЯ?

Съветът по стопанство ис
ка да се направи обстоен 
анализ за оправдаемостта 
на повечето допълнителни 

които са били 
въведени миналата година

материални разходи 
изразходват за заплати и се занапред да се провежда по

рано от обикновено до сега.

да . сеПлануваните бюджетни 
приходи за тази година въз
лизат на 1,8 милиона дина
ра, а допълнителните сред- облагания, 
ства на 2,5 милиона динара.
Сосбствените приходи глав
но ще се сформират от да- за се осигурят средства 
нъка върху оборот, а обла- за финансиране на поотдел- 
ганията от личния доход на 
заетите, облаганията върху 
личен доход от земеделие, 
данъка от моторни средст
ва, облаганията върху дохо 
да на занаятчиите и др.

Първите критерии за раз
пределяне 
бюджет са 
Те са изработени 
на общинска едужба.

Според тях ще се заделят 
средства на всички органи, 
учереждения и на останали 
те бюджетни потребители 
които цялостно или частич
но се финансират от общин 
ския бюджет. - За 
ченото

прави финансово 
ние.

наруше-
както се същевременно до- 
пълнява и с други 
на проверяване. Защото тес
тирането е метод да се про-

Получава се впечатление 
че финансовата дейност в у- 
чилшцата не е най-добре ре- 
шена и поставена. Това е веРят знанията на ученицп- 
на'л-очебиещо при предпазна не единствен. Занап

ред тестовете ще остават в 
училищата, а за разлика до
сега — резултатите ще бъ
дат веднага известни. Освен 
това, тази година от страна
на просветно-педагогическия
завод във Враня ще бъде из 
вършен
на състоянието във 
основни училища на терито 
рия на Босилеградската 
муна.

2 разисквания стана ос- „™к°31ша И31"ькйаха като 
че образователната обш- ™2?лем’ че Учебниците к 

ност е почти изцяло изпъ\ Учебните програми не се из
пила своите дължностп и ?ъ??ТВаТ паралелно. Това 
задачи. създава сериозни трудности

^Заседанието потвърди че 
занапред общинската образователна 

план да се оощност макар че оше няма 
средства богат опит. все по успешно 

ануитети и решава въпросите на учеб
училища,11 кои НОТ° АеЛ° ° —Уната 7°

15. В.

методи

ни дейности. По-точно иска В. В.
чените и определени средст
ва. Тук съществува 
ция средствата главно да се 
изразходват за заплати.

На заседанието се изтък
на, че ръководството на об
щинската образователна об
щност тряова да има винаги 
преглед и контрол в

тенден-
БЕЛЕЖКА

ДВЕ КРАЙНОСТИна общинския 
също известни, 

от съответ
цялостен преглед 

всичкитова
как сс мзраходват заделени- 

.те на училищата 
Инак от

Всяка година по време на приемането на бюджета 
на Босилеградската община се явяват две крайности: 
изнудват се по-големи заплати4 и. на това нещо се дава 
път, защото не се води дългосрочна кадрова политика.

Именно заетите в някоя от организациите, финан- 
иерани от страна на общинския бъджет в тоя период 
обикновено се обаждат на конкурси

ко-средства. 
и обстой-отчетаните

но,

в други места и 
заявяват, че ще си отидат. С това те търсят в бюджета 
да им се предвиди по-голяма заплата. В нашето само- 
управително общество това го наричаме — изнудване.

Тази първа крайност престава щом като се прие
ме и разпредели бюджета. По-точно никой вече не тър
си работа в друго място.

Тази обаче крайност е последица на втората то 
ест на все още неустановените обективни критерии за 
разпределяне на общинския бюджет и на не много дъл
госрочната и правилна кадрова политика, 
политическите организации.

Все още няма уточенени обществени критерии за 
възнаграждаването на специалистите и техните трудови 
резултати. Никой не може да каже, че тези които изну
дват нямат право на по-големи заплати, обаче начина 
на които търсят това е неприемлив! '

Основно е, че политическите организации, а преди 
всичко Общинската скупщина като най-компетентните 
за кадровата политика в комуната, пасивно се отнася? 
към тоя важен въпрос. Оттук специалистите, които си 
служат с изнудване не могат да получат съответен тоет 
джет8 РазпРеделянето на средствата на общинския бюджет. С правенето на отстъпки _ пак не се решава
граждав*ане.еЦИаЛИСТИТе Задърж™ <= правилно'™?-

така наре- 
„външно" разпредел 

яне решаващ критерий ще 
бРОя и квалификационната 
структура на заетите.'

Въз основа
Ца с виеше образование от 
общинския бюджет 
осигурят средства за 
на заплата от 1.600, за оне
зи, които имат 
образование 
но 1.115

Бе предложено 
във финансовия 
плануват отделно 
за отплащане на 
амортизация. Това 
ално за онези

«а това за ли-

ще се 
месеч-

която ВОДЯТ

Проведени събрания 

на избирателите
полувисше 

1.350, за сред-
и за пиеше 950 динара.

Покрай
бюджета това в проекто- 

се предвиждат от
делни средства за онези ли- 

избира или назна
чава Общинската скупщи-

В края : 
всички села 
ската комуна 
събрания 
на които

на месец март във 
на Босилеград- и 

се проведоха 
избирателите 

бяха разгледани 
въпроси отнасящи Се до об
ществено-икономическия
вот в комуната.

Освен това бе 
предложението за устано- 

Вяване на по-широки ‘ права 
за здравствена защита на ли 
“ ' 1°”то не са включени в 
задъ лжителното 
но осигуряване 
със закона. За 
това

разгледано
на.
оазЙ^СТВаа За матеРиални 
пел к™ 146 Се заделят според броя на заетите. За все

на

здравстве- 
предвидено 

такива лица 
осигуряване ще се зап- 

от бюджетни сред-

жи

Преди всичко бе 
проектобюджетът 
година.

В. Велинов разгледам лаща 
за тази ства.
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Димитровградска
хроника

11Ш11111тШИЛ

Общински събор и сесия на ОС 
в Димитровград Наболели въпроси

Пак нещо за димитровградските пътищаГОЛЯМ СКОК В РАЗВОЯ 

ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА Окончателно се знае след- кото 
ното: със средства от Фонда село, стокова продукгия от това, е трябвало да се поиз-
_ умирането на селата в кажат в защита на Димит-
за развийте на неразвитите редица ра'йони на комуната, ровградската комуна. А 
раиони в и* Сърбия (инфра- които ако имаха добри съоб гурно е имало такива, защо 
структура) до 1975 година ще щения, щяха да се възобно- то още при делбата на сред 
се строят няколко шосета в вят и работната сила няма- ствата от Фонда за пътища, 
републиката. Те ще минават ше да напира към фабрики- когато също бе отминато Ди 
през неразвити краища, има те, нямаше да има толкова митровградско, е имало ука 
щи право да ползват средст- социални проблееш, каквито зания, че то е съвсем безпът
ва от фонда за^ развитие на съществуват сега, нито даже тно. А отгоре на това общин
неразвитите райони. Да спо- малки, но все пак налични ската скупщина не веднаж 

В миналата сряда в Дими- ход също ще се увеличи за мснем някои от тези щосе- политически проблеми. е отправяла възражения сре
тровград се състоя общин- близо 2 милиарда стари ди- та: ьосилеград-Пирот, Кур- щу решенията по въпроса
ски събор и сесия на общин нара, или с 45,2°/о, а заетост- шумлия-Мердаре, Туларе-Сво Едип път — от Димитров- за пътищата, 
ската скупщина. На двете та с11,6%, или с около 212 ге> Пирот-Темска, Ристовац- град до-Висок минава и свъ
важни заседания бе обсъден нови работници. Съответни Търговище, Вранска баня- рзва 17 села с града. Дру-

ще са увеличенията на лич- КРива Фея и пр. 
ните доходи и на другите по 
казатели.

Какво ще е участието на 
за развитието и бюджета на отделните отрасли в бруто- 
комуната за тази година.

Тазгодишният план за раз

си-

Комуналното строителство 
величи брутопродуктът. Ще 
меделското производство също ще се увеличи. Бюд
жетът е над 560 милиона

няма да спре. Ще се у- 
има повече заети. Зе-

динара.

Истината обаче
шят — от града през Суково приета молбата на Димитров 
за Трънско Одоровци и до градската общинската скуп 

Димитровградската кому- овонци също свързва .един щина. 
на, която има право да пол- голям район, на който преди 
зва средства от този фонд години бе отнета единствена 
за изграждане на пътища, и та транспортна връзка — 
тук не е зачислена нито с 
един път от III разряд, ма
кар че Нишкото пътно упра Щяло да се построи път, вме 
вление за тази година ще по сто нерентабилната тесноли-

нейка, но така

е че не е
планът за развоя на комуна 
та през тази година и общин 
ският бюджет. Отборниците 
след събора приеха плана

Какво остава сега 
питат хората.

се
продукта?

