
Реч на президента Тито в Зеннца Г. Лжсина

НАв&Е иДАед3ГсИтГМЕ ПЪТЯТ Е 

ПОПРАВЕННА 5 АПРИЛ президентът 
на Републиката йосип Броз 
Тито предаде в Зеница 
нни знамена на териториал

на общонародна 
та отбрана. След като 
де знамената

град Зеница, 
Радва ме, който би се опитал 

ши нашия мирен творчески 
ТРУА. да защищават братст
вото и единството изковано 
в кърви и да не позволят ни 
кому да ни отклони от пътя 
трасиран още по време на 
освободителната борба 
който се движи нашата со
циалистическа страна.

СТР. 2

да наруче имах честта 
да предам знамената 
стите на териториалната 
орана, които 
ча да защищават 
то е създадено и 
паднаха

вое- на ча-
от-ните части Няколко дни един булдозер само за транспорт 

на пътната секция от Враня они, но и на автобуси. При 
поправяше пътя от „Две реки' такова положение сега за то 
до Горна Лисина. Благодаре- ва село постоянно пътува по 
ние на това пътят е не само един автобус на босилеград- 
почистен, но на много мес- ското транспортно предприя 
та и разширен. По такъв на тие. 
чин той сега е годен не

имат за зада- 
онова, кое 
за което

огромни жертви ^ 
миналата война, да защита 
ват нашата

на ками-преда 
на комендан

тите на териториалните 
ти, президентът Тито 
несе следната реч:

„Другари и другарки, вой
ници и бойци, граждани на

час 
произ- в и по

самоуправител- 
на социалистическа система 
от външни врагове, от всеки В. В.
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ЬРЯ-ТСТВООпределени пунктовете за 

записване на заема
Координационният отбор дели места на които ще се 

при Общинската конферен- върши 
ция на ССРН7 в Босилеград, 
която 'ръководи със записва
не на заема за изграждане 
на железопътната линия Бел 
град — Бар тези дни опре-

записване на заема. 
В случая на терена това ще 
са: местните канцеларии и 
основните училища, а в Бо
силеград банката и трудови 
те организации.

* ВЕСТНИК НА БЪДГ&РСКАТА НАРОДНОСТ В С^р ЮГОСЛАЙИЯ*

Ладията Белград - Бар
ч>:>

■Димитровградско 

се отчита добро
Вече няма никакво съмне

ние, че сумата от 500 мили
она динара, която е предви
дена да се събере във вид 
на заем, ще бъдат събрана 
наскоро и даже може да бъ 
де надмината. Множество 
стопански и други трудови 
организации, частни лица от 
градовете и селата в цялата 
страна и особено в Сърбия 
и Черна гора вече са запи
сали голяма сума която се 
ближи към 400 милиона ди
нара.

Димитровградско също не 
изостава в акцията по запи
сване на заема за линията

Вече съобщихме, че Гума- 
рата е дала 5 милиона ста
ри динара, а нейните работ
ници са подарили на линия
та по една надница или об
що около три милиона ста
ри динара. „Свобода” също 
е дала 1,5 милиона, Общин
ската скупщина — 3 милио
на, кооперация „Сточар” ще 
осигури за заем 1 милион 
динара и пр.

Най-новите вести от Дими 
тровград, които ни е пра
тил кореспондентът Слобо- 
дан Кръстич, ни осведомяват 
че към тези предприятия са 
се приключили нови пред
приятия и учреждения.

Ето и тях:

Работническият съвет на 
„Градня” е решил да даде 
заем от 
нара. В „Циле” работничес
кият съвет е отпуснал 2 ми
лиона стари динара, и прак
тически вече не остава пред 
приятие което да не е дало 
заем, с изключение на кожа 
ра „Братство”, 
няма даостане назад, въпре
ки трудностите във финан
сите си.

милион стари ди-

която сигурно

УЧРЕЖДЕНИЯТА ДАВАТ 
СЪЩО

Примера на предприятия
та следят и редица учреж
дения в Димитровградско. 
Така например гимназията 
„Йосип Броз Тито” е отпус
нал заем от 1 ’ милион стари 
динара. Също и основното 
училище „Моша Пияде” от 
града е отпуснало 1 милион 
стари динара, а Образо
вателната общност за в чера 
е решила да отпусне заем от 
500.000 стари динара.

Всичко вкупом досега въз 
19 милиона стари

Регулиране на р. Нишава

Суверек... . ..ш одностите не
1 да се сви:-----1 общината

П

Н
;Iилиза на 

динара, които досега са за
писани като заем за линия
та Белград—Бар.

Акцията по записване на 
частни лица е 

Засега обаче ня-
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н Кок трябва да се изучав 
■ См“кнвк ^еди?

[ред майските 
юлски

Ь: V
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заеми и от 
започнала, 
маме сведения за хода.
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,?■и просветата. Във всяка мсс 
организация бяха разгле 

местните въпроси от
В края на март приклю

чиха изборните конферен
ции на ССРН по местите 

Звонско. Ос-

.'ша
областта па благоустроява-

_ електрификация !'наорганизации в 
вей че бяха избрани нови 

изборните
петонеелектрифицирапитс

водопроводи и други.
бяха масс

сели-
;ръководства, на 

конференции бяха разгледа 
ии новите планове за акции 
те в областта на комунално 
то строителство, културата

щя,
Конференциите

во посетени. ______Йордан Милано!



което би трябиало да и- 
мате. Нашата общност щеРеч на президента Тито Не можем да работим, а да на, 

не видим, че и ние можем 
да бъдем въвлечени в този настоява да се въоръжите 
водовъртеж. така както изисква сьвреме

Желая ви, драги борци, ината военна техника и нау 
да продължите своята рабо- ка_. 
та и същевременно да овла
дявате военната техника.
Зная, че нямате всичко оно-

НАЙ-ВАЖНО Е ДА 

БРАТСТВОТО И
ЗАЩИЩАВАМЕ
ЕДИНСТВОТО

Желая ви успех както на 
вашите работни места, така 
и пъв военните подготовки.

Проектоконституцията ва България(ОТ I СТР.) ления по-добър и 
ДНП живот.

по-щаст- позволим сега да внасят 
смут някои хора, врагове на

Лз. другари войници н нашата система и врагове
младежи, съм нмпресноип- КОГАТО БЪДАТ ПРИЕТИ, на единна Югославия каква
раи когато във вашите очи КОНСТИТУЦИОННИТЕ то о тя. Защото само такава
виждам решимост да защи- ДМАНДМА1Ш НАИЪЛНС каквато е, единна с равно-
щавато нашата социалисти щ|? ЗАДОВОЛЯТ ВСИЧ- правно на всички иационал-
ческа страна I когато ви:к- щ,; НАШИ РЕПУБЛИКИ пости — ти е способна да
дам, чо покрай саояга рабо » НАЦИОНАЛНОСТИ защищава своята земя, тази
та г. предприятията, особено ' споя територия, която насе-
тук в Зеница, се стараете Другари к другарки, аз дяват пашите народи. Само 
да се подготвите всеки час съМ убеден, че намеренията единна Югославия е способ- 
да бъдете готови да гкщлти

Укрепва ръководната 

роля на партията
личните и сс- 

т.е. възмож-
Активносттр. .г; навечерието воляваис на ,,, 

на конгреса на Българската мейни нужди", 
комунистическа партия през поспа за „лични работа" в 
последните дни бс донълие- селското стопанство и заная

всъщ-
пг. да запази всичко онова,
което досега сме постигна- па с още един нов документ тчийството,

— проектоконституцията на мост озаконява днешното по 
която когато бъде ложение. Конституцията да

на тези. индивиди и на тези 
групшц;, които ги има в на
шата страна, няма да ус- ли. 
пеят. Нашите хора съзнават 
че само такава. Югославия
каквато е, страна, на иацио- то е, единна, многонациоиа 
кално равноправие, може лпа, с правилно решаване през 1947 година, 
да. осигури пълна свобода на националния въпрос, има 
на всички народи и народ- огромен
пости във всичките шесг ре свят и само така може да 
кублнк:. . Въг. всяка републн 
ка самостоятелно сс управ-

с коетоте онова, кое го имате. 
Нашата. страна до днес 

постигна огромни: резултати 
Югославия напълно проме
ни свои лик; тя вече не с 
онова, което беше. Но ние

страната,
Югославия такава каква- приета, трябва да замести ва доста място на правата 

съществуващия, приет още и задълженията на гражда
ните като между другото 

Новата конституция пое- подчертава правото на граж 
престиж п целия тавя в основите си ръковод- даните на защита от „неза- 

иага роля на комунистичес- конното вмешателство в не
го пази. Всяка република, ката партия в управлението говия личен и семеен живот

сама за себе си, днес нищо ца обществото и държавата, и от атаки против неговата
проливат кръв лява и тс имат всички пра- но би значила в света. Днес дружбата със Съветския съ- чест и добро име". Консти-

не само вомницн, но и деца, като държави, имат свой г света вее повече се върви Юз, по-нататъшното укрепва туцията предвижда трудът
жени и старци. Гази се п суверенитет. Ио суверените- интеграция, не към аси- ие и разширяване на държа да се възнаграждава в зави-
т1еВаспешч ‘:хппптч е» гг-'е Г !тс ,,а всичкнтс шест Рспу милация па. националности- виата собственост като „вие симост „от неговото количе-ние. срещу хората стре- бликн представляват еди:; ,„я сЬопма на сониалистичес ство и качество .
ля с топове., като чели свс- общ югославски суверени- тс' 1,0 ,€ъМ интеграция ката собственост", а след то- Подобно както и в проек-
Живеем А,‘,' 'юлудява- тел - суверенитет па югос- -добро• организиране и по- ва укрепва„е и разширяване топрограмата на Партията,
1-ОГЯТ- ’ в*в “р Л ..............!аго социалистическа лесна отбрана на своята не- „равата иа ,ражданите итн. националните малцинства в
бъдем готови и способни лп °брХая™Т‘ зависимост и интегритет. За Най-изтъкнато място и зада- проектоконституцията се спооъдем 1 отовн и спосоони да Разбира се в нашия вът- .... гг> ЛЯПП7- ,,я л-ъпжавптя меиават само кпгврнп Тг>в*
защищаваме нашата, страна решен живот има още мно- това А® пазим нашия инте- чи “ . ^ават се прави в о?делГза об^о
саМшщр2итеГ'аЛ'системаКа мноСГДп^" Се ИЗПравят’ грнтет, да пазим братството вършеис°твува своя аАарУт и ванието, където се казва, че
Особено важно, драги мои пьлно решенн “сега^е ^ те " еАИ,,ството- Аа Раб°тим в работата си „все повече да граждани „от небългарски
другари, да защищаваме ченпс тяхното' разрешаване КаТ° че СТО ГОДИ"И ",е бьде се опира върху обществени- "Р°«3ход имат право да учат
оратството и единството на Вие знаете че сега е к те “НР> « А» сс подготвяваме те организации . на свои маичин език дока-
нашатг. страна. Има хора чение публичното разисква' като че ли утре ще бъде во- За Разлика от старата, ко- то в сегашната конституция
които днес са дигнали глз не по - ято и Дава значително мяс- се казва, че „националните- дишали гла- мс ио конституционните а- ина, защото никога не зна- 