Промишлеността ще оси- 
воя на комуната бе на пуб- гури в 20-те милиарда бруто 
лично обсъждане пр пред- продукция близо 10,5 мили- 
приятията и селата. На съб- ар да динара. А тук най-мно- 
рания на избирателите и на го ще участвува гумарата, 
профсъюзни събрания земе- която ще увеличи брутопро- 
делските производители и дукцията си с около 4 мили 
работниците от предприя- арда динара, или 161%, за- 
тията разгледаха основните рад новите фабрики. Предви 
положения на плана и на об дено е почти 100% увеличе- 
щинския бюджет, дадоха ние и при кожара „Братст- 
свои забележки по отделни- во", докато другите предпри 
те области, които са внесе- ятия ще имат по-смирено

теснолинейката на мина Ер
ма. Тогава се говореше, че Остава естественият Гпът:

оплакване до на’й-нископос- 
тавения компетентен за пъ

си и остана тищата и за парите за 
до най-висшите органи 
републиката, защото пъти- 

1ези съображения може щата са жизнена необходи- 
би не са били известни на 

Димитровградско има 33 всички участниците в разпре 
километра пътища от III ра Аелянето на средствата за без път. Такива 
зрял, които са в отчаяно по- пътищата. Но ако не са би- 
ложение. Става въпрос за ли известни на всички участ 
участъците Димитровград-Ви ници, ония, които са знали 
сок през Забърдието, Димит 
ровград-Суково-Т. Одоровци 
до Звонци. Освен тях има пъ 
тшца от IV разряд, 
възлизат на около 100 
метра и които са почти пе- 
ползвани, защото са съвсем 
пропаднали.

лучи за такива цели около 
5 милиона динара, а по тол- само със зборта. 
кова и пътните управления 
в Белград и Титово Ужице.

тях
на

мост на комуната, 
ако се мълчи —

Иначе, 
ще се стои 
мерки са

вече предприети.

м. н. н.ни в окончателния проект, увеличение.
В миналия петък в залата 
на общинската скупщина и- обществения сектор ще уча- 
маха заседание стопанските ствува в брутопродукцията 
ръководители и дейци, об- с около 2,8 милиарда ст. ди- 
ществено - политическите ръ нара, земеделието от част- 
ководства и други компетен- ния сектор с близо 2,5 млд 
тни лица. Те също обсъдиха динара, а остатъка до 20-те 
предложения план за развоя млд ще осигурят строителст- 
и проекта за бюджета на об
щината. Така планът за раз 
воя и бюджетът бяха основ
но обсъдени и коригирани 
и те са отражение на реал
ните възможности на кому
ната.

Земеделското стопанство в

които
кило-

вото, гостилничарството, тъ
рговията и занаятчийството. Но и този път Димитров

градската комуна, по някак
ва случайност или непозна
ване на условията, е отми
ната и трябва да чака още 
пет години и да се нада че 
ще бъде зачислена поне за 
1975—1980 година.

Благоустрояването и 
благосъстоянието

Необходимостта ог пъти
ща, електрифициране на се
лищата, от канализация в 
града, добри улици и про
чее остава и гази година. Но

Тазгодишното развитие има условия да бъдат реше- жени, не ни е известно. Но 
ще бъде значително по-ефек ни доста въпроси, или поне ако се глеАа Димитровград- 
тно в прираста на брутопро- да се подемат съответни ак- 
дукта и националния доход. ции. Фондът за елекгрифи- 
_ ттт> б^лят т/снати в дей кация например ще има око 

ствиеЩновите м^цности на ло 62 милиона стари динара биха се намерили много мре 
к™бш?ат Димитровград", и с кредити и средства на димсхва „ред редица други 
които ще осъществяват зна- населението, което е ™ьРАа комуни „ републиката, неза 
чително по-голяма продук- ^™дни’ ^рацКИ вРелекгри- висимо, че пътищата тук за- 
ция- фицирамето на отделните се върщват главно до държав

на лиша. Има изгледи да се по- ,,ата граница и практически 
от пътищата

Значителен скок в разви
тието Какви критерии са прило-

Засаждане на тополи край Нишава Сн.: С. Манов

ската комуна и нейните ну
жди от съобщения, сигурно

УЧИЛИЩНИЯТ СЪВЕТ НА ОСНОВНОТО УЧИ
ЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” в КАМЕНИЦА, 

ДИМИТРОВГРАД

обявява— Всички предприятия
предвиждат увеличение __иаипи
продукцията, намаляване се опр ^ предприемат още ак- 
бестойността й и увеличе- А довеждане на вода в ние на производителността иии по ловежл
на труда на единица произ- жизненото равнище на на 
водственик. селението от комуната съ- егва: пълна

Това именно ще доведе до се повишава. Някои 11ЪТИщата, невъзможност да
скок в прираста иа брутопро «казатели СВИдетелствуват тра„спортира лесно и мал 
лукта и на националния до раСтежа ма благосъстоя 1
ход в сравнение с показате- ■ Л.0 в 1970 година е има
лите от миналата година. ..л телевиз0ра в града и

През 1970 година стойност л ните села и 6 в Погано- ние към кадрите в произвол 
та на обществения продукт в смиловци, имало е ството. Показателите го -
е била повече от 13,7 млд 1500 регистрирани ра- рят, че специалистите в Р
стари динара. В стопанство- °’°впарати и транзистори, мшплеността и в земеделско 
то са били заети нови 64 ра- *'°^а?40 мотор.щ коли и о- то стопанство са вее още 
ботника, а личните доходи 150 мотоциклети. Само малко. Десетина г Р .
са се увеличили в сравнение > уари до 15 март т.г. са още толк°®а а1р° , остана-
с 1969 година повече от Ю рсгвстрирани още 24 мотор- още толкова са „
иа сто. Планираните показа Р возила> а Са купени ня- ли специално гоижите
тели за развитието са осъще 0 десетки телевизора; състояние да Р Р
ствеии соколо 99 на сто, ко- “°^аг*рата И други подоб за осъществп^не ™ сравн«
сто при условията на пазара Р л р Жилищ„ото част- '^н° амбизиочния.
и иа редицата мероприятия ™ ^ ителст1Ю шдо пе сти “Гкадрй и^дио подходящо
с голям успех. хва особено в града. сношение в избора им, за

За тази година реалните хва, огношеп > постъпват
изгледи са брутопродуктът х да ие си 9™"“1
ла възлезе на близо !9,9 млд * като печалбари.
стари динара или 44,5% по
вече в сравнение с минала
та година. Националният до

перспектива да бъдатнямат
звено е развити краища. КОНКУРС

Ето някои от тези предим- 
изхабеност иа за попълване на вакантно място учител по 

български език и литература.

Кандидатите трябва да изпълняват следните ус
ловия:

— да имат завършено Виеше педагогическо учи 
лище — български език.

Заплатата според Правилника за възнаграж
дение на просветните работници при училището. 

Конкурса е валиден 15 дни след обявяването
му.

Молби със съответни документи за образова
телния ценз се поднасят до училището.

Училищният съвет на Основното 
училище „Васил Левски” 

Каменица

тази , година 
ново отноше-

м. н. н.Развоят през 
обаче изисква Страница 5
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бюджетните 
на око

ковете, които 
потребители възлизат 
ло 900 милиона стари дина
ра. Най-сериозни трудности 
се явяват в гимназията и 
Общинския съд. За нормал
на работа на гимназията не 
остигат около 24 милиона 
стари динара. На заседание 

политическия актив бе 
съобщено обаче, че Общин
ската скупщина ще намери 
начин да осигури необходи-

ботка па дългосрочна про
грама за развитие На здра
веопазването в комуната.

В областта на образовани 
сто се предвижда изгражда 
ме на нови училищни сгра
ди за основното училище в 
Бабушница и основното учи 
лище в Звоици.

Общиискията скупщина 
прие и бюджета на Общи
ната за 1971 година. Постъ
пленията в бюджета тази го 
дина ивъзлизат на 706 мили 
она стари динара. Обаче ис

ПРИЕТА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ 

И БЮДЖЕТА ЗА 1971 ГОДИНА
пътя БабушницаСлед няколкодневно нуб- 

лично обсъждано от страна 
на събранията па избира
телите и от политическия ак 
тип, завчера на заседанието 
на Общинската, скупщина в 
Бабушница окончателно бе 
приета програмата за обще
ствено-икономическото раз
витие на общината през 
1971 година.

Основна цел на развитие
то през 1971 година ще бъ
де по-нататъшно увеличение 
на стопанската дейност, раз 
ширяване на производстве
ните мощности, максимално 
използваме и усвояване на 
нова техника и технология. 
Очаква се увеличение на съ 
вкупния приход с 23%, на 
мето продук 
дохода с 23%.

В областта на промишле
ността се счита,' че обемът 
на производството ще рас
те средно по 25%. Очаква 
се, че тази година щс бъде 
пуснат в действие новият 
тъкачен цех 
предприятието 
както и модернизиране на 
технологическите процеси в 
тази област» Задача на всич 
кп стопански фактори в об
щината през тази година ще 
бъде и интеграционното свъ 
рзване на предприятие „Бал 
кан” със сродни солидни па 
ртньори.

В областта на селското

паметно сс очаква увеличе
ние на на обществения бру
то продукт и па национал
ния доход средно с 5 до 6%: 
Най-големн акции се очак- 

животновъдството.

знране ма
— Своге ма дължина от око 
ло 5 км. Ще се осигурят и 
средства за модернизираме 
па пътя Бабушница — Звои
ци. Общинската скупщина 
ще настоява да се извърши 
прекатегоризация на пътя от 
III разряд Бабушница —
Звоици в път от II разряд, 
с оглед ма значението ма то 
зи път за комуната и за пой 
мото свързване с Димитров 
градска Пиротска комуна.
Бие в очи, че в плана за из
граждането па пътища не са 
предвидени средства от мес 
тното самоооблагане и до
броволни акции ма гражда- състоя събор ма местните 
ните за което, според отче- общности и отборииците от 
титс отсъбрапнята иа изби- състава па Общинската ску

гшдима в Сурдулица ог този 
край. 13 работата па събо- 

Втора важна област, по ра взеха участие и прелеела 
адрес на която имаше до- теля иа Общинската скупщи 
сга забележки на събрания- иа в Сурдулица Йоваи Пет- 
та па избирателите е здраве рович, секретаря па ОК на 
опазването и разширяване- СКС Стоядин Стоилкович, и 
то Иа здравната защита. 13 председателя па ОК иа 
тази област сс очаква.мптер ССРН Милорад Тасич. 
вемцмя па общността — от На събора обстойно бе об 
Фонда за неразвитите обла съден обществения план и 
сти. С оглед па това се пред бюджета за 1971 година и 
вижда изграждане на здрав някои актуални проблеми в 
иа станция — амбулатория клисурския район. И в док- 
в Любераджа, увеличаване лада иа Митко Маринков и 
на броя иа лекарите в Об- разискванията, се подчер- 
щината, обзавеждаме и ук- та> че г,е са предвидени сре- 
репваие на съществуващата летва за построяване на ме

стна канцелария в Клисура

то на

ват
Предвижда се продължава
не ма акциите за изкустве
но осеменяване па кравите 
и за постепенно изменение 
иа расовия състав ма доби
тъка. Тази година изкустве
но ще бъдат осеменеми 2.000 
крави и ще бъдат угоени 
800 телета и юиета. Плани-

в мите за гимназията средства
Д. Йотов

Клисура

Събор на местните общностира се производство на пше
ница върху площ от 5.500 
ха п ма царевица иа над 
6.000 хектрара и увеличение 
на добивите с 13%.

Пътно стопанство, 
гражда пето и модернизира
нето на пътищата в тази ко 
мупа предизвика най-голям 
интерес па събранията па 
избирателите. В Бабушнич- 
ка комуна съвкупната дъл
жина ма пътищата, които 
трябва да сс модернизират 
възлиза иа около 200 км. 
Особен проблем >представля 
ват пътищата от IV разряд. 
Със средства от пътния фонд 
ще продължи изграждане
то иа пътя към Дървена я- 
бука. Ще се продължи и с 
модернизацията иа пътища
та от II и III разряд. Чрез 
Фонда за развитие иа нераз 
витите области ще се оси
гурят средства за модерии-

отНа 28 март в Клисура се и поправката па пътя 
втори разряд от шесто грат 
дилище до Стрезимировци. 
Също в твърде окаяно съ
стояние е и пътя от Беглик 
до Кострошевци и рейса 
трудно се пробива. Съшо и- 
маше забележки, че в пла-

Из-
кта с 20% и иа рателнте, съществува инте

рес.

на иа нищо не е предвидено 
във връзка с електрифика
цията, построяването на у- 
чилищпи сгради (от 12 таки
ва — само 3 са в добро съ
стояние), до общинската об
разователна общност и др.

Председателят на Общин
ската скупщина в Сурдули
ца Йован Петрович отгово
ри иа зададени въпроси.

Накрая бяха приети зак
лючения във връзка с посо
чените проблеми.

в състава на 
„Лужница”,

М. Величковслужба на здравна защита 
в комуната, както и изра-

Сурдулиц*

Кебапова махала ще доведе ток ПЪРВИТЕ РЕЗУЛТАТИ- 

0ХРАБРЯВАТКакто е известно, на терц^те суми било на доброволна 
торията на Сурдулишка об-

вор и съдействие с общество 
но-политическнте

идеален ции уестиите общности и от 
шанс могат да използват, борниците иа ОС.

основа или чрез местното 
щпна 40 села и .махали още самооблагане. Този 
не са електрифицирани. Там 
учениците още учат на газе разбира се, само оиия села 
на лампи. В Клисурски ра
йон не са електрифицирани:
Кострошевци, Паля и Колу- 
ница, както и всичките ма-

организа-
Записването на 

линията Белград—Бар в Сур 
дулица върви добре. Първи 
те резултати охрабряват. Ра 
богниците от мина „Мачка- 
тица” вече са внесли 110 хи 
ляди динара. Най-голяма су 
ма е внесла Нина Стефанов 
ска — 5 000 динара. И некол 
ципа други работници са 
внесли по 4 000 динара. И ра 
ботницнте в ОС досега са за

писали 50 000 динара. Курие 
рът в ОС Видосав Велкович 
е внел 1 000 динара. Болни
цата за гърдоболни е запи
сала 30 000, търговското пре 
дприятие „Звезда” 10 000, а 
работниците му общо 18 000 
динара и тн.

Записването

заем за

Милан К. Величкови махали; където има сго-

Клисура (освен ЗвОНЦИхали на с. 
центора).

е в пълен раз
гар. Засега отзивът е добър.Засега най-сериозно се за

емат около електрифицира
не жителите на Кебапова, ма 
хала която има над 50 дома
кинства. Комитетът по елек 
трификация подел акция за 
събиране на пари. Досега са ца” 
дали пари 40 домакинства, а дин 
до юли т.г. ще се съберат по 
2000 дин. от всяко домакин
ство. Ако това се осъществи 
а което 'е за вярване, то и 

. ОС в Сурдулица и ВЕЦ „Вла 
сина” ще подпомогнат с изве 
стни суми електрифициране 
то. ОС на следващото засе
дание възнамерява да доне
се инструменти въз основа 
иа които би давала опреде
лени помощи за разрешава
нето на някои комунални 
проблеми. Предложението 
съдържи да ОС дава 40% 

помощ за електрифициране
то на' селата и махалите,

30% за поправка на пътища
та и 20%
на водопроводи от събарни-

Хлъзгане на землище м. к.
На 2 км източно от Звои

ци в местността „Сурлани- 
започна свличане на е- 
хълм към долината иа 

планинската рекичка Вет
рей. Хлъзгващата се земя в 
дължина от 150 метра вече 
достига течението на река
та и създава язовир, дълбок 
Ао 10 метра. Предполага се. 
че до по-сериозни бедствия 
няма да дойде, но все 
при хората от този край то

ва хлъзгане па хълма пре
дизвика страх н любопит
ство.

Хората мислят, че до хлъз 
гането на хълмчето в доли
ната на Ветрен е настъпило 
след земетресението от ми
налата седмица, чийто епи
център, според съобщение
то на Скопската обсервато
рия е била между Пирот и 
Димитровград.

Отчет за работата на 

издателство »Братство« 

за 1970 година
Издателство „Братство” 

през 1970 година издаде:
а) 50 броя на вестник 

„Братство" с тираж от по 
2200

1. Разходи
2. Доход
3. Уговорени и закон

ни задължения
по 4. Доход за 

ление
а празним- 5. Лични доходи 

ните броеве — с увеличен 6. Фондове 
брой страници (на 14 или 16) р

б) 19 броя на детския вест _ ° издателството са на 
ни::. „Другарче” със средно ??та 15 Работници,
3 000 екземпляра по брой, и- 11 журналисти и 3 в адми-. 
ли общо в тираж от 57.000 нистРативно-финансовия 
екземпляра. ктор и 1 прислужник.

в) 4 броя списание „Мост” 
със тираж по 700 средно по 
един брой. Списанието 
за на 96 страници.

г) 10 книги със среден 
„Текстилко- Раж от Ю00 екзепляра. Из

дадени са 3 стихосбирки, 4 
белетристика,
литература 1, и научно-попу- 
лярни 2.

489,592
425,480
31,195

пак
Б.

екземпляра средно 
брой. Вестникът излизаше 
ма 12 страници,

разпреде-
394,285
382,457

11,828СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 

»СВОБОДА« И 

»ТЕКСТИЛК0Л0Р«

ра- 
от които

се-

Във всичкиза изграждането издания са съ
трудничили над 250 външни 
сътрудници — граждани и 
членове на редакцията 
„Другарче” и „Мост“, - 
и в издателската дейност.

изли
натн-Вече четири години дими

тровградска конфекция „Сво 
бода” и бабушнишкото пред 
приятие „Текстилколор” ус
пешно сътрудничат. Засега 
сътрудничат в продажбата 
на произведенията си като в 
магазините на „Свобода” се 
продават сутиени и др. сто
ки, които произвежда „Текс 
тилколор”, а в магазините 
на „Свобода” пък

кактоват стоки на 
лор”..

Миналата, година по този 
начин „Свобода” е продала 
на бабушнишкото предприя
тие стоки на стойност от 10, Общо 66,5 печаткй 
а „Текстилколор” на „Сво- Тази дейност на 
бода' за 12 милиона ди- е реализирана със следните 
нара. финансови средства.

Планира се сътрудничест- V Собствени приходи 95,392 
у 2. Дотации от Репуб-

Програмата и финансовиг 
улан на издателството за 
1970 година са били на обсъ 

коли жАане във всички общини, 
„Братство” които живее българска на

родност и са приети изцяло.

политическа

Директор на изда
телство „Братство“

Асен Лазаров

Председател 
на трудовата общност

Матея Андонов

вото и занапред д асе укреп
ли канската, 
на общност 

Структура - 
М. глежда така:

култур-ва.
819,680. 

иа разходите из- на съветасе прода-
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Записано в Погаиово
щ

Хората са малко - 

километрите мцого
по-

Пътят никога не е оставян 
на мира. Правен е кой знае 
колко пъти, а пак път ня
ма. .. По настоящото трасе 
са разсипани много човеш
ки сили. Преди десетина го
дини с общи усилия на пога 
новчани, драговитчани и бан 
скодолци, пътят бе понапра- 
вен. Но

Днес обаче 8 километра 
път за сегашните жители на 
Поганово — са много.

Но погановчани — пак са 
готови да напрегнат сили и 
да строят. Какво да правят 
— пъТя им трябва.