* и искат отново да отра- маидмани, конто, когато бь- 
-К|П(ог. да подко дат окончателно приети, на 

вптп* Р™ВОТО и еАннст- пьлно ще задоволяпат всич- 
... разкол меж ки наши републики, всички
нашито "Р„ ,аР°ДИ' лте^кду наши националности. Тога-
искали пгагпл които биха ва ще бъде ясно положени;- 
по пътя ПО “°о-Аа Се тръгне то И едва тогава ще можем 
ше р. 1т(мгп»°"Т°ь,Се върве- да кажем, че всички нации 
Ние тп1'А™™а Югославия к народности имат 
не смеем зряова Аа знаем и права каквито трябва да и- не смеем да позволим да се мат н всички онова, което 
повтори старото. Ние скъпо им принадлежи в нашата може да обхване 
платихме това, дадохме мно общност, 
го жертви
сега така. леко отделни 
ца. или групици хора, 
нямат нищо общо със 
лиз.ма, които не 
през никакви военни 
и които дори понякога са. 
служили на враговете _ те
зи хора да ни пречат и да 
спъват нашия мирен творче 
ски труд за да създадем за 
себе си и за новите полоко-

живеем: г. свят, когато все
още е неизвестно какво щс 
сс случи утре, във време ко 
гато съществуват много ог
нища. на. конфликти и вон-

къд стени,

то, новата конституция не малцинства имат право да 
споменава частната собстве- учат на свой майчин език и 
ност, но затова предвижда да развиват национална кул 
„лична собственост" за задо тура".

ем какво може да се случи.

На Близкия изток, тук 
твърде близко до нас, има
ме твърде тежко положение. 
Вече утре или след кратко 
време може да се стигне до 
нов конфликт. Докъде ще 
се протяга и какво всичко 

това
днес никой не може да ка
же, Същото имаме и на Да-

НАШ КАЛЕНДАР

Образуван военен комитетвсички
В ЗАГРЕБ на 10 ацрил 1941 година се състоя 

заседание на Политбюро на ЦК на КЖП.
На това заседание бе обсъдено положението в 

страната след разстройството в армията и провъз
гласяването на куизлинговското 
НДХ. Бе решено да

за да позволим
ВСЯКА РЕПУБЛИКА СА 
МА ЗА СЕБЕ СИ ЛНРГ лечния изток» където хора- 
НИЩО НЕ БИ ПРРЛСТА Та ВСЧе I5 г°Аини воюват 
ВЛЯВАЛД В СВРТДА защищавайки своята терито

рия- Следователно, ние не

ли- 
които правителство на 

продължи съпротивата на аг
ресора, но в случай на окупация на страната — да 
се мине към организиране на въоръжено въстание 

Бе образуван Военен 
Броз Тито.

социа 
са минали

ужаси
можем да бъдем мирни, не 

да можем да спим спокойно.Следователно, не бива комитет начело с Йосип

По^гов«зд30-годишнивата 
ното въстание ва югославските

от въоръже- мо за 12 часа рухна под ударите на силите на Оста

двадесет и двегодишното угнетяв^е I б«гк-п ^ АСТВИе 
сплоатиране на народните мас, „ безскрупулно 
тическите свободи преслелмне”’ с погазването на поли
те синове „а раб^тш.ческ^к^сГГпп най^обР«- 
външна политика „ ти. Кралство Югос^^™“;"

народи

ЮгославскатаБРДГСТВО ек-комунисти
ческа партия в априлска
та война 1941 година

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В 

ЮГОСЛАВИЯ
Излиза всеки 

Урежда редакционна 
Директор,

| и отговорен редяхте* 
АСЕН ЛАЗАРОВ

СФР

петък

2.колегия

славс^те^роди^вГлиРха05!,СД,|Д? Вълнения- >«го-
настроено правителство нЛь Чи°нното и профашистки 
ха на приключването и въади.инетпЧ'МаЧеК " попРеч1т 
към силите на Оста Хнтле.-. '!!! е ° на своята страна 
'* ..бунтовническа” Ютослави, ” към "непослушната 

;ркп. На съвещание с най-вчешитс''фИеМе наГ,-жестоки 
в2 СЕ На 27 март в БерлгнГ бе
цяло” 2аппле уНшцожена и военно и ЦЯЛО . Зарад военните действия коитл 
приеме на Балканите, вождът 
дане „началото на 
Съветския 
като

Издава „Братство'''
Ст. Паувовнч 71,

25-444 и 25-480. 
Годишен абонамент 15 

лугодишен 7& н. динара 
Тек. сметка 825-3-78 Служба 

друпттвево книговодство 
Нар. банка Ниш

Нечатоица „Вук Карадлач“ 
О». Паувовагча 71 — Ниш

— Ниш 
телефон военни функционе- 

решено Югосла- 
нато национално 

«-х т мислеше да пред-

съюз,

Н-ЧЯ „ Италия, без предварителноР™"Те ВОЙСКИ- ГеР«а- 
явяване на война, нападнаха ьР Дупрежде|111е и об-
Югославия. Над петдесет 6 април 1941 година

а по-

Германската авиация оомбардирз Белград 
1941 година

братство
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СУВЕРЕННИТЕ ПРАВА НА НАРОДНОСТИТЕ 

НЕ МОГАТ ДА СЕ СВЪРЗВАТ САМО ЗА
ОБЩИНАТА

Тук, крей нас

Самовластно заемане 

на землище
Всеки принос още в 

лото на двумесечното пуб
лично обсъждане по проек
та на конституционните а- 
мандмани да бъдат отстра
нени възможните дилеми и 
неуяснени места, трябва да 
поздравим от сърце. Затова 
може да се очаква най-при- 
званите и най-компетентни- 
те да кажат нещо 
пред обществеността 
се счита за югославски еди
нен пазар, как трябва да се 
разбират компенсацията 
котизацията. Сигурно е, че 
и в самите разисквания 
предложените конституцион 
ни промени, между 13 мили
она избиратели, които 
право да кажат думата си 
по тоя въпрос, ще има го
лям брой и такива, които 
имат свое становище по пре 
дложените решения от стра 
на на координационната 
мисия в Съюзната скушци- Войводина, че народностите

своите суверени права 
могат да осъществяват в об 
щината. Макар че това ни- 
то е един от предложените

нача
ГОЛЕМИТЕ комплек риата по финански,.. 

което е и разбираемо 
ако се има предвид 
досегашната история 
на закона. Защото на 

. територията на Сър
бия, без покрайнините, 
в частна собственост 
се намират 
хектара самовластно 
заети обществени имо 
ти, предимно гори. Ка 
сае се за 30 000 акто
ве, които не са разгле 
дани в законния срок, 
до края на миналата 
година.

ИНИЦИАТИВАТА НА „ПАНЧЕВАЦ" УЧЕБНИ 
ТЕ ПРОГРАМИ ДА РЕГУЛИРАТ УЧЕНЕТО НА 
ЕЗИЦИТЕ В СМЕСЕНИТЕ СРЕДИ.

си земя, предимно от 
планински хаграктер, 
самовластно са заети 
от страна на земедел
ците. По този начин 
те безправно ползват 
обществени имоти, а 
при това не плащат 
никакви облагания. Са 
мовласгното 
на земя води корени
те си още от времето 
преди войната. Но и- 
ма хора, които и днес 
самовластно заграбват 
обществени имоти. В 
това отношение най- 
показателен е приме
ра на Сърбия. В тази ре 
публика има случаи на 
самовластно присвоява 
не на обществена зе-

към 15 000народностите осъществяват потребяват в тази среда. Ко
щестееноИг!^олитическитеВ об- икретно са посочени унгар- 
щности в общината. Не би ския и румънски език. Есте 

^ било излишно към това да 
се добави още, че народно
стите осъществяват тези пра 
ва и в трудовата организа- 
зия, учреждението, органи-

повече
какво заемане

ствено, може да има и такн 
ва, които биха водили поле
мика с тази идея като до
казват, че учебните програ
ми са едни и същи за цяла
та република и затова е по-

по

те на управление. Най-много неразреше 
ни въпроси има в При 
еполе, Свилайнац, Сме 
д^рево, Крушевац и

имат
Застъпвайки се за такова 

допълнение на точка 5 
амандман XX имаме пред
вид вече казаните забележ-

полезно да учат един от чу- 
на ждите езици, а народност

ния език да се научи в еже
дневните контакти със съ-

АР-мя се решават още от 
1960 година, когато бе 
приет закона във връ
зка

НА КОСОВО поло
жението е още по-ло
шо. Към края на мина
лата година е имало 
около 46 000 хектара 
самовластно заета зе
мя в обществена собст 
веност, • също предим
но гори. Единствено 

! във Войводина положе 
нието е значително по- 
добро: останали са не 
разрешени към 1500 
съставени актове, от
насящи се до 
600 хектара земя. И 
то най-много в общи
ната Ковин. Подобно 
е и положението в 
другите републики, с 
изключение на Слове
ния.

ки, преди всичко, в много- седи и приятели, които гово 
рят на този език. Все пак,
бихме подкрепили инициа- 

ще тивата. на колегите от редак 
цията на панчевския вест
ник и дори бихме могли да 
ги приобщим към конститу
ционните амандмани, т.е., с 
даването на по-голяма само
стоятелност на републиките 
и покрайнините в уреждане 
то на учебно-възпитателни
те въпроси. Чрез реформата 
на учебното дело просвет
ните власти във Войводина 
именно биха могли да пре
поръчат в национално смесе

ко- националните среди на АСП със самовластно-
то присвояване на зе
мя. Този акт след три 

отново бена. години 
„актуализиран” през * 
1967 година. Към края

Този път ще се спрем и
върху възможните допълне
ния на точка 5 на аманд- 
ман XX, преди всичко, 
да бъдат нещата по-ясни.

текст

на миналата година 
обаче изтече и втория 
„век” на този закон и 
след обстойни консул
тации в Републикан
ския секретариат по 
финанси на СР Сърбия 
бс решено да се вне
сат някои изменения 
в закона със срок — 
до тази година. Пред
ложението неотдавна 
бс прието.