Погановски манастир

Погановчани, ще строят пъ 
тя- На събранието се реши 
във вид на местно самообла
гане в размер от 15°/о на сто 
от кадастърския доход да се 
даде за пътя. Тази сума мо
же да се даде и в работна 
сила. Драговитчани и банско 
долци също са се съгласили

Защото този път е единст
веният прозорец на тези се
ла към света. Трябва за ма
лините, за рейса. Но дали е 
трябвало да се чака толко
ва години? Защото днес хо
рата в тези села са.. малко 
— а километрите — много.

Матея Андонов

ва път, връзка с центъра на опули, стари, сме, младиня- 
комуната, искаме рейс как- та хвана, по градовете, ама 
то и други села. Пътя не е пътя ни трябва — и ще го 
само зарад малините! правим. Само трябва да се

работи сериозно. А не както 
преди десет години. Тогава

Тези дни в Поганово беше 
и председателя на Общин
ската скупщина в Димитров държаме средства от 10 ми 
град Димитър Славов, кой- лиона (стари динара) за то- Поганово вложи 
то на събиране разясни ос- зи път. Вие трябва за също труд, 
новни черти на обществения толкова да вложите труд 
план и бюджета за настоя- във вид на самооблагане, и-

ли както се договорите ...
Инак ще бъдем принудени ганово не може да се дойде 

Естествено, на дневен ред средствата да дадем на дру- с возило. За този пропуск аз 
беше и пътя. Разговорите Го място. И други райони в

комуната нямат добри пъ- 
каза председателя

— Вече няколко години засамо отчасти.
— Има инженери и „ин- 

женерчета”, които размерват 
пътя

огромен 
но някои други села 

не направиха добре участъ
ците си — и ето, днес в По

казват погановчани. 
И имат право.

щата година.На много места пътя е „у- 
сукан”, за да не засегне еди- 
кого си и все докато така 
се прави — път няма да има. 
Защо ли се гледа безразлич
но на това и защо напразно 
са разсипани толкова сили. 
На времето да е траисран 
истински път, -докато в Бу- 
рела имаше много народ — 
пътят отдавна да е готов.

обвинявам и тогавашнитетраяха до полунощ.
— Ако пътят ни трябва са ръководители по строежа на 

пътя. Не си гледаха работа- 
тата. Гледаха ден да мине 
— друг да дойде. Не се тъ
рсеше никаква отговорност. 
И в резултат на всичко то
ва — ние сега сме без път.

тища -
мо зарад малините — тога- Славов, 
ва да го оставим — каза е- 
дин дискутант. Вече ме сър
ди това, че само зарад мали председател, 
ните бил трябвал път на по Пътя ни трябва, но искаме 
гановчани. На нас ни тряб- да се намери някакъв

чин ако може да ни се по
могне малко. Ето, вижте, ос

----- ---------------------------------------- танали сме тук малко хора.
Стари, недъгави, болнави ... 
А пътя работа иска. Гърби
ца. Не ще шега. Но искам

— Ще работим другарю 
ще работим.

на-

Вести от Висок да кажа и друго какво ме 
боли: па колко пъти ще сс 
лъжем. Те една година — 
ще строим пътя за манасти
ра, уж там връзката с Ди
митровград щяла да бьде по 
-изгодна, дпуга — поел П.\Л- 
ниница и Бански дол... И 
така — от година на година 
ние хвърляме труд цапнал 
но. Само пътищя правим г 
— а път нямаме! А нямаме 
работна сила... — сс изпо
вяда един старец.

Миналата седмица Центърът за култура и забава 
направи посещение на височките села с подвижното ки
но и прожектира филма „Един ден- от живота .

В Каменица филмът бе прожектиран и за учени- 
ците от основното училище.

СЪБРАНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ В КАМЕНИЦА И 
ИЗАТОВЦИ

ЛЕСКОЗАЦ

ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА 
В ЛЕСКОВЕЦ

С КЛОНОВЕТЕ В:

— БУЯНОВАЦ 
— БОСИЛЕГРАД
- ВЛАДИШКИ ХАН
- ВЛАСОТИНЦИ 
— ЛЕВАНЕ
— ВУЧЙЕ 
—ГЪРДЕЛИЦАи
- СУРДУЛИЦА

— Ще напрегнел! сили — 
доба 54тг~ 22 март в Каменица и Изатовци бяха проведени 

1 които общинските отбор-
обхцииата; 

ии-

н ще го направим 
трети. Наистина, ще нн ссс,.брания на избирателите,

иицк запознаха избирателите с бюджета "
С\ел това се изказаха избирателите. Те подкрепиха 
тенциигана проектобюджета и предложиха конкретни 
акции за подобрение на пътищата във Висок. След тока 

върху цената на мляното.

на

разисква
ЧИТАЛИЩЕТО СЕ НУЖДАЕ ОТ НОВИ КНИГИ СЕИТБАТА В 

ПЪЛЕН РАЗГАРСенокос работи читалище.Прий НЯКОЛКО ГОДИНИ В
То има голямо значение за култур1юто издигане па^па- 
селението от това планинско с~ло. В Щ
ио^миомГс<Го бират младежите. Обаче нтт.лшпето яма 
достатъчно вестници, художествена и селскостопанска 
та литература. Нужно е културната общност в Димит
ровград да помогне на читалищното управление за да 
подобри своя книжен фонд.

приема спестовни влогове със заплашане на го-| 
6 и 7.5 на сто

В земеделска кооперации 
„Сточар" нн уведомиха; чс 
пролетната сеитба е в п.»леп 
разгар. 'Гази пролет ще бь 

' дат засети 30 хектара с овес, 
60 хектара с хибридна царе
вица СК-1, и 50 хектара със 
слънчоглед.

В районите па Смилозции 
Каменица с пролетни култу- 

бьдат засети 40 хск

лишил лихва от 
Всички спестовници с влогове от 1.000 и по

вече коки динара са застраховани от последствия 
та на злополуки.

Банката води валутни сметки на частни лица 
със заплашане на лнхга от 6 и 7,5 на с го. 
Спестовната служба в централата на банка'; 

работи всеки работен ден от 7 до 19 часа

ПОПРАВКА НА ПЪТЯ ДО БОЛЕВДОЛ

Местната общност п Болевдол организира акция 
3,- поправка иа пътя от Болевдол ДО главния път Пирот 
Криводол. Акцията подпомогна и Коо(гера ята ,,С о кЧ) . 
която даде един трактор за прекарване на материал „а 
П-.ТЯ.

ри ще 
тара площ.
,. Както мм уведоми директо
ра па кооперацията Славчо 
Димов, есенниците ме са ст
радали по-чувствително от 
зимните струдове.

Телекс — 16(5-79 \'КГ> 
Телефони: 20-15, 21-15. 33 67

за поправка на пътя гря* 
села във Висок.Акцията, иа бодевдолчапи 

бва да служи за пример на останалите
М.Ц. Димитров
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? Актуално

Кръводаряването 

акция на човечността
През миналата година на

пример са дали кръв 214 ду
ши. В редица акции работ
ниците и служещите от ком
бинат „Димитровград Р^дс 
ВНО осигуряват около 160-1 /0 
кръводарители. От това мре 
дприятие има и най-много но 
сители па значки-признания

НОВИ ПРИЗНАНИЯ

От 5 до 7 април в Дими
тровградско ще се проведе 
акция по кръводаряването. 
Предварителните подготовки 
са извършени в трудовите 
организации, в учреждения
та, даже и по селските орга 
иизации и се очаква соли
ден отзив.

Преди десетина дни по 
почин на Изпълнителния от
бор на ССРН тази акция бе 
ше на дневен ред иа едно за 
седаиие, в което участвува
ха изпълнителните отбори 
на всички обществено-поли
тически организации и пред 
ставитсли иа предприятията 
и учрежденията.

Тогава се реши за акция
та да се проведат подходящи 
съвещания в профсъюзните 
организации, за да се оси
гури нужния брой кръвода
рители.

Димитровградската кому
на, според- данни, изнесени 
па това заседание, трябвала 
осигури 240 кръводарители 
за 1971 година, които трябва 
да дадат средно по 300 гра
ма кръв. Това обаче не е 
неосъществимо, защото Ди
митровград и в предишните 
акции от този вид е заемал 
челно място в република Съ 
рбия.

Естествено не са само ра
ботниците от комбината. Ма 
са други хора от другите 
предприятия също съ дава
ли кръв през миналата и пре 
лишиите голини.

Затова Червеният кръст 
устрои

V.--

днес след обяд ще 
малък прием, на който ще 
бъдат дадени златни знач
ки: па Йовап Митрович, Пе
тър Тодоров, Борислав Ра: 
кич, Никола Петров, Нико
ла Алексов, Траянка Петро
ва. Сребърни значки ще по
лучат: Димитър Алексов, Ки 
рил Илиев, Петър Ставров, 
Петър Мадов, Иван Найде
нов, Иван Иванов, Милча 
Ценков, Петър Леков, Йован 
Костов, Пейча Еленков, Хри 
сто Атанасов, Еленко Тодо
ров, Христо Атанасов, Нел- 
ка Ставрова и Сава Джурд- 
жев.

ч- ■ '

$•. Гюнтер
дс Броян (ГДР)Ч:

на ЕвропаПохищението
.6

Халеф Омар, като старите олимпийски 
рекорди, като формули, доверявала ми 
ги е поверително като някакъв повта
рящ се още от детските години сън, 
който най-сетне, най-сетне вече е пре
станал да я стряска, защото тя не е ве
че сама, защото без да се надява, к е 
било подарено нейното друго „аз", вто
рата, изгубената при създаването й по
ловина, която най-после й е дала 

^можност да се оформи изцяло и напъл
но, така че да няма нужда повече от 
надеждата, че ще може да получи бле
нуваната вей* на колела, че няма да 
има нужда да живее повече с маргарин, 
евтин подлучен салам и сготвени с о- 

до лио. картофи, че няма да носи повече 
чужди износени дрехи и няма да пре
карва отпуската си. у дома, за да може 
най-после някога си да спести иеобходи 
мите хилядарки. Тя се беше научила от 
ново да гледа иа придвижването вър
ху собствените си крака като на време
то средство, можеше вече да се смее 
над мита. за колата, която осигурява са 
мочувствие, уважение, самостоятел
ност, свобода и щастие, можеше да си 
купува най-скъпите пуловери и да яде 
пъстърва. Но ето че сега 
погнусата си от обраслата с черни кос
ми лапа и вижда само червено-белия

крие си- 
и чака

огато оня противен тип я гледаше 
втренчено на трамвайната спирка, 
сякаш аз не бях край нея и ся

каш имаше право да очаква тя да от
говори на погледа му, аз все пак имах 
възможност да се изправя пред нея ка
то. защитна стена; сега обаче съм раз
делен от нея, стоя вклинен сред жени 
и мъже, които се връщат като нас два
мата от работа, и не мога да помръд
на крака, защото вдясно и вляво, 
пред и отзад стоят други крака, не мо- 

- “ махна, тъй

к
На тържествения 

неколцина 
ще получат и специална на
града —
„Дарвил".

За това свидетелствуват 
броят на кръводарителите и 
м ногобройните 
които са отдавани на мнози
на хора от Димитровград
ско.

приел! 
кръводарители

признания
часовници марка

м. н. н.въз-

иот-

га да вдигна ръце, за да и 
като ръцете ми са притиснати до тяло
то от чуждите тела, и мога само, наве
ждайки глава встрани, да я видя в ъгъ
ла до вратата, притиснала розите 
гърдите си, мога само да й се усмихвам 
и Да чакам тя да вдигне поглед, да ме 
зърне и да отговори на усмивката ми 
и да премига леко с клепки, за да знам, 
че всичко е наред и че никой не я при
теснява, че нейната ръка очаква моята, 
а също така и косите й, и белегът под 
коляното, за да знам, че всичко е как- 
то преди една минута и ще бъде също
то и след една седмица, и след десет го

Ще се повтори ли 

историята?
Казват, че на времето си 

се случвало следното: спират 
в главната димитровградска 
улица автомобил чужденци 
които се разпитват за Пога- 
новски манастир, а на наши 
те хора чудно защо и от къ
де такова тяхно любопитст
во. Излиза, че чужденците 
са много по-добре осведоме
ни за знаменитостите на на
шия край отколкото. самите 
ние.

ограда—бедем около 
стирския двор.

мана-

В Димитровград, обаче, 
кой не държи сметка 
познае гражданите 
рите и нови сведения 
торическите и природни 
бележителности 
на Ерма. Нито 
рат сказки, нито 
проспекти. А

дини ни
Но аз чакам напразно. Тя е навела 

лице над розите и когато най-после вди 
га поглед, не поглежда мен, а оня тип, 
който е успял да се промуши до нея и 
я заговаря, и не престава да дрънка, 
макар че много лесно може да разбере 
от затвореното й лице, че няма какво 
да очаква. Колелетата кънтят по рел
сите, аз не мога да разбера какво каз
ва той, мога да виждам само широкия 
му гръб, тлъстия врат с белези от пъ
пки и мръсни остатъци от левкопласт и 
когатр трамваят спира, също така и 
обрасналата му с черни косми ръка, 
ято той протяга, за да привлече внима
нието й върху нещо. И когато забеляз
вам, че нейният поглед, без да потър
си мен, следва посоката на протегната
та ръка, ядът ми преминава в страх и 
аз се опитвам да се освободя от прити
скащите ме тела. Ала не успявам. Стоя 
като с вцепенени ръце и крака и гле
дам втренчено като нея към площада 
където стои колата. Такава една плос
ка, бяла* пъчеща се безсрамно с черве
ните си тапицирани седалки, спортна 
кола или нещо подобно, бяло, червено 
червено,^бяло, вартбург или фелиция' 

Фиат' карман, буик или кой я 
знае каква. Аз никак не ги разбкрам
зяпани?. с„плескала на стъклото и 
забравила вече изобщо за мен позна- 
ва всички фирми и марки и модеГи и 
които могат да се купят, и които не мо 
гат, знае и цените, и тапацировката, и 
най-високата скорост, 
харчат, тя доста често ми ги е декла
мирала като стихотворения от учебник, 
като безкрайно дългото име на Хаджи

тя надвива да за- 
със ста-

за ис-бик на празния площад, който : 
лите си под елегантната одежда 
спокойно тя да се качи в него, за да по
лети със свръхчовешката си сила на 
своите стоманени мускули.

за-
на пролома 

се организи- 
се издават 

съвременен 
ризъм и образование 
Ден кра'й са

ту
-Изкрещявам. Хората около мен са 

възмутени, ала тя не ме чува, защото 
трамваят квичи на завоя, докато заоби
каля площада, върти около 
ято лежи по средата 
вила да блести гладката 
нчила бадемовите 

Като знаме

по ро- 
немислими без 

съответни информации и 
По наше мне-

По всичко личи, че 
историйка ще се повтори и 
през, настъпващи 
чески сезони. Книжката за 
„Долината на Ерма”, 
„Братство” обнародва 
десетина години е 
изчерпана
те се нямат откъде да' полу
чат необходимите сведения. 

* Но даже и да не беше раз- 
у продадена, днес книжката 

„По долината на Ерма” ед
ва ли щеше да задоволи 
ждите на нарасналия 
рее, измежду другото и по
ради това, че в последните 
няколко години учените 
правиха нови издирвания в 
Поермието, а особено голе
ми промени претърпя' Пога- новскн

тази

туристи-колата, ко
па площада, оста- 

си кожа и втре 
си очи в празното.

пропаагнда.ко ние, пред настъпващия 
зон, би трябвало да се пред 
приемат мерки за издаване,... 

няколко

която се-
предн 

отдавна 
и интересуващи-ще се развява дългата 

й коса над седалката, бяло, червено, бя на чужди езици 
проспект — популярен текст 
със заглавие „Природните и 
исторически забележително- 
сти -на Димитровград 
ността му”.

ло, скоростта ще я накара да забрави
нашето щастие.

Трамваят спира. Остани! Остани!
Аз съм готов още днес да ограбя една 
банка и също да ти подаря такава ед
на вещ. Той вече я хваща, 
навън. Сигурно цялото му тяло 
мено. Има да трепериш от гиусота вър 
ху червените седалки! Аз викам, викам, 
искаше ми се да почна да удрям около 
себе си, а стоя

и окол.ну-
инте-

повлича я 
е окос- А-р. Сп. с.

на-

манастир.като вцепенен.

иа Догановски манастир се. направиха 
копки от голямо

В двораМоите рози лежат върху асфалта. 
Над целия раз-шум на улицата глухото при 
хлопване на вратите на трамвая 
в ушите ми като оригване на 
идол.

и колко бензин историчес-кънти
заситен ко ; значение. Открити 

мели ра редица сгради. Ре- 
ртавриранатд. черква.

-• рш ща | почти
'«ЛАЛАЛЛААЛАЛЛА. ПОЗНая-Т,

са те-

) и маге- 
не могат да се 

какт*р'Т1' външната гптттшгп
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култура ★ просвета * изкуство * култу\ га ★ изкуство

Млади поети

СЪН
САМИЧКА между 
аз чувствувам в душата 

ме шепотно мечти 
в край, дето без теб

Затварям очи и сънувам, 
че с теб, мой бодян, аз мога 
по небесни ширини да пътувам 
далеч от всяка хорска злоба.

четири стени 
тревога.Зоват

не мога.

Но блажено унесена в сън, 
може би напразно мисля за тебе, 
в живота ми скъпият блян 
зад облаци се скри от моето небе.

БосилеградИзчезна моят болян зад облаци, 
остави ме сама в печали и тъга, 
самичка между четири стени 

. в живот, изпълнен със мъгла. Деня на гимназията отпразнуван богато
Тъжно ми е, сърцето бий и чезне, 
между самотни стени няма 
Само дух злобен шепне и повтаря, 
че била съм обичана от любим човек.

По случай патронния си и изпълнени. Най-голямото 
празник 27 март босилеград- впечатление със своето из- 
ската гимназия „Иван Кара- иълненне направи Милка 
иванов” организира някол- Христова, ученичка от тре- 
ко успешни културно-забав- ти клас. Също и постановка- 
ни и спортни срещи. Най-на та бе добра, 
пред групата гимназисти с За това големи заслуги и- 

_ ръководител Стоян Станков мат: Любен Арсов, директо- 
положиха венец и цветя на ра на гимназията и гимнази 
гроба на Иван Караиванов алните учители Захари Сто

янов и Зоран Такев. 
Чествуването продължи и 

няколко на следващия ден. Бе ус-

Стойне Янков. Като най-из- 
тъкнати представители на 
литературното творчество 
на българската народност 
те бяха топло

лек.

Миряна МИЛЧЕВА приветству ва- 
ни от присъствуващите.

Накрая бяха връчени наг
ради на най-добрите по ус
пех ученици в гимназията. 
Това са: Светлана Антонов- 
ска, Павлина Методиева, Ан 
гелчо Рангелов, Миряна И- 
ванова, Славица Богослово- 
ва и Славчо Глигоров.