амандмани не е казано, то
ва би могло да се схване, 

недо-

за
В доброжелателно или 

брожелателно, ако с добавя 
нето на едно Л" нещата не 
биха се уяснили.

стои:предложения 
„освен правата, които са о- 
сигурени в другите общест
вено-политически общности 

осъществяват

около

Когато се касае за народ
ностите — този път би мог- 

като основна обще- ла да се приложи инициати

народностите 
суверенните си права в об
щината
ствено-политическа самоуп- вата, поникнала в редакция- 

Ако та на вестник „Панчевац”, ните среди да се учат еди
ния или повече народностниравителна общност”, 

тук след думата „право” се 
добави само „I" текстът ще зка с настоящите конститу

ционни промени. На страни- 
този вестник бе по-

ПРИЧИНИ за неус
пеха на тази акция 
има много. Преди вси
чко, много общини 
трудови организации, 
не са проявили по-го- 
лям интерес за разре
шаването на тези слу
чаи. Ябълката на недо 
разумението, най-често 

недоимъка на 
средства, защото само 
едно дело коства сред
но около 150 динара. 
В някои общини пък е 
твърде трудно да се 
установят точно мери
те и границите на зае
тото землище. Тази ак 
пия, най-сетне, следва 
да се завърши по пове 
че съображения. Пре
ди всичко, с това би 
се заставило по-ната
тъшното разширяване 
на това явление. Ос
вен това, касае се че
сто пъти за хубави об
ществени гори, които 
следва да се защитят 
от непланово изсича
не, особено днес, кога
то вече се държи смет 
ка за горското богат
ство.

макар че тя няма пряка връ
езици. В централна Сърбия 
това би било от полза да се

ДАЛИ и третия 
„срок” на този закон 
ще изтече без този въ
прос да се разреши, 
засега е трудно да се 
отговори положител
но. Има известна въз
държаност в секрета-

бъде по-ясен и няма да пре
дизвиква никакви дилеми и 
различни тълкувания. Имен
но, съвсем би било в духа 
на всичките предложени ко 
нституционни промени 
това място да се каже, че

направи е среди, в коитоците на 
ставен въпроса защо учебни живеят българи, в Хърват

ско, където живеят италиаи 
ци и тем подобни.

те програми в многонацио
налните среди не дават на 

на учениците възможност да 
учат и езиците, които се у- С. М.

са

бе дадено на опазването на ор-масите и
™1изациошюто3,едшГство в партията и предприемането 
на мерки, за да се избегне арестуването на членове на 
юкп Бе заето становище болшинството членове на Цен 
тралния комитет да бъдат разпратени по Сърбия, Черна 
Г0ра и Словения със задача да проведат в дело тези ре-

удар на морално-политическото единство ™ 
боевата готовност на югославската войска. Окупираната боевата готовност си разделиха на десет и

в^гага минаха към завеждане куизлинговскистрана 
части и
режим. организирана сила в страната, която

ткия агр«гатр н г революционните завоевания,
лавия. Продължавайки . I партията още не
осъществени в движението изпълняване на своята
революционно-демократична прщ-рама. Прил^^яяК11 ^

априлската воииапризва Р я изпрати свои членове

=, Г к^аитсГ““-
вия, активността на петат Пхове ЮКП още в пър-
троените военни и А^ржав « Р 'страна, искаше да 
вите дни са агресията срещу на“а™аРире пахр„отично 
се въоръжават ра®"™“ц ™е решителен отпор на агре- 
настроени сили и да се дал“ р г на цк па ЮКП 
сора. На своето• рави до щаба на Четвърта ар-
от 7 април 1941 г ди - Загреб делегация с искане,
мия, чието седалище беше а “анРия’0артИйните делегати 
както и множество *рУ командни места: Любляна,
да се г,рехнг,’рЛ”.а и ™Р ца 10 април Политбюро на ЦК 
»/?°пАДеТ звание
вотоаиаЛ^йс1шта0и0щто1гьзглас1ПЦН1ет^^на ^суизлинговска-

асГотчТ—,
можно, следствие раягро“а' “ За действуване и
=сАиа^=оТ =^етаГра и не-

Военен комитет начело с Иосип ьр»-
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шепни. положение: след влизането наПоради станалото 
устатите и немците в Загреб и засилването на репреси
ите от страна на окупатора, стана невъзможно в такава 
среда да партията да ръководи с по-нататъшните акции, 
зарад косго бе прието решение----  ----- пренесе

акцпонно действие партията в тези съд- 
единствената обществено-политическа 

сила" и^като авангард па работническата класа пое на 
плещите си историческата отгопорност за по-пататъш-

........ д на югославските народи.
Вие, конте се борите п загивате г борбата за 

независимост, знайте, че тазн борба ще бъде увен 
неравноправна борба с 

известни неуспехи. Не па
дайте духом, стегнете редовете си, 
най-тежките удари.

седалището на Политбю- 
в Белград. Със своеторо на ЦК на ЮКП да се 

политическо и 
бовнн дни стана

I нота развитие

своята
чана с успех, дори сега в тази 
неприятеля и да претърпите

нас-

Комупистите и целокупната работ
ническа класа в Югославия щеАб0рбаНсреизд ^
борба с* времето II загубите! защото от това кърваво им
периалистическо клане ще се роди нов свят, завинаги 
шс се премахнат империалистическите воини и 
листического гнетеиие. Ще се създаде върху здрави ос
нови братска общност иа югославските народи ...И до
ка™ в априлската война войската иа Кралство Югосла- 

разпадаше, партиите все повече укрепваше, ома
ен и като единствена политическа сн-

за-

В. Л.национа-

вия се 
сови ваше редиците

готвеше да изпълни най-светлите подла г страната се
своята революционна история — организирането 

извършване на въоръженото въстание иа
визи в 
и успешното 
югославските народи.

на Боголюб ИЛИЕВ

Страница 3



БКИШРААШ ХРОНИКА
И* дейността на горените

Пред майските иВНУШИТЕЛНИ УСПЕХИ
то училище в Босилеград и юлски празнициселските бригади и Цт.рно-На състоялото се тези дни заседание на 

скупщината на общинската организация на го' 
раните в Босилеград бяха разгледани постигна
тите резултати в изтеклите две години, обсаде
ни проблемите в работата, изтъкнати опущени
ята и слабостите и приета програма за по-ната
тъшна дейност.

щица и Дукат. С по 1.000 ди
нара са наградени училищ
ните бригади в Бистър, Г. 
Любата, Г. Лисина и Д. Лю
бета. Отделни признания по 
лучиха на й-изтъкнатите го- 
рански активисти. Бяха връ
чени 11 златни и 33 сребър
ни^ значки и 30 грамоти на 
най-добрите горапи.

Същевременно, на заседа- труд допринасят постоянно Дейността на гораиитсиз- 
мнето обстойно ос анализи- да се повишава обема маза цяло бе оценена като ншгьл _ 
рапо обществено-1 нсономиче- лесяването. но успешна, без оглед на съ- ^
ското положение на горско- Двегодишните резултати ществащите в работата про- 
т° Аело с- комуната. Мнени- на гераните в областта на блеми, а преди всичко, по- 
ята, че горите са само естес залесяването и отглеждането ради недостига на посъда- 
твен „подарък н като та- на ГОрнте са твърде задо- чен Материал и финансови 
кива могат да се изсичат в воляващи. Залесени са 216 средства, 
неограничени колцчества и ха родини и ерозивни тере-
сс ползват дори за най-без- ни предимно с иглолнсти и програма за работа за
г^?\,»1»ГеЛНИ ЦеЛ11 има за по' гори, създадени са 11,5 ха 1971 година. Според пея та-
следица рязкото им унпщо- изкуствени ливади и отглеж зи година ще се залесят 110 
готаНе В поРечието на Ара- дани новозалесени гори на ха ерозивни терени, ще се 

ТоЙЯИ0, площ от 80 ха. На залесени- създадат 54 ха ,изкуствени
отношение не са- тс площи са засадени 915.000 ливади и ще се окопаят и 

‘ ' е от вРеАа за горско- борови, акациеви, тополови оплевят 152 ха новозалесени
° ' НО се съзАават еро- и смрекови фиданки. площи,

щ терени и голини. Стойността на тези акции

КОМИСИЯТА за чествуване на държавни пра
зници при ОК на ССРИ в Босилеград проведе на 

Е първи април заседание, на което се разисква за 
Е чествуването на Пт»рви и Девети и 25-ти май, ка- 
“ кт© и за празнуване на 4 и 7 юли. Всичките тър

жества ще минат под знака на 30-годишнината от 
Щ въстанието у нас.

По препоръка на комисията Първи май, както 
и досега, ще бъде чествуван тържествено навсякъ
де, Трудовите колективи ще чествуват празника 
на труда с раздаването на награди и грамоти на 
най-добрите работници. В чест на международния 
празник на труда ще се организират и множество 
спортни състезания. В училищата преподавателите 
ще посветят по един час на Девети май — деня на 
победата.

На 25-ти май ще бъдат организирани търже- = 
ства и по районните центрове, както в центъра на = 
комуната, Босилеград.