Също така и на 15 бедни 
но добри ученика бяха връ- 
ченн парични награди от фо 
ида при гимназията „Иван 
Караиванов”.

Одоровци в Белград.
На първия ден на празни

ка бяха устроени
интересни спортни състеза- троено литературно четене, 
ния- Най-голям интерес пре- Литературни творби четоха 
дизвика състезанието по фу- осем ученика и ученички 
тбол между отборите на ги- от гимназията, 
мназияга, градския младеж
ки актив, граничарите, и у- ваха още Миле Николов и 

блиотеката работи всеки чилището за квалифицира- 
ден, освен сряда. Тези дни пи работници, 
е записан и стотния член на Победи отборът на град- 
библиотеката. Членове на ския актив, който -заслуже- 
библиотеката са предимно но получи прхеоднага купа 
земеделски производители, от гимназията.

Ежедневно се записват но Вечерта 
ви членове. секция в гимназията пред

Читалището получава „По многобройните зрители от 
литика”, „Братство“, „Илгаст гРаАа се представи с пиеса- 
ровама политика“, „Другар- та„ „Седамнадесетгодишни- 
че” и „Задруга“. те от съвременния българ

ски писател Боян Болгар. Ро 
лите бяха добре подготвени

НОВИ КНИГИ ЗА 

БИБЛИОТЕКАТА С поезия и проза участву-
В. В.Районното училище във 

Височко Одоровци, което бе 
открито преди два месеца 
получи тези дни нови книги. 
Към 70 нови книги са от из
дателство „Братство” — про 
изведения на автори от ре
довете на българска народ
ност в СФР Югославия- Пок 
рай тези книги има още 40 
книги от ср т.бски и югосла
вски автори. Сега библиоте
ката има над 1 500 книги. Би

2Т-

. Доситей
поправя пътя 

на Вук

драматичната

Борис Марков
На 28 март 1811 

година почина и 
бе потребен в Бе
лград Доситей 
Обрадовнч, на
роден просвети
тел.

История на учебното дело

Партизанското училище в Църнатрава
Предлагайки 

своите идеи за 
пътищата на бо
рбата на своя на 
род за освобож
дение и възраж
дане той писал,

ЦЪРНА ТРАВА, с махалата Йовано- 
вац е станала свободна територия Към 
края на април 1943 година. В махалата 
Йовановац преди войната бе построена 
хубава училищна сграда, в което е ра
ботило едно смесено отделение. В учи
лището по това време работил един от 
най-прогресивните учители на тоя край, 
а по-късно ръководител на НОБ в цър- 
нотравския край Бранко Павлович 
Уча.

храна. По възраст те бяха различни. Те 
били разпределени в различни класове, 
но се учили в една класна стая. Чинове 
тс били големи и в тях седели но шести 
ма ученика. Числото на учениците би
ло променливо и зависило от военното 
положение. Понякога в училището ид
вали и по 50 ученика”. за разлика от своите предшественици и съвременнци на 

пародии език. Тоя „негов” език не е бнл чист, но и та
къв какъвто бил, изпълнен с рускославянски думи и 
германски синтакснческн обрати, той се отличавал от 
дотогавашния и представявал напредък. Черковните кръ 
гове говорили, че „овчарския език” на Доситей подкрепа- 
ва основите на християнската вяра.

Този самоук предшественик на Вук Караджнч про
карвал път на реформатора на сръбски език.

Родил се в Чаковац, в Банат през 1739.
Рациоиалнст и реформатор в изостанала страна/ 

той се борил против суеверието и против силата на чер-' 
квага.

3й себе си учителя цазна следното:
„Педагогически знания съм имал 

съвсем малко, но военни повече. По вре 
ме на часовете поставях по един уче
ник на пост за да ,ми съобщава ако не
що се случи. Често пъти на постовете 
дежуруваха и родителите на децата. 
Вместо пушка притежавах пистолет, а 
имах и две бомби. Въобще работата в 
училището беше трудна и рискована”.

Училището в Църна Трава работи
ло до пролетта на 1944 година. Трябва 
да се отбележи, че неприятеля не узна 
за работата на същото. Училището в 
Йовановац е имало голяма роля за съ
бираме на младежта. Тук се събирали 
куриерите от Чемерник, Бесна кобила 
и Стрешер и оттук отивали за Македо
ния и вранския край. По това време в 
училището бил открит младежки дом в

про
грами. За работата на тоя дом е имал 
голяма заслуга Аца Сииадиноавич, член 
на ПК на СЮК.

През средата на октомври 1943 го
дина Уча извивал Светислав Вучкович 
и му съобщил, че училището в Йовано
вац да почне с работа защото за това съ 
ществуват условия- Вучкович получил 
инструкции как да работи в отделение
то с четири класа, защото той завър
шил гимназия през 1941 година.

даОтборииците получили задача 
съобщават на родителите за работата 
на училището, 
около събирането на учебни помагала, 
инвентар за училището. Старите учени
ци намерили и по някоя книга. А уче
ниците писали на пожълтяла хартия- 

Учителят Станислав Вучкович в сво 
ите спомени за училището, обнародва
ни в „Просветен преглед” (1969 година) 
казва:

Всички се ангажирали

За него се казва, че с отворил вратите на европей
ската култура и Сърбия, закрити с пекове наред под тур
ското робство.

Автобиографията на Доситей „Живот и приключе
ния” се счита за основа на сръбската литература през 
19 век.

, койгго се организирали културни
I,

„Децата идваха на училище преди 
обед. Отдалечените деца донасяха и
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Шахматен турнир в 

Димитровград
Общинския комитет на Съюза на

17 до 22
мла-По почни на

Димитровград се състоя турнир отдежта в 
март.Съобщение от Звонци В турнира участвуваха седем отбора. Играеше се 

Окончателното класиране изглежда та- 
комбинат „Димитровград" с 19

на четири плочи, 
ка: и7»рво място спечели 
точк»^; трети (в) клас с 18, градския актив със 17,5, пър
ви^) клас с 11, трети(а) с 7,5, ЮНА сби втори клас с 4НА ПРОЛЕТТА
точки.

не на гостнлничарството. В топа се уве
рихме когато едни приятел на нюга ми 
каза: .

— Да се отбием до нашия „Лмба- 
садор”...

Бързо изминахме бетонните стълби, 
конто се врязват в скалата, а след това 
ни въвеждат в новия бюфет, от чипто 
прозорци се открива отлична гледка 
към селото, рекичката и по-надолу към 
доминиращото Асеново кале. Чистотата 
е на висота. А в асортимента ме убеди 
сервитьора, когато настояваше да взе
мем „каквото си искаме.’. Само скарата 
още не работеше, но ми показаха по
мещението, където тия дни трябва да 
се постави. Хубавите, бели, просторни

СЕ ПАК най-хубаво е в Звонцн 
през пролетта. Като, че ли тук 
най-добре се чувствува идване на 

пролетта: водата на рекичката става 
по-прозрачна, синевата нцд планински
те венци по-светла ... Това се чувствува 
и при усмивката на хората, които за 
пръб път разгръщат земята, която се 
пуши на топлото слънце, хвърлят пър
вите семена във влажна земя.

Само гъските са неподвижни, тъж
ни, троми... Може би са свикнали на 
вече познатия шум на рейса и облакът 
от прах, ко>йто се повдигна след . него 
когато се влиза в селото. По рано ко
гато автобусът влизаше в селото те го 
чувствуваха още когато наближаваше 
селото, надигаха се от лелината, силно 
ударайки с крилете и крещейки преко- 
сваха рекичката и хващаха стърмина- 
та. При това вече всички знаеха, че ав
тобусът пристигна. Хората оставяха ра
ботата си тръгваха към него за да чуят 
какво има ново.

Сега пристигането на рейса като че 
ли не предизвика никакво люботпит- 
ство. Може би и затова защото от 
не дойде нито едно непознато лице — 
на път за Звонска баня. Но в скоро вре 
ме, когато. сезонът започне, очите 
звончани винаги ще се отправят към ня 
коя самотна жена дошла тук да тър
си тишина, която може да 'й даде само 
Звонока баня. И не само за това добрия 
глас на банята все повече се чува във 
всички кътчета на нашата страна. Не 
е случайно,, че компетентните от Бабуш 
ница все повече обърщат внимание на 
банята и нейното реноме. И този ден 
когато пристигнахме казаха ни, че един 
екип начело с директора на гостилнича- 
рското предприятие „Църни върх" 
бивава в банята 
добри услугите, да 
нещо ново ...

А за сега

Крайният редослед при младежите изглежда така. 
Т. Стефанов („Димитровград") с 6, М. Велков (Ш) с 6, Д. 
Виронов („Димитровград") с 5,1/2, М. Иванов („Димитров 
град") с 5 точки и така нататък. Трите първокласирали

В
сс отбора ще получат скромни награди.

Симеон Манов

Руската салата притежава трите ос
новни изисквания на ястието: хранител 
ност, лесна смилаемост и приятен вкус. 
Хранителността се дължи на вложени
те в нея разнообразни продукти. Един 
килограм руска салата се приготвя от: 
1 и 1/2 жълтък, 250 г олио, 1 1/2 варени 
яйца, 300 г картофи, 100 гморкови, 100 
г целина, 100 г грах, 100 г кисели крас
тавички, 150 г шунка, 25 г сифон, по 15 
г сол и магданоз, 5 г горчица, 3 г оцет 
или лимонова киселина.