На 4 юли в Босилеград ще бъде устроена тър
жествена програма по случай 30-годишнината от — 
въстанието у нас. Планът на тържествата ще бъде - е

според условията, =

I
§в
I

Иа заседанието бе приета

На заседанието би избра
но ново ръководство иа об
щинската горанска органи
зация. За председател отно- 
во бе избран Стоян Станков, 

оа постигнатите резулта- съюзен представител и гим- 
ти в областта на залесяване назиалеи учител, 
то с по 2.000 динара са на- 

комуната. Без оглед, че със- градени училищните брига- 
тоянието е наследено от ми
налото, може да се конста-

В момента съществуват над 
2.000 ха оголели и пусти пло

възлиза на 671.000 при поло- 
жение на изразходвани ин- 

щи неплодородна земя, 8.000 вестицни от само 164.000 ди- 
ха унищожени гори и към нара.
4.000 ха ерозивни ниви и па 
сища. Това говори за голя-

разгледан във всички организации и ще бъдат из 
готвени конкретни програми, 
във всички села. I

мата заплаха от ерозията в
Борис Костадинов

5н|||и|и||и1юми|шиншнм|м||1м|ш|||ш||п|ш|шм||м1н1шцш1шш|||шинш|щ|мщ||шции
инж. М. Янков 

В. Велиновди в гимназията и основно-
тира, че процеса на ерозия
та и занапред се повишава,
вместо да намалява. ООЩеСТВСНИЯ ПЛвН НА ЪОСИлегПЯ ТТГТ^а п^гттоп*Обаче в последните някол------------------------------------------ раДСКЯ ООЩИН* Гарина изграждане
ко години, когато става въ- лищни постройки,
прос за цената на горите 0% 8 # Ш ш я ш _ __ налите села довършване на
мненията на хората са по- I" %0 П §■ К/К Ц \Л Р А И I I започнатите,
други. Преди всичко, счита 1 ш Е 1 1IVВ I I ШЩ Я0 Ь I I II , в областта на съобщения-
се, че дървото представлява 3 * 3 —^ I I \т ш I | Ц Н1 I I I II та усилия ще се положат за
ценна суровина и едно от ■ ■ разширяване на транспорт-
най-ефикасните средства за Икономическата политика ална база нз « , !!ГГи„оШЩНОС1и с купуване
опазване от ерозията. Съще- на Босилеградската община що С оглед на тонп С 3,5°/о' Това °баче е все още "™ автобуси и открива
времнно повишава се и съ- в развитието на стопанска- акмулативнптя ова>все ои*е Далеч от възможното и не- на новн линии. Същевре-
знанието, че опустошаването та и обществена дейност в опната способност ™вестивд обходилото. ° ще се ОБРУЛИ ново-
и нерационалното стопанис- тази година ще зависи от по ството не са в гаити0“"21* С2?с среАства от „Ерозия'' Ремонтна рабо-
причиня зяРсТ6 6 основната вече. обстоятелства. Но и по- скванията У 11311 — Владичин Хан и общинс- ™о„тт3а ТеЗН Цели тРан-причина за създаване на еро край това за нейното реали п„„ ка тази година ще се си спортното предприятие
зивни площи в планинските зирано условията, са сега т.!Р°АЪЛЖавансто на стопаи Аат 45 ха изкуствени лива 3разходва наА 2.500.000
Краища- “'Ото по-благоприятни в сра ‘ „ГГ" В тази година Аи. Тези акции ще се провей р3 И това Ще е най-голя-

Съзнавайки нуждите за внение с предишните годи- ,.е“Р'а цел и задача. От Аат в районните, които ос естиция в стопанския
най-спешно мелиорисване на ни. Преди всичко, това та- яниетЛ 3 иси и благосъсто- къдяват с животновъдна хпя живот в комуната в настоя-
унищожените гори и залеся- рантират известните минало I комуната. на. Предвиждат се 37 000 ли щата г°Дина.
ване на голите терени се годишни 'резултати. Касае За тази «ел изпъкват глав 1,ара за изкуствено осеменя За по-нататъшни
правят значителни усилия от се основно за повишаване" “ ° Аве грУпи задачи: свеж- ване на крави. За обопцдвз ния в минното дело предпри
професионалната горска слу на жизненото равнище, лич- Ааве на всички потребления не на ветеринарната стан ЯТ11ята „Бор" и „Трепча" -
жба на оощината, водно- н°то потребление, национал- В Рамките на разполагаеми- Ш1я в Босилеград ще се пя изразходват 520.000 динара
стопанската организация ния доход На глава от пасе- Рр®Аства » подобряване Раа*°Ават 25.000 динара За резрешаване на комунал
„Морава от Владичин Хан ението, производителността ‘ материалното положение Тези акции поелт-т-,,, ни вя>проси тази година ше
и горското стопанство от на труда и др. на стопанството. . крачка наддТ ™ 1 Се ^разходват446^000
пяшшенит.346 С оглеА на ог" Разбира се, тези постиже Общо, предвижда се в та то на по-добрП възчо»,83"6 ра" С тези
т^ГнГиТегп„ГиеС:МЦИИ 33 Ния са резУтат на обектив- зи година средствата, конто ” условия за разви» ™

целн, са тези, но по-тежките и сложни усло °Иределят жизненото равни- животновъдствотп 1Тие на
със своя доброволен вня поради слабата матери- Ще дц се увеличат ,с 7%, сре В областта

летвата за лично потребле ло което е ?.РСКОТ°Ае
ние с 7,5»/», производително- нете мютя я °Т Чел‘
СТТаувеличаваша "°л°жение комуната и тази "годините наТа защита се предвижда 
от 2% н 1Г1Н1 заетост се предприемат редица ак- °бзавеждане на здравната
? 8% националния доход чин. Касае се преди всичко станния и Долно Тлъмино и 

„ ’ за залесяването, реконстт, изграждането на амбулато-
Земедедието представлява прането на унищожените го рии в Горна Любата и Гор- 

осиовен стопански отрасъл ри и отглеждането на иа Лисина. Р
в комуната, макар че е най- залесените площи Обшо те Земеделската кооперация в 
изостанала по отношение на се залесят 349 ха плот Ч? А- Тлъмино предвижда д,п 
другите. Причината е, че тук целта са осигурени ШППП инвестира 20.000 динам за земеделието е изключително Динара. УР ПО.ООО охкриваНе на цехАмнара за
частен сектор, че земята се тл_ ботпян^ "
обработва все още по при- развивя^Ншют80™ Се
митивен начин и, че струк- Р“В ‘ '' Наистина. с по-на
турата на трудоспособното дина °Т миналата го-
селско население е лоша. Ка тази г°АИна в ко
то проблем съществува и 70 кт С6 постР°ят към
пласмента иа земеделските „„ «“с1 ~ предимно част- 
стоки. ш- в Босилеград

в 1971 година предвижда "3ГраЖАане на
се обема на земеделското сгради за“"1"13 
производство да се увеличи В

на учи- 
а в оста-

ще .
ди-

изследва-

ще

дина-
средства ще се 

поправят няколко пътища.
ще започне изграждането 
местни канцеларии и на дет 
ска градина в Босилеград. 

За подобряване на здрав

на

СК0ПСКИ ПЕВЦИ В БОСИЛЕГРАД В
на

Преди някой ден в Босилеград гостува ансамбъла 
за народни песни и танци на Екрем Асановски от Кон
цертната дирекция на Скопие. Изпълнители 
песни бяха известните

на народни 
певци: Ваня Аазарева, Ацо Андо

нов, Рамиза Далипова и Фадил Рахимич. Като 
ансамбъла бе гост на

прочутия изпълнител на македонски 
родни песни и постоянен член на радио и телевизия 
Скопие Никола Бадев.

Гостите предадоха

на- прера- 
на мляко и млечни

произведения. 
Това, което се предвижда 
съвсем скромно и няма съ 

мнение, че не може да се 
реализира. Прави обаче вие

се преден се^ппелв обаче че НИЦД° не 
хотел ™ предвижда за електрифи 
хотел, кацията на селата за довеж 

Аане на вода в Бо 
както и за 
селските

два концерта в залата на основ
ното училище.

В. В.

В следващия брой: Беседа с Никола Бадев
центрове — 

Дукат, Гсмжйе^т^Колчина
силеград 

изграждането на
В. В.Страница 4 пътища.
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Димитровградска 
хроника

Пред фестивала на народността Развитието на Димитровградско 1971

ОБРАЗУВАН Е КОМИТЕТ ЗА 

»МАЙСКИТЕ СРЕЩИ« ЗАДАЧИТЕ ДА НЕ СА САМО ЖЕЛАНИЯ
Последната година от сре- 

носрочната програма за раз 
витето на стопанството до
несе на Димитровградска об 
щина 8,2°/в по-голяма обща 
продукция, отколкото 1969 
година, което е 97,2 на сто 
от осъществяването на го
дишната програма или 80 
на сто от доста амбициоз
ния средносрочен план.

Миналата година за заети 
64'нови работници, а лични
те доходи са били увеличе
ни с 10 на сто. За реконс
трукция и разширяване на 
производствените мощности 
са били инвестирани 12 ми
лиона динара, от които 90®/* 
за промишлеността и гостил 
ничарството.

Оценката на отборниците 
на заседанието от 31 март 
беше, че умереният прираст 
в стопанството през 1970 го 
дина при постепенно надмог 
ване на трудностите в сто
панската дейност е значите
лен успех. Но към тази оце 
нка обаче трябва да се при
бави и това, че в обществе
ния сектор работят 8 стопан 
ски предприятия е 1827 ра
ботници и заедно с частния 
сектор на стопанството осъ
ществяват национален доход 
на глава от населението ед
вам около 2.236 динара.

Удребнено и преработва
телно, стопанството на об
щината настояваше да осъ
ществи по-тесни контакти с 
делови приятели, за да се 
установи стопанското сътру 
дничество с по-силни партнь 
ори, с които по-леко би над- 
могвало трудностите, които 
придружават всяко неразви
то стопанство. Обаче не мо
же да се каже, че в облас
тта на интеграцията е има
ло особени резултати, защо- 
то делово-техническото сът
рудничество почти винаги 
става в ущърб на по-слабия 
и по-малкия. Именно това 
трябва да се отстрани в след 
ващия период, ако се иска 
да бъдат създадени по-ком
пактни, по-рентабилни и об
ществено-полезни предприя
тия.

Неотдавна в Димитровград 
е образуван подготвителен 
комитет за фестивала на на
родността в Димитровград
ско, който от миналата 
на носи името „Майски 
щи”. Комитетът

се състояха миналата годи
на в Димитровград. 

Комитетът вече е изпра
тил покани за участие до 
всички народности във Вой- 
водина и Косово, а също и 
до населението на

годи 
сре-

се състои от 
11 членове, представители на 
обществено-политически и 
трудови организации. Пред
седател на комитета е пред 
седателят на СО др. Симеон 
Костов, а подпредседател е 
Синиша Нейков, 
на културния дом.

„Майските срещи” са всъ
щност преглед на фолклор
ното богатство на национал

_ града-по
братим Жупски Александро- 
вец при Крушевац и на съ
седните 
общини.

Димитровградна

Организационните подгото 
вки продължават. Засега се 
знае, че на 22 май ще се ор
ганизира митинг на поезия
та, а на 23 и 24 май ще се 
представят самодейните ан
самбли на народностите.

Долна Невля
директор

АВАНС - ЗА ТОКА
ностите и народностите от 
Сърбия и първите спектакли Долноневлянци твърдо са решили да се 

електрифицират.
4 Тази година ще бъде преломна 'в електри

фицирането. Насреща им излиза и тютюневото 
предприятие „Нишавска долина’’ в Пирот. То 
им дава потолеми аванси, за да могат да внесат 
потолеми суми във фонда по електрификация.

С. Кръстим

БЕЛЕЖКА

ЕДНАКВО - ЗА ВОИЧКИ
, Ползата от акцията е двойна:
, в касата за довеждане на 
, електрически ток ще се съ- 
, берат повече средства, а уве 
I личава се и броя на тютюно
• производителите. С тази но-
• вина ни запозна инструкто- 
’ ра по тютюнопроизводство 
| в този район — ВЛАДИМИР

КОЛЕВ. Той, между друго- 
( то, ни каза:
» — Вместо 0,20, както до-
► сега — дваме по 0,30 и 0,40
► динара за едни стрък тю-
► тюн, за да могат производи- 
1 телите ще получат 1,400,000 
1 динара. Освен това, за про- 
1 изводителите в райоца сме 
| набавили нови машини за 
' низане на тютюна, които из 
' карват по 400 метра низи

тютюн в час. Това ще е зна- 
» чително облекчение, защото 
| именно низането на тютюна 
1 е голям проблем поради ли- 
1 пса на работна ръка.
' — Увеличи ли се брои ма
' тютюнопроизводителите?

— Да. Тази година ще и- 
маме значително повече тю
тюнопроизводители от лани. 
В района на Долна Невля 
ще има около 120.

Увеличението на изкупни
те цени, модернизирането на 
обработката на тази важна 
индустриална култура по- 

действува броя на произво 
дителите да се увеличи.

Невлянци се надяват с тю 
тюна и с други средства, как 
то и с доброволен труд — 
да доведат електрически ток 
по домовете си, което е от
давнашна мечта на хората. 
Тази акция е в пълен разгар 
особено след довеждането 
та електрически ток В По- 
ганово и Куса врана, които 
също с голяма борба и се
беотрицание се благоустро
иха.

ПРЕДИ ДВЕ години погановчани доведоха ток 
по домовете си. Вложиха много труд, напрегнаха 
сили, „хвърлиха“ и последна пара дето се казва. 
Дадоха пример на всички какво може да се напра
ви, когато хората са сговорни.

Съвсем естествено, неколцина не участвуваха в 
акцията. Някои по оправдани, други по неоправда
ни причини. Но не взеха участие. Затова пък кЪ- 
митетът по електрификация си има договор с елек- 
тропредприятието в Ниш да не включва в мрежата 
никого без съгласието на комитета. И това е ху
баво и правилно. Защото има си хора, които оби
чат'да „клинчат” и които се подсмехваха на ония, 
които напъваха сили и които водиха борба с ка
мък и дърво дето се казва — за да стигне електри
чески ток и в Поганово.

Освен удребнеността сто
панството в димитровградс
ка община се характеризи
ра и със слаба развитостна 
частния сектор, предимно по 
ради слабо развитата инфра 
структура, за чието разви
тие напоследък се полагат 
големи усилия.

Тазгодишната програма на 
развитието на Димитровград 
ско предвижда прираст на 
брутопродукцията с около 
44 на сто. Националният до
ход би се увеличил с 45°/о, 
а заетостта 11,6°/®. При това 
положение производителнос
тта на труд 
ла с 20°/о, ако се има пред
вид това, че се пристъпва 
към рационализация на про 
изводствения процес и се на 
стоява да се подобри квали
фикацията на заетите. Така 
би се създала база и за уве
личение на личните доходи 
с около 14 на сто, а по-зна
чително би било и натруп
ването.

Набелязаните с програма
та задачи не бива да са са
мо желание, но цел, към 
която трябва да се стремим 
като ангажираме всички си 
ли и материални възможно 
сти и се придържаме към 
планираните пропорции, за
щото анюитетите, които тря 
бва да се изплащат ще го 
изискват това.

Тъй като 1971 година тря
бва да допринесе за създава 
пето на 
база за по-нататъшно разви
тие на4 стопанството в общи 
пата и да създаде предпос
тавки за интегриране, още 
повече трябва да се ангажн 
рат всички за осъществява
нето на програмата и за спа 
звано на предвидените про
порции в разпределението.

Младен Димов

И какво сега? Мнозина от тези които на вре- 
водеше борбата „гледаха сеир” — 

при председателя на об-
мето, когато се 
молят един друг, отиват
щинската скупщина, в електропредприятието 
Ниш — да им се даде ток и на тях ...

Комитетът по електрификация в Поганово ве-
и те са довели

в Невлянци не искат да ос
танат по-назад.

М. А.че е дал съгласие на неколцина — а би се повиши-
ток.

НО на Никола^рИЛОшеЗзНСс даватчините ^
в акцията. Неговите неволи знаят 

да плати и малко по- 
се пада. Но никак ме

Милошев на
не е участвувал 
всички. Той каза, че е готов 

от оня сума, която му
плати двойно повече.

— Инсталации за около 80 000 стари динара ве
че съм поставил. И ако не ми се разреши да 
„„„ключа — тя ще остане като „спомен ... И Ни 
ко^X разкова за неволите си. Когато се довеж 
дал тока — жена му била тежко болна, а сина му 
заминал3в армията. Той сам самин - не бил в съ
стояние да помогне.

И днес е сам. Жена му починала а сии му с 
„а работа в чужбина. Във Франция- Но иска Ни
кола ^ си доведе ток - и кра'й. Да свети и в не- 

както в съседите.
намесваме в работата

Но ако добре се изме- 
имаме пред вид, 

за чо-

М. ПЕТРОВ

вечко 
е в състояние да

се

го вата къща, на ко-
Не е наше да се

по електрификация.
на Никола и ако 

солидарност и разбирателство
се излезе насре-

митета 
рят причините 
че е нужна и 
века — тогава

много по-солидна

би трябвало да му
ща. Никола твърдо заяви, че е 

иа пътя и всичкиОще повече защото 

Трябва ла разберем човека.

п Евулм#-А«да 
II

М. Андонов
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Сурдулица Един примерен овцевъд
ПО-ГОЯМА ОТГОВОРНОСТ НА ОТБОР НИЦИТЕ 

ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ ВАСИЛ СТОИЛКОВ 

ОТ БЕРИН ИЗВОРНа неотдавнашното съве- материалите, конто ОС дос- при ОС, завърши Стоилко- 
щаиие па ОК па СКС с от- тави на отборниците
борннцнте членове па С1С седаиията. Не практикува от в гоазискванията участву
ва ОС в Сурдулица на те- борннцнте да ангажират из- ваха ,3 души Между дру- 

,Дейността на отборни- бирателнте в подготовките гото сс изтъкна че работа- 
ците членове на СК в наето на материалите за заседани та ма отборниците в ОС тря 
ящнте условия на фуикцно- ята на Ос, пито пък те се бва да бъде на определена 
ниране на Общинската ску- запознават със същите след ВИСота като се има предвид 
пщнна" изнесе СТОЯДИН приемането им от ОС, а ко- ч0 с1>Стояиието па стопаист- 
СТОИЛКОВИЧ-ДИНЕ, секре ето занапред следва да се вото в комуната пезадовол- 
тар на ОК на СКС в Сурду- преустанови. Има разпогла- )[Ва и всяко маневриране и 
мещатл 'цдновг умъхшцрдв сия и по кристално ясни въ- караие кефове може да бъ- 
лнца. Между другото, той под—проси, отнасящи се до при- да опасно Сериозна задача 
черта, че ОС трябва още приемането на някои решения, около завеждането иа мест- 
вече да действува като са- или наименования, където не „ото самооблагане очаква 
моуправителеп орган, а по- Малка отговорност посят п отборниците, защото безта-

°РРгаН„Н пп .Отборниците комунисти, а ко зи мерка не ще могат да ссНеобходима е и по-доора разрешат иаболялите кому
връзка между отборниците, ето не би трябвало да се елу "олиа елек
местните общности и обще- чва. Подобни слабости има трификация на селищата по 
ствено-политическите органи и в работата на отборниците правка па пътищата, изгра 
зации в отделните райони в члеио с па ск както и в ждапе ма водопроводи итн 
общината във връзка орга- |Л1,мии1' ил ^
низирането на събрания на отделните съвети 
избирателите и синхронизи
раното поемане на различни 
инициативи. Отборниците-

за за- внч.

Васил Стоилков от Берин извор е един от малкото 
добри овцевъди в този край, който изглежда не мисли

С овцевъдството се препитава ог много години

ма:

продаде.
,'аеа%,,с°таТоГ;ауИи«а овУ, ‘ЖГсе агнят за втори 

8 които са близнили.пъг, а също и
Васил може да бъде пример на мнозина жители 

от Звонско как с овцевъдството може да се осигури со- 
благосъстояиие. Но, за съжаление, овцевъдството 

изчезва тук. Хората, от неумение или по дру
ги причини намаляват овцете, а друг поминък почти ня
мат и бедствуваг, или търсят работа по фабриките, къ-

лидно 
постепенно

дето доходът едва ли е по-голям.
Й. Миланов

Милан К. Величкови комисии

ПРИЕТ БЮДЖЕТА НА ОС В СУРДУЛИЦА ЗА 1971комунисти носят голяма от
говорност за провеждането 
на решенията и препоръки
те на ОС и те не смеят да 

‘гладат на нещата местниче- 
ски. Тъй като има отбории- 
ци, които тенденциозно ра
зискват по отделни въпроси

па председателството на ОС 
имаше забележки, че е пла
нирано повече, отколкото 
през 1970. Те даваха и кон
кретни предложения посоче 
ните суми да се намалят, а 
да се увеличат средствата 
за Културната общност и 
за местните общности. При 
гласуването обаче и въпре
ки инсистирането на отбор
ниците, по тяхните предло
жения не се гласува. Затуй 
много отборници въобще не 
гласуваха нито за, нито про 
тив, нито се въздържаха и

На 31 март на съвместна 
сесия на двете камари па ОС 
на Сурдулица бе приет бю
джета за 1971 година.

Проекто-бюджетът е бил 
известно време на публич- 

с цел безцелно да се прахос но обсъждане и е внесем в 
ва време, то отборниците-ко дневния ред на ОС без пред

варително доставяне на от- 
борнпците и без предложе
нията и забележките на съб

председателя давашепо бюджета трая така
закллочения, че бюджета се 
приема, въпреки че над по
ловината гласове не се по-

сквалето 
5 часа.

Разискващите подчертаха, 
че за органите па •управле
нието при ОС планират по
за 25%,, относно за 500.000 
голяма сума в 1971 година 
година, за обществено-поли- 
динара в сравнение с 1970 
тическите организации вме
сто 95.000 през 1970 — 173 
хиляди в 1971, за органа за 
нарушенията вместо 
динара през 1970 година — 
136.000 динара през 1971 го
дина. Също така и в отдела

лучаваха за предложенията 
а което е нужно, тъй като 
се касае въпроса за един 
много важен документ.

За образователната общ
ност се увеличи участието 
в доприноса за бюджета от 
личните доходи от 3,7% на 
5% от 1 април.

мунисти следва да се борят 
за пълно прилагане на Пра
вилника за работата на от
борниците на ОС.