Пикантният й вкус произтича от 
съдържащите се в значително количе
ство вкусови вещества в майонезата, ки 
селите краставички, шунката и зеленчу 
цйте. Тези вкусови вещества предизви
кват отделяне на значително количест
во храносмилателни сокове, което още 
повече улеснява смилането на руската 
салата.

свои ценни качества 
случаи, когато руската сала

та е неподходяща за консумация. Така 
например тя трябва да се избягва от 
оолни с високо кръвно налягане, с ар- 
териосклероза, с чернодробни заболява- 
ния, с повишена Чувствителност на оо- 
ганизма към белтъци итн. Р

За вас,
жени

хладилници, в които могат да се насла
гат и няколко телета, бяха изпълнени 
със месни произведения. Асортиментът 
на питиетата също беше богат.

Хората от кооперацията сс гордеят 
с новия си цех в Звонци и разказват, 
че търговията и гостнлничарството през 
този сезон в нищо няма да остъпват на 
най-модерните бани. В това се убедих
ме, когато влезнахме в новата поодав- 
ница

РУСКА
САЛАТАнего

и останалите магазини.
Сега се потвърждават думите на би

вшия директор „братми Икел”, който 
ни упрекна, че в последно време не го 
споменаваме във вестника, той говоре
ше че, не е достатъчно само водата 
банята и въздухът край

на

Въпреки тези 
обаче има

на
калето, нужен 

е съвремен конфорт. С всяка нова про- 
лет хората задължени за разширява
не на банята ни изненадват с нещо но
во....

Сега новините в: гостнлничарството 
са предвестник на пролетта. Предвест
ник на звонската пролет, която тук е 
най-хубава, защото водата на планин
ските води са по-прозрачни, небето е 
по-чисто, силуетът на Асеново 
по-величествен ...

пре-
и търси начин да по- 

изненада гостите с Писмакале
новото, което може да се 

очаква през този сезон е Пак за боклукамодернизира- Б. Николов

В последно време боклука 
от улиците нередовно 
нася. Въпреки 
това

товг: нищо но значи ако бок 
лука стои в тях и около -узх. 
Картината е печална. Й не 
само това, но съществува о 
пасност за здравето на хо
рата, а особено на 
които тук си

налното предприятие е взе- ..Христо“ Смирненски” 
до кошннчки за боклук. Но то кУчетата и кокошките

Цял ден си намират 
ка около

се из- 
че на всички 

пречи никой нищо не 
предприема, да започне ре
довно да се изнася на боклу 
ка, а най-много 
те. Хубаво е това,

децата, 
играят. Особе-

ком петентни

по
занимав 

кошниците боклу./Комисията за публичен търг в предприятието 
за изработка на облекло и бельо, конфекция 
„Свобода ", Димитровград

Начална цена за посочените возила възлиза
а) за пътническо возило 10,000,00 динара
б) за комби возило 7 000,000 динара. 
Публичната продажба ще стане на 7 април 1971

година в 10 часа в помещенията на предприятието
внес1тТоТотТенВ Пу6личния ТЪРГ са длъжни да 
внесат 10 /. от общата стойност на началната цена

Право да участвуват в търга имат правни и 
физически лица. Двете возила са в движение 
щите могат да се прегледат 
търга.

ка.на:
-плаша30?»610 На боклУка се

Г&й, *>*« »
Моля

обявява 
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

редакцията да обна- 
Родва това писмо, дано ком
петентните прочетат това н 
си вземат на бележка.

предприятие-За продажба на основни средства на 
ето и то:

— пътнически автомобил тип „Таунус 17—М", 
без радио-апарат,

— комби—камионет „ТАМ 2000“,

и съ-
преди започването на

от КОМИТЕТА ЗА ТЪРГА Асен Златанов, 
Момчил войвода 18 
Димитровград
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Човекът умее да си обясни 
ния. Науката през дългите столетия

казали за виденото и мълвата • за чудо
то бързо се пръснала между население- Всички тези явления имат своето про

сто и естествено обяснение. В тях няма 
нищо свръхестествено.

много природни явле-
на човешкото съще

ствуване е успяла да разкрие загадките на природата и 
да ги , обясни. За много явления 
ви необходимите експерименти,

то.
Има и други примери. Например 

през 1928 година в град Бели в Смолен- 
ска област около 9 часа сутринта било 
наблюдавано необикновено 
ляво и отдясно на Слънцето се вижда
ли две ярки лъжливи слънца с малки 
леко извити опашки. На небето се виж 
дали и две светли дъги.

даже е успяла да напра- 
т.е. да ги повтори при

ВЪЗДУШНИ ПРИЗРАЦИ

определени условия.
Но така не е било

През Първата световна война руска 
та армия се сражавала в Карпатите. Ве 
днаж при изгрев Слънце войниците ви 
дели на небето „богородица с малкия 
Исус на ръце”. Около главата й сияел 
многоцветен венец, както на иконите* 
Това явление наблюдавали хиляди хорц 
Свещениците обяснили това природно 
явление като „божие знамение” пред
сказващо победа на русите.

Един пътешественик по Тян 
наблюдавал подобно явление, 
дял богородица, но обикновена 
коза с големи рога. Козята глава също 
така била обкръжена от чудно сияние, 
както главата на богородица.

В Алпите също се случва подобно. 
Алпинисти били на един висок връх. В 
това време Слънцето се спуснало към 
хоризонта и неговите лъчи огрели хо
рата отдолу нагоре. Един от туристите 
изпреварил водача и се качил пръв на 
върха. Когато стъпил на скалата на из 
ток, върху фона на облака се показала 
огромна сянка на човешка фигура, ок
ръжена с многоцветен пръстен 
дъга. Гигантската 
много

явление: от
всякога. Когато човекът е бил 

още невеж, чудните природни игри са навявали страх у 
него и едно преклонение пред непознатото ,често пъти и
склоност в това да гледа знамения за съдбата През средновековието също са наб

людавани много такива явления. Войс
ките на император Карл V под коман- 
дуването на Мориц Саксонски обсажда 
ли Магдебург. На 21 април 1551 година 
над обсадения град 'се появили три слъ
нца. Жителите на града не знаели как
во им предвещава това явление. И до- 
като се чудели, чули как в редовете на 
врага затръбили медни тръби И започ
нало оттеглянето. Обсадата, която трая
ла петнадесет месеца била вдигната, 
командуващнят после обяснил това на 
императора така: „Аз не мога да обсаж 
дам град на който светят три слънца. 
Така явлението

си.

НАУКА И СУЕВЕРИЕ
Шан 

но не ви- 
диваНЕОБИКНОВЕНИ

ПРИРОДНИ
ЯВЛЕНИЯ

а

спасидо града.
И много други видения имало. Виж 

дан е Христос разпънат на кръста, го
рящи градове, камили, великани с огро
мни мечове, огнени лъвове и орли _
всичко на небето в различни като

сянка се виждала 
ясно. Хората спрели смаяни. Ни

кой не бил виждал такова

часове.
НАУКАТА Е ДАЛА ОБЯСНЕНИЕ за 

тия явления. Светлите 
Слънцето или Луната 
ричат хало. А то се явява тогава, 
то слънцето е забулено от пелена пере
сти облаци, които се 
кристали и плават над земята 6 до 8 ки 
лометра високо. Кристалите най-често 
представляват шестостенни призми, 
стлъбчета или пластинки. Носени 
въздушните течения, те се издигат по- 
високо или падат по-ниско и като ог
ледалца те отразяват или като призми 
пречупват слънчевите лъчи. Някои* от 
тези лъчи ние виждаме и ето 
състои видението ХАЛО.

явление.
— Не се бойте, казал водачът. Това 

често се случва, и се качил до туриста. 
Когато се изправил редом с туриста, въ 
рху облака се появила и втора фигура 
на човек-гигант. Водачът снел шапката 
си и я размахвал във въздуха. В също
то време една от сенките повторила, не
говите движения. Тогава алпинистът 
вдигнал бастуна си. Същото направила 
и втората сянка на облака. Явно е, че 
това са били отражения на сенките на 
двамата алпинисти, които са били из
качили върха, но отразени от слънче
вите лъчи на фона на облаците. С та
кива призраци е известна планината 
Харц в Германия, особено нейният 
връх Брокен, за който 
рия че бил връх на вещиците. Но 
щи призраци се виждат и на Кавказ, 
даже и

кръгове около
в науката се на- 

кога-ДА ЗАПОЧНЕМ ОТ НЕБЕСНИТЕ 
ЗНАМЕНИЯ състоят от ледени

на писателя КастильовВ романа
„Иван Грозни” има следният пасаж: „С 
трепереща ръка цар Иван отмести 
весата. С изплашени очи погледна небе-

за- от

то. Лицето му се изкриви от ужас: на 
небето, в тъмното висине, бе застинало 
кръстообразно небесно знамение. Мъл
чаливо той дълго гледа небето и този 
тайнствен кръст... и изведнъж, като 
залиташе от слабост, прошепна:- „Ето 
знамението на моята смърт”.

в това се

Не е трудно да се обяснят и свете
щите кръстове, които са наблюдавали 
по небето, и са предизвиквали голям 
страх у хората. Например зиме при го
леми студове от двете страни на Слън
цето понякога с евиждат два стълба. Те 
са част от кръга хало. В други случаи 
се вижда само част от него над слън
цето като светяща корона. Явяват се и 
хоризонтални кръгове които минават 
през Слънцето. Често пък се виждат са
мо тези части които са в съседство' на 
Слънцето. Тогава в ляво и в дясно от 
него се виждат две опашки. Ако на не
бето се виждат само вертикалните ча
сти от кръга хало и част от хоризонта
лния кръг в съдедство със Слънцето, 
тогава се виждат два кръста, разполо
жени от двете му страни. А ако се виж
да само част от хоризонталния кръг, ко 
йто се пресича с вертикален, тогава се $ 
вижда един голям кръст, в средата на1 
който се намира Слънцето.