ранията на избирателите. 
Приходите и разходите на 

Стоилкович подчерта, че бюджета за 1971 година въз-
80.000

недостатъчно се разучават лизат на 8.790.000 дин. Рази- М. Величков

Звонска баня пред туристическия сезон се постигне договор между
трите заинтересовани общи- благодаре^ие^на^н^я "бгш^та 
ни, които в такъв случай би има и гости от вътрешност-
заяви*директора^на && ГЛ
връх тези пет километра увери директора 

единственатаКолко губи туристическото стопанство 

зарад 5 км нопрокаран път?
на гостил- 

ничарското предприятие А- 
на ца Столикович, че

път сега са 
причина за отсъствието и пред-
моторизирани туристи, кои- приятието и туристическата 
то през празнични дни биха организация разполагат са

мо с един екземпляр от кни 
га1Й на А*р К°ста Петкович вРе и Никола Милоевич 

мето нарече този край Але- ска 
као

могли масово да посеща
ват тази наша, както на— За обзавеж - 

дане на баня- душове в баните.
„Звон-що така и построяване на 

Съветът
та . „Църни на трудовата общност на т, _ .

върх” ще из- „Църни връх” е одобрил 16 ЖАу Ьабушнмца и Димитро рПЯ”. 
разходва око- хиляди динара и* за модер- и градска община не се на- 
ло 65.000 дина низиране на ресторанта.

И без 
конфорт капа 
цитетите на 
банята напъл-

километра до банята, които 
се намират на границата ме V 10-, баня” издадена

Констатинов, „Швейца- 1956 година. Този 
екземпляр през

през 
единствен

сезона се
предава от ръка на ръка.мери никакво решение. Нера. За туристическа

нито динар

Чудно е, но и вярно, 
за туристическа 
не се заделят почти

е трудно да изчисли колко 
губи туристическото стопан- 

Ако не се предприемат на ство не само на Димитров- 
но се. използу временни мерки Звонска ба- градска и Бабушнишка 
ват. — Само пя и тази година ще 
една книжка

пропагандаЗагуба за три общини Цените на пансиона 
достъпни

че
Съветът нано трудовата общ 

ност на „Църни връх” 
ределил и цените

пропаганда 
никак-и на Пцротска община. Въ-има

е оп-
за пропаган
да. — Цените 
на пансиона до 
стъпни.

на панси- 
она за тази година. През се 
зона цената 
П1рва категория 
36 динара; в 1а 
34, П

на пансиона в 
възлиза наМакар че в Звонска баня категория 

категория 32 и Щ 
тегория 30 динара. Цената 
на храната без

не съществува рецепция, 
счита се че миналата годи
на в обектите на „Църни 
връх” и в частните вили са 
гостували около 1700 души.
С оглед на скромните капа
цитети-(195 легла на „Цър
ни връх” и 80 в частния сек
тор) може да се каже че 
напълно са използвани. Но 
и „Църни връх” и туристи
ческата организация в Ба- 
бушница извлекоха поуки 
от многобройните забележ
ки на гостите по адрес на 
комфорта така че още през’ «? §
той месец за модернизиране и 2^5
обзавеждане на обектите 42 н л
ще бъдат инвестирани око- ° ю
ло 65.000 динара. Само
обзавеждане на две вили с връзка със света само_
модерни мебели ще се из/ра към Бабушница. От 1965 го- 
зходват 40.000 динара. Пред- Аина когато беше поправен 
вижда се през този месец пътя Суково — Трънско О- 
да се построят два душа доровци 
край открития басейн,

ка-

оглед на
тегория е еднаква — 
ка 5, обед 12 и

кр-
закус- 

вечеря 10 ди
нара. Цената 
за постоянните

на къпането 
гости в зак- 
възлиза на 
преходящи- 

Динара. В спо 
гостите ще 

динара за цял 
гости 2

ритите басейни 
1.5 динара, 
те гости на 3 
ртния басейн 
плащат по 2

а за
я
о

Ден, а преходящите 
динара за едно къпане.

Може----- да се каже, че в
рамките на финансовите въ 

пропагандата зможности 
,, свойства на ба

срешу е ? ,Т=’ 33 пРиР0Аните красоти срещу е- е на равнището на средните 
да векове.

за
просът може да се реши 
мо с един булдозер, който 
да прокара пътя и 
лидно осигуряване 
розията. Решение 
се намери само

са- ви средства, 
за лечебните е направено вси- 

Да имат по-до-чко гостите 
бър конфорт 
дишните години.

с по-со-
и -пригоден за ав

тобусни съобщения за
отколкото пре-може 

доколкото
а съ- Пропагандатор 

ти ата реч, която
пет е ус- 

хората преСтраница 6 Д. Йотов
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Писмо на 
читателите

I Четиво за земеделските 
производители

I
I
Iвишист АПРИЛ-КАКВО 

ДА СЕ ПРАВИ?
IБЕЗ Е

Случват сс и невероятни неща РАБОТА I
129 прасета наведнаж I

Мина и март. Чакаме пролетта, а тя все нещо 
идва навъсена, дъждовна и не ни дава да започ
нем работата си, както трябва, както се 
Март бе месец, когато се засаждат овошките, ко- 
като трябва да се торят, и когато на места трябва 
да се поизорат някои площи. Ако нещо е пропус
нато да се направи, трябва да се бърза, защото 
времето си отива.

Но да започнем от дните и нощите, от Слън- = 
цето и Луната. На 1 април слънцето излезе точно — 
в 5 часа и 20 минути и залезе в 18 часа и 5 мину
ти. Най-краткият ден в месеца бе 1 април, а най- 
дългият ще е 30 април. Иначе Луната ще бъде пъл ^ 
на на 10 април в 21 часа и 10 минути, а младият 
месец ще се яви-на 25 април в 5 часа и 2 минути.

АГРОНОМИТЕ ПЪК ВИ СЪВЕТВАТ следното:
Ако не сте завършили с торенето с азотни и 

други торове, или не сте приключили с пролетна
та дълбока оран, трябва да побързате да ги завър
шите през седмицата. Това особено важи за по- 
житородните предели на краищата.

За овошките казват, че през април трябва да 
се обърне голямо внимание да бъдат защитени от 
мразове. Затова трябва да се охраняват с дим. Ако 
овошките започнат да цъвтят, добре е да се вне
сат в градините пчелни кошери, защото по-добре 
ще се оплодят цветовете. И най-после трябва да се _ 
пристъпи към планираното облагородяване на дръ- Ц 
вчетата, защото и калеменето се прави в този ме
сец.

В Горна Лисина ко
операция „Напредък” 
има магазин. В нея бе 
назначен и работеше 
човек с икономическо 
училище, но тъй като 
магазинчето излезе не 
рентабилно, магазине 
рът бе преместен в Бо 
силеград. На мястото 
му директорът на ко
операцията назначи е- 
дин земеделски произ
водител от Горна Ли
сина. Той бе назначен 
без конкурс и обявле
ние, по препоръка на 
предишния магазинер. 
По време на назнача
ването му той работе
ше някъде по Адриати 
ка и за назначаването 
бе известен с телегра
ма. Считайки, че по
стъпката на директора 
е неправилна и незако 
нна, протестриахме: 
аз (агроном), един и- 
кономист и една дру
гарка с икономическо 
училище.

Когато попитах ди
ректора, дали бих мо
гъл да работя в мага
зина, той отговори: 
„Да си се обадил по- 
рано. Сега е назначен 
Радко Божков. Той и- 
ма най-хубава къща в 
селото и е най-подхо
дящ”.

Аз съм безработен и 
значи си оставам та
къв, макар да имам 
виеще училище, оже
нен и с едно дете, а ни 
кой в къщи не работи. 
Завършил съм преди 
две години и оттогава 
съм в списъка на тър
сещите работа, без 
средства за живот. О- 
баждах се на конкур
си повече от петдесет 
пъти и винаги отгово
рът беше отрицателен.

Хайде да оставим 
мене, но магазинер не 
могло да бъде и ико- 
вършил факултет пре
ди три години и сега 
работи в едно съседно 
село. Не може да бъ
де магазинер и друга
рката с икономическо 
училище, завършила 
преди пет години, и 
без родители и без сред 
ства за живот.

А Радко Божков се 
числи между средно 
заможните хора в се
лото, и е земеделски 
производител и зидар, 
а този занаят се тър< 
си навсякъде.

полага.
Земеделският производи

тел Драголюб Чекичевич от 
Ново село 
баня е един 
ако не и единственият 
панин, чиято свиня е опра
сила ни малко ни много 
29 прасета наведнаж.

Свинята се казва Белка и 
е от шведската

Есега третия път — 29 прасе 
та. Раждането на 29-те 1пра
сета е траяло два дни. Пър 
вия ден е опрасила 13, а ос 
таналите на следващия ден 
Стопанинът 
13-те

при Върнячка 
от малцината, I

1СТО-

Iпомислил, че с 
прасета е завършено 

всичко, но на другия ден бил 
изненадан, когато край сви 
нята видял множество пра
сета.

но I 1
порода сви

не наречени „Ландрас”. До
сега се е прасила три пъти. 
Първия път е дала само 8 
прасета, втория път — 13 и

Значи може да се каже 
не тринадесето прасе ,но да 
е и двадесет и девето.

Ясенов дел I 1

ВСИЧКО ЗА 

ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО
I

ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ ви дават обясне- 
ния за болестта антракс (синя пъпка или църни ц 
прищ), която е предимно болест по добитъка, но = 
е опасна и за човека. Заразата от животното вър
ху човека, казват, лесно се пренася ако човек се 
пореже с нож, когато сваля кожата на умрялото _ 
от тази болест животно, даже и чрез дихателните = 
Цргани.

Неотдавна в Ясенов дел 
се състоя

Бе приет план за работата 
през следващите две години, 
в който челно място заемат 
електрифицирането на село 
то (което вечее доста напре 
днаЛи) и строенето на пътя 
от селото до Звонци.

На събранието е присъст- 
вувал председателят на об
щинския синдикален съвет 
Йосиф Александров.

отчетно-изборно 
събрание на местната орга
низация на Социалистичес
кия съюз.

Бе избрано ръководство 
на ССРН с председател Ва
сил Гьорев,. секретар Асен 
Антонв, касиер-Стоян Алек- 
сов и членове Стоян Гьорев, 
Тодор Стаменков, . Андрея 
Матев, Стойча Златков и 
други.

Животното се зазразява обикновено по 
щата, където се оставят да гният незакопани тру
повете на умрели животни. Причинителят на тази 
болест може да живее и 25 години в земята и в _ 
това време да зарази животното. Също така мо- Ц 
гат и подземните води да изровят и да донесат при = 
чинителите на болестта по ливадите или в потоци- Е

паси-

1
Митко Стойчев

Ясенов дел

те. 1Но болестта не е опасна за добитъка, ако до- = 
битъкът е ваксиниран срещу облестта. Това вакси- = 
ниране се върши през пролетта. Също така трябва « 
да се знае, че труповете на умрели животни не би- 1 
ва да се оставят незакопани. Напротив трябва, ако 
са умрели от тази болест, да се закопат два мет
ра дълбоко, за да не могат да проникват причи
нителите на болестта на повърхността на земята.

1
?

И ветеринарният ви учи още нещо: никога не ^ 
сваляйте кожата на животно умряло от тази бо- =
лест, пито нещо друго ползвайте от него, защото 1 
е опасно. Iм. н. н. §

I
Е

ЗВОНЦИ ПОДУЧИ РАДИОУРЕДБА
Културната общност в Бабушница е купила за 

нуждите на културно-художественото дружество в 
Звонци радиоредба, чиято стойност възлиза на 6 
хиляди динара. За нуждите на библиотеката в 
Звонци са купени книги на български език на сто
йност от 5.000 динара и на сърбохърватски език за 
2.500 динара.

Както ни осведомиха в културната общност 
подготвя се и проект за изграждане на културен 
дом в Звонци. Във финансирането на този значи
телен културен обект ще участвуват Общинската 
скупщина с 20°/о, Общинската културна общност с 
10°/« и Републиканската културна общност от Фон
да,за неразвитите краища със 70 на сто.

Питам има ли сми
съл да со постъпва та
ка? Има ли тук в по
стъпката самоуправи- 
телност или не? И до
кога ще е така? В слу
чая сгрешил ли е ня
кой и трябва ли да си 
понесе наказанието. 
Нима не могат да 
спрат тези произволи, 
които не са редки?

Банка
със запла
Спсстовнат о 19 часа Владимир Анастасов 

Горна Лисииа Д. Йотов
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НИКАК НЕ локаше да повярва, че тай
ният му страх що се сбъдне. Може ли тази 
пполет да не дойде? Та нали всяка пролет 

идва? Точно на Гергьовден. Тревожно-ра- 
\остно ще изписка край прозореца, сякаш 
\п навести че с дошла. Сетне като чудно 
мах™о мравно и<е се застрелка из синевата. 
Той“ е застане на Цдатата, ще мушне довол
на усмивка в черните си щръкнали мустаци 
и ще загърми с гласа си из двора.

— Имаме гостенин, Стано.
Стана, щом чуе гласа му, ще затрепери. 

Тоя път сладостна тръпка ще побие по тялото 
й защото знае ко,й гостенин е дошъл. Ведна
га оставя другата работа, наточва половин
ката с ракия, слага няколко бучки сирене 
за мезе и едва тогава продължава прекъсна
тата работа.

Така е открай. Откак насила я омъжиха 
за Ангел Тренин. Тя искаше да се опре, но 
времената тогава не бяха за опиране. Ьаща 
й, намръщен и зъл човек, я извика и отряза. 
„Време е да свиеш свое гнездо”. А тя имаше 
само седемнадесет години и знаеше че баща 
й прави това, защрто вярва, че Ангел се е 
върнал от Америка с много пари. Поне така 
разправяше в село.

Никога по-късно не можа да си обясни 
тогава: това беше

гг%^б)

чувството, което изпита 
едновременно и страх, и срам, 
радостно премаляване в краката, и ужас. По
сле поотделно доживя всички тия чувства, 
но вкупом никога не се повториха.

Радостното премаляване се повтаряше 
всяка пролет. Сякаш лястовицата внасяше 
ведрина в душата на мъжа й. Изведнъж той 
сс променяше: прптнхваше, ставаше нежен и 
добродушен. Пиеше ракнйката и нещо нераз
брано си шепнеше. Тя предугаждаше, че тая 
лястовица той чувствува като част от себе 
си или като своя съдба. Може би в нейното 
завръщане пролети виждаше себе си.

Когато я мъжеха, дружките и завиждаха, 
че ще има мъж, пътувал отвъд океана и ви
дял друг свят. „Блазе ти, казваха, никога ня
ма да ти бъде скучно с него”. Пък едничка 
тя знае колко рядко мълчалив човек е той. 
Когато се вглъби в себе си с ченгел ме мо
жеш дума да изтръгнеш от него. Само ляс
товицата когато дойде, той се съживи, пре
образи.

н някакво

- РАЗКАЗ -
Когато излезе, мракът бе гъст и някаква 

тъмна мастилена здрачевина лепнеше по дър
ветата и покривите. Такава здрачевина 
неше по дърветата и покривите. Такава здра
чевина лепнеше и оная вечер, когато се връ
щаха от Америка. Небе и вода не се различ- 
ваха. Сякаш плуваха в някакво мастилено 
море, върху което корабът се въртеше на
сам — натам, като в^ртоглаво шиле. Той 
чувствуваше как се издигат, а после потъ
ват, като че ли слизат на дъното на океана.

Едно такова издигане-потъване помнеше 
от детски дни. Бяха поклади и той се изви
сяваше под зелените клони на ореха. Ония 
отдолу му викаха да подвиква: „Толкови да 
са гръстниците!” Посел се стремглавеше, по
тъваше в празно и страхът отземаше ръцете 
му. Само че тогава това пътуване бе някак, 
си слънчево и зелено. А сега от това небе 
и тази вода лъхва студенина, сякаш диша 
смъртта. Изпълваше го зебнещо предчуствие 
и той се все по-здраво се вкопчваше за бод
рия глас на капитана, както тогава до болка 
стискаше въжето на люлката.

След малко

ваха като огромни черни кълба, ту като рояк 
Мушици. Погледът му блуждаеше из 
вата.

синс-
леп-

— Няма я! — повтаряше си вглъбено той. 
— Няма я!

— Кого търсиш, дядо? — попита един хла 
пак и дяволито смигна на приятеля си.

— Ако търсиш бабата, тя е хееей там, 
горе ... над борчетата! — 
двамата избухнаха в смях.

Ангел Тренин се сви, сякаш думите им 
бяха плесница. „Нима започнах да говоря 
сам на себе си?”, с ужас се запита.

Царибродските гробища бяха пряспа ра
на в душата му. Тук преди непълна година 
само съхрани последния си оцелял приятел от 
пътуването, бай Коста Американеца.

Тоя Коста го изненада много. Затуй при- 
легна на сърцето му.

Гонзалес, надзирателят, стоеше с камши
ка под мишница и си даваше вид на госпо
дар. Като черна лястовица прелетя в сине
вата негърът Джон и се просна върху тух
лите с цялата си дължина. Гонзалес пристъ
пи с камшика и в^рху плещите на Джон 
набъбнаха мораво-червени петна. Джон от
скочи, сякаш се беше опърлил. Заскимтя ку-

подзе другият и

— Ще я потърся — каза си той. — Тря
бва да е мернала някой хубав балкон в гра
да и там да е свила гнездото си. Човек не 
може да. отлепи очи от тези балкони, та пти- 

? Там ще да е.
Но изведнъж нещо го сряза през гърди

те. Тазй боХка му беше позната. Нали 
преди две-три години тръгна да търси баба 
си. Сутринта я предумваше да 
жетва, ала тя му отвърна, че не може да 
гледа как се рони житото. Обещаваше, че 
ще намери жетвари, но и сам знаеше, че ги 
няма. Откак в града заработи фабриката се
лото запустя. Копач, жетвар, косач или друг 
надничар не се намираше нито за лек. Си- 

му Ранко праща пари, 
нищо щом няма хора.

На пладне пак я помоли да се приберат. 
Под око я наблюдаваше и виждаше как жъл 
тило попива руменината й. Тя отказа. При
вечер остана да доизкара постота, а него 
изпрати по-рано да прибере добитъка 

Стана късна 
Докато слагаше

ца ли

така

не отиват на

от комина заизлиза тънък 
пушек. Той не издържа тежестта на мъгла
та, изви се и започна да се пласти върху 
покрива. Седнал на трикракото столче, Ан
гел духаше в слабия пламък на лисковниците 
и подсмъркваше. Лисковниците пищяха на 
огъня, „мокри са”, прошепна 
взе от кревата две-три гъжви 
бутна под съчките. Пламна 
запукаха, а мракът се 
„Утре, нецременно

че.
нът но и парите са И в тоя миг, край Гонзалес изникна Ко

ста. Той крясна в лицето на Гонзалес: „у нас 
и падналият добитъка не се бие!...” „Зъбиш 
се балканско куче!” отвърна му Гонзалес и 
завъртя бича. Бичът изсъска 
вместо да се свие около Коста прелетя през 
банкините тухли и изчезна. Коста 
дива ярост тъпчеше Гонзалес... Гонзалес се 
извиваше под краката му като гъсеница. 

„Мина втора седмица, а тя не идва”. 
Тъпата болка взе да го разяжда. Дали 

и нея загуби. Нима човек

си той, стана, 
слама и ги 

огънят, съчките 
отръпна по ъглите. 

Ще МУ напиша и за лястовицата ще му кажа , реши той.
Но всичко полетя в обратна посока. Ба

ба Стана изхвъляше огнени храчки, Джон 
пукаше като съчка, гъсеници скимтяха като 
негъра. Зави му се свят. Отвънка, в напира
щия южняк долови звън на лястовиче крило. 
Или пък това старият орех разкръшва снага? 

Ранко тъпо гледаше в телеграмата
да проумее. Как така умрял?' Смър

тта няма право да закача баща му. Та 
само преди пет-шест месеца той бе тука 
еше се сякаш горски водопад плискаше. Ба
ща му бе планинец. Изобщо планинците жи
веят дълго. Той и така му казваше: Я се 
прибери горе, в планината. Какво хубаво си 
намериА в тоя мравуняк? Не можеш ни дума 
продума с пътник. Заговориш го, а той те 
"«„У“' че ли е паднал от де

И |се бързат някъде. Хората 
то бързат — бързо свършват. Ние в плани
ната прехвърляме стоте, защото не бързаме" 
бързаше“ но” ™0МНИ' че ба1«а му никога не

»»»

като смок, но

вечер, а тя не се връщаше.
ва отземаща сил.^ "ГТ
неше черната мисъл, ала тя взе по-иастарве- 
но да го мъчи. Не усети как прехвърли чука- 
пот^п»НОО°" Станоо°-ироеча гласГму 
Намепн „Т- ® тъмата- Никой не му отвърна Намери я мъртва, склупчена край кръстците.

т-,й„п>аАа ще Аа е! — уверяваше себе си 
Трябваше му повече от час да приготви 

Беше пазарен ден, но из селото пРиготвн-
ше жива душа. „Съвсем 
каза си.

с някаква

. . се ражда само
затуй, за да загубва толкова свидни неща?

— Няма я! А може 
шла? — и в село да си е до- 

мърмори си той. — Дали напразно 
само бих пьтя и като шашардисал зяпах из 
балконите?

и неможеше
нали
сме-не се мярка- 

запустя туй село”,
Вечерта се смъква из ридищата и студе

на. Уж щеше да заруменее, пък сивите мъгли 
потопиха руменината и мрака взе да набуя- 
ва изведнъж. у

Не беше измълзъл

пазад1нЛГенАаНпаМИНе В АмеРика също беше А Но тогава лястовицата беше \п-
стряхата Бетр°С™И писъци се носеше около 
отРвсаекаи хпаст АНглПР°ЛеТ- Свежест У*аеше 
милваше. Домъчня топлеше. сякашполази из 4°лГН^гУ запНочнГдаа
кра^ТМ^с^д~оИТОЙ

Те'!У13ПН^™™рна
Ден той чувст|увашеШкЯПРаЗНОТа- 0т а=и иа 
стеле в негГиТаоколо мч иЛ празнота се 
тишината. Погълна тявсички^г'“апред Аойде 
топлеха старческите и !1 пШсове' коит° 
му отсече; така кактгУ 1™' Последен Ранко 
си, когато тръптаКза Амер В а°ТРГа На баа<а 
ТО пилци, щом пораснат излн^еЦаТа са ка~ 
мястр да си вият свое гнечлп" л И търсят 
напускйХа без думи СякятАк' АрУГИТе го 
нещо. А Ранко Ау гледаше - бяХа гузни за 
му го каза. Затуй може™ 
му се нрави.

НесЙбКОЙЙИЯТ ШУМ ИЧ илиптя-го 
ГО сепна. Той не Мтър^позна™“3 Ч>аАа 
Гацината кръчма,, какт^ правеше ™ва 
Ааваха^бе3™^3 И3 балконите. Оттам се по
прелитаха^^нялЛИЧНИ ЛИЦа- °Рля«и лястовици прелитаха над главата му. Те ту му се

кравата, трябва и ли- 
Аа насече а и качамака чака да

теница^^яя^ ко*: масълце. ЙУ0 Гой“ “ ^ 
ва. П ьк и -да 
Та нали

де
не се оплак- 

няма кому. На Ранко? 
кя „ „„ " при него не издържа. Хвана ка и се завърна. Ранко 
Поне

се гнезди 
едва местеше 

погълна и той
иска

по- вла-
се ядосваше много 

тяи^я г\^а пишеше- А Ангел знаеше, че не е 
иака- Сетивата му подсказваха, че е бреме- 
тпга? КОВа зарад хляба, колкото виците .които особено много 
ха му. Той се готвеше 
да му каже всичко,
А ето и днес
ИАвя’?ттСаТлаТа й лястовица' защо поне идва? Цял ден ми отне. Писмото 
ще причака”. °

в гърди-

зарад на- 
дразнеха спа

да му върне отговор 
но все не се бъдеИн1койСе~ ~ умрял! Не, не може да 

статут . « е пошегувал! Разбрал е че

саТГяТН™
пера. Струва му се чГбашя Се разтре-
за тази тъпа болка У 6 Разправял
щастие? е навестява ли тя не-

решаваше.не стигна.
тя не 

й тая вечер

Полека той привикваше и Не ИЗАЪржаха-

право в очите и 
сега той най-вече си.

киятВмуТсин АнгелАкЙяНт° Се ВТурна най-мал- 
- Татко татко пре1цеше радостно;

нашата стряха! ' ВИ1|а вие гнездо под
Детето сега Ранко Разбра ,че. А УчУАено гледаше бащаР

с това.
Влезе в кошарата. Изведнъж нещо го пео 

на и той се струполи. Беше нагазил мотика- 
сега псуваше. Подигна се, смърми кра

йно не толкова убедително „Чакай 
и започна да я мълзе.

лица в 
по-ра-

та и 
вата с 
де, чакайстру- истината. 

си как пла-
Странйца 8
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култура изкуство -» култу\ га ★ изкуство

Млади поети

с Е Г А а>

нез
аСега р.есъм сама 

срещу слънцето. 
Стоя

<ах
със сълзи, които събират 
светлините.

Със сянката си 
събуждам самотата

№Ж$тм
щ4/й,Я

-I- »
О « 
я
й §

на селото. :щСрамежливо стаята старее. 
Села съм сама.
Със сърцето си страхливо 
срещу слънцето.
Събирам светлината.

<3стоя
я

яая
Милка Христова о

№

.1
Я5<Нашето интервю

Ограничени средства 

ограничена 

дейност Безгрижни акорди
ТЕЗИ ДНИ в издание на издател

ство „братство” излезе от печат стихо
сбирката „Със сърце и тебешир" от 
Снежана Илиева — Вйдановйч. Гова' е 
първа книжка за деца и юноши, чийто 
автор е от редовете на българската на
родност в Югославия. Както досегаш- 

произведения от автори от българ- 
народност, така и тази стихосбир 

ка потвърждава творческите възможно 
сти на българската народност в Югос
лавия на литературното поле.

Книжката е твърде хубаво оформе
на и илюстрована от Методи Петров, 
което я прави още по-интересна и по- 
привлекателна.

Препоръчваме я на всички читате-
— Това значи, че ръцете |ли от основните училища и гимназии- 

ви са вързани?
„ До известна степен да.

Но ние чакаме средства за 
Деня на младостта и култу
рната дейност от републи
канския фонд за културна 
дейност фонда за неразвити 
те райони и от Републикан
ската културна общност. А- 
ко получим средства от тях, 
положението ни ще се по
оправи, макар че няма и то
гава да е. напълно задоволя- Нови КОЯ ГИ 
ващо".

— След като средствата
ви са ограничени, какво ще 
направите вашата дейност 
да се почувствува в комуна 
та? '

Децата не искат война, 
ни вражески орди, 
а свобода и пролет пойна, 
безгрижни акорди.

В Димитровград преди една седмица бе приет об
щинският бюджет, а вече има негодуване от отделни 
потребители на този общинскт динар. Едно учреждение 
от негодуващите е Центърът за култура и забава.

Образователната общност иска от 
джета 330 хиляди н.д. за културната дейност и 60 хиляди 

„Майските срещи” на 25-май. От исканите сред- 
115 хиляди динара за културна дей- 

10.500 динара за „Майските срещи”.

ните
ската Да развихрят бели криле, 

та да се понесат 
и в космоса да може 
да се озоват.

средствата на бю-

динара за
ства са получили 
ност и

Децата не искат война, 
ни вражески орди, 
а свобода и пролет пойна, 
безфижни акорди.По повод на това приказ- 

директора на Цен- 
и забава др

те.вахме с 
търа за култура 
Синиша Нейков.

Онези читатели, които искат да си, 
обезпечат и тази книжка, така да разно-, 
лагат комплектно с всички издания иа

Снежана Илиева—Вйдановйч

Ь , V" ту; '
каза„ Не сме доволни, 

той, защото с толкова сред- 
можем да работим 

както трябва и както

„Братство” нека я поръчат от издател-1 
ството. .

„

ства не Книжката струва само 2 динара.така,
е необходимо, за да оправ- 

съществуването
5-

СИ.даем
Ние сме изготвили план за 
работата и въз основа на 

сме искали бюджетни 
насоч-

1> Ш
това
средства. Особено се 
вахме

\ нкъм развитието на 
културния живот на село и 

неговото преобразява- УКЪМ
не. Желанието ни е освен с 
подвижното кино, да посе
щаваме селата с ансамблите 
на самодейците от Димитро 
вград, да водим гостуващи 
ансамбли и да организира
ме разни други манифеста
ции в селата. Сега обаче е 
въпрос дали ще можем с то 
лкова малки средства да ос
ъществяваме нашия план.

С ТРЕВОГИТЕ И 

ГРИЖИТЕ НА 

УЧЕНИКА

:! И
настоим дейността 

ни да е по-голяма отколко- 
то през 1970 година. Но не 
можем да вървим извън ра
мките, зарад недоимък на 
средствата. Самодейността 
също иска средства, за да 
се разгърне по-широко, а 
как да стане това разгръща 
не, без пари?

„Ще

(Ь I
СНЕЖАНА ИЛИЕВА • ВЙДАНОВЙЧ

ЮНИШ1.■,ъшт и
ГШШН1

На наш въпрос, какво мо 
же да се направи с разпола 
гаемите средства през тази 
година, той ни отговори: лтурна дейност (самодейно- ците иа детския вестник »*АРУ «Г Д 

стта също) а от това стра- сеца са поместени десетина 
дат гражданите. Сиромаш- нейни стихотворения, 
кият и така културен жи- 

ще осиромашее 
вместо да се

че в
У

„Още не знаем колко сред 
ства ще ни отпусне култур
ната общност. Планирано е 
да получим от нея 100.000 ди 
нара, с които пари можем 
например да издържаме по 
движното кино и дейността 

читалищата по райони-

вот, значи 
още повече, 
разгръща по-силно.

СТР. 10
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От всяяки страни

Кооперация »Единство търси изход«
си имат редица танцови за
бави и други видове развле- 

, в което ще у части у- 
младежи от Димитров

Земеделската кооперация Една група извидници ве- 
„Едннство” в с. Божица съ- .че е посетила Димитровград 
ществува от 1946 год. През и е разгледала местностите чение 
1959 когато се съедини със около Димитровград, след ва\ и
земеделската кооперация в което е решила да доведе град. .„.„«ирнип шр
Топли дол. В нея са заети 50 летовници на маиастирче .
12 работника. Разполага с то пад Димитровград. Ас и " в~зки межди
около 2.100 ха пасбища и Петдесетте младежи и де- ,,а ™^раини вР^ки между
около 16 ха обработваема войки ще летуват тук 20 дни младежта от Аимитровград
площ на разположение. Пас и ще прекарат цялото време и споменатия извиднишки
бищата ис са облагородява- под палатки. В програмата ояряд. - • к»
ни, а на обработваемата 
сперммент са произвеждани 
площ само 3 години за ек- 
овес и картофи.

Ползването на обработва
емата площ е 
вследствие на

Съвети на лекаря
ДИЗЕНТЕРИЯзанемарено

отсъствието
на механизация. ДИЗЕНТЕРИЯТА със своите тревожни признаци е 

правила впечатление на хората 
Заболяването започва с температурата и разтрисане, оо- 
лезнени напъни и кървавослузна диария. То е прилеп
чиво.

Хълмът още се пуска от най-дълбока древност.Иначе- главен поминък ма 
кооперацията е търговията 
Тя има 5 магазини (един па 
зеленчуци и четири