Ето и трети случай. Слънцето е на 
хоризонта. Нагоре от него излиза све
тъл стълб, който се пресича с горната 
видима част на кръга хало. Над Слън
цето се появява огромен светъл кръст.

има много пове-Това обаче не е измислица. Такива 
кръстове могат да се видят не толкова 

небето. На 14 юли 1865 годи-
съ-

рядко по
на петима алпинисти се изкачили на 
връх Монт Сервен. Те зопчнали да 
зат. Но обратният път се оказал 
труден. На една заледена стръмнина е- 
дин от алпинистите се подхлъзнал и по
летял в пропастта. Вторият, за когото 
бил привързан, не могъл да се задър
жи на крака и полетял след него. Ос
таналите трима здраво се опрели на 
краката и бастуните и въжето се скъ
сало. Двамата нещастници загинали 
пропастта. Останалите трима продължи 
ли да се спускат надолу, но изведнаж 
един от тях извикал ужасен. Право 
пред себе си на небето видял ярък кръг, 
разделен на половина от светла хори
зонтална лента. Във всяка половина от 
кръга се очертавал огромен кръст. Ал
пинистите спрели. Двата кръста били 
над бездната, в която загинали техни
те другари. Това явление направило си
лно впечатление на тримата. Когато 
стигнали до планинското селце, те раз-

у нас по високите алпийски
планини.

сли- Хората са наблюдавали още много 
такива игри на слънцето и облаците. 
Имало е играене на Слънцето, затъмне
ния и прочее, но тук нъма нищо пред
вещаващо и загадъчно, но са природни 
явления, които си имат научно обясне
ние.

по-

В следващия брой ще поговорим за 
полярната светлина, която понякога ни 
изненадва и нас, както например е би
ло през 1940 година, когато по Димит
ровградско се яви за половин час и из
чезна.

в

(СЛЕДВА)
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? КОСТА ЖИВ НЕ СЕ ПРЕДАВА

26 МАРТ 1942
— 100 билета от по 100 динара по 10 000 динара

— 300 билета от по 50 динара по 15 000 динара
ОБЕДИНЕНАТА КРЕДИТНА БАНКА В ЛЕСКОВЛЦ 
с клоновете си във 
делица,
Буяповац, и в пощите на територията 
и Враня

ОБКРЪЖЕН от четници в подно
жието на планина Кукавица недалеч от 
Лебане геройски загина на 24 март 1942 
година КОСТА СТАМЕНКОВИЧ, член 
на ЦК на ЮКП, секретар на Окръжния 
комитет за Лесковац. Тогава е имал 49

Власотинци, Лебане, Вучйе, Гър-
Босилсград, Владичим Хан, Сурдулица,

на Лесковац Право да участвуват имат всички спестовници 
с влог от 1000 динара па 13 месеца и собственици 
па средства, осрочеии па 13 месеца.

СПЕСТОВНИЦИ! Използвайте единствения слу 
чай спестеното да оставите на сигурно място в О- 
бедииоиата банка в Лесковац, която плаща 
високи лихви до 7,5"/».

ЗАПОМНЕТЕ, че само за вас с организирано 
извънредно теглене ма спестовната лотария.

Покрай високата лихва от 7,5“Л, както и уча- 
лотарийиото теглене ма билети, вие 

разполагате със спестовна книжка с влог от 
1 000 динара, стс застраховани при ЗАСТРАХОВА
ТЕЛНИЯ ЗАВОД .дагоеллвия".

години.
ОРГАНИЗИРА ИЗВЪНРЕДНО ЛОТАРИЙНО 
ТЕГЛЕНЕ ЗА СПЕСТОВНИЦИТЕ СИ.

СТОКОВО-ПАРИЧЕН ХА-

Борбата се водила в една горичка 
в която Коста с няколко партизани да
вал решителна съпротива на 
те. Заедно с Коста били партизанките 
Лепша Стаменкович 
Мара Джорджевич и Верица Джордже- 
вич от Враня- Останали им още две бо
мби. Едната Лепша хвърлила когато че 
тниците се приближили към тях. Вто
рата Коста заредил със зъби и подка
нил четниците да се предават:

— Коста се жив не предава.
Експлозията след това всичко диг-

четници-иай-
негова дъщеря.ЛОТАРИЯТА ИМА

СЪС СЛЕДНИЯ ПЛАН ПРЕМИИ:РАКТЕР

— Автомобил „Застава 750 
__ Мини—трактор „Адриа”

ГЛАВНИТЕ ПЕЧЕЛИВШИ 
— Мотопед „Мини”

— Помпа за напояване 
— Хладилник

19 000 динара

9 000 динара ствувапето в 
които

пала във въздуха.
Коста Стаменкович е бил едни от 

най-нзвестнитс работнически бойци 
лесковашкня край. Комунистическата 
партия ГО канднтнра на декемврийски
те избори 1938 за работническо-селски 
кандидат. Той беше един от първите ор 
гпннзпторн на партизанските части в ле 
сковпшкнп крий когпто Комунистичес
ката партия през 1941 година даде 
ванне за въоръжена борба.

Коста е провъзгласен за народен гс 
рой 1949 година.

2000 динара 
1818 динара 
1490 динара за

е насроченоПОБЪРЗАЙТЕ, защото тегленето 
15 май 1971 година в помещенията ма Банката в 

9 часа.
ГИШЕТАТА по спестяването работят всеки ден 

гишетата в пощите в Юд>
Печелят още: въз-15 000 динара 

10 000 динара

от 7 до 19 часа, както и 
източна Сърбия-

50 билета от по 300 динара и 
50 билета от по 200 динара по
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посетителката си и каГледачката погледнала
дала:

— Вие поискахте да съм откровена? Мъжът 
от насилствена смърт.

ви
ще умре

— Л ще ме оправдаят ли?

**
Едно момче на друго:
— Човек може да се разбира с момичетата, до- 

като не минат в срещуположния пол!

**
Порядъчно пийнал мъж се обръща към лосто

вия милиционер:
— Извинете, началство, как мога да стигна до 

гарата?
— Вървете все направо!
— Направо? Жалко! Значи, няма да мога да 

стигна ....

рй

т Ч) 
0 '

3^
I

В „САТЕЛИТ-СЕЛИЩЕ”

СА ДА ВИ кажем ко ме пречука сват Ставрия. 
Ючера, рано, рано, тамън изрину кошаруту — О нейе свате, са йе истина, друБиден че раз

меруйу за бандере из селото и оче да туре йедну 
бандеру пред нашуту порту.надърндил се сват Ставрия и от вратата: 

е Манчо може ли по йедън вилджан. Може, реко, 
че Бу загрейе Милакна. И

тетига

На йутре дън узнем я транзисторат укачим се 
у комбето, дзур-бар през Видлич та у Цариброд. 
Почека да се отворе дуйанете и сретнем йеднога

тека седомо, разполо- 
сват Ставрия поче да разпрая ... .

Идо у Цариброд, сърпка реКию и разпрая: 
сватат, и видо дека можеш да однесеш

жимо се и

граджанина.
твоят тран Дете, кажем му я, куде йе новата работил

ница за оправка на телевизорйе и транзисторйе. 
Детето ме погледа кока сам шевнул 
старче беге за Пирот, това тамо

зистор да га опрайе. У Цариброд отворен, ко га
окаю сервис за телевизорйе, ама рекоше, 
и транзисторйе да се поправл>аю. И

че може
и ми рече:я ли си имам

МУКУ, пустинята,, плачам му 600 динара на месец, 
а нече да мъцне. Йеднък се спрайи за пут. Пос
ле, каже сват Ставрия, свържу при баджу Милан- 
чу у кожаруту, са се помирили 
твойетога сина

има.
— Ама сват ми каза, нече да ме лъже. 
— Само беге за Пирот каже детето, я Стану 

на улицуту ко зашащавен да чекам комбето. Се
дим тека пред общинуту и чуйем ко двоица 
вници си говоре за кожаруту, 
ниБо нече да буде од н»и.

Седо у комбето

тамо, живую си с
и можеш да свърнеш при шега. чино-

Ама да нема тува грешка — питам га я. — Верно 
ие свате, верно йе. Нема

ко се караю и ко
защо да те лъжем.

— *уре йоще йедно Йезве Мнланйе, реко я и 
пак зину у сват Ставршо. Иди ютре у Цариброд 
каже он, ама одма се

и ко поче да друска одйеднуш 
ючера йе бил първи април 

Ставрия ме пречукал.
Ка наближимо

се сети че и че сват
върче, защото друБиден чеI дойд у мерджийе да селото замоли шоферчето 

стане да слезнем под село. Знал Ф Р 
чека с йедну турлию зайебантори 
смейу на сред селото.

размерую за струи». Най-после 
и при нас да свитне. Това ти казуйем само на те
бе. Научи се од Мику Цуцурийнога 
общинуту. Он знайе

да
сам че сватат ме

що работи у и има да ми се
све. На годину

видим струи» у селото, работилвдцу 
Рие у Цариброд и У

— Ама, свате, да 
дине ка събирамо

па и с очи дане изпадне ко преди десет
за транзисто- 

кожаруту да се съживе ...паре, па ништо ...
МАНЧА, с.р.

ПЪРВАТА
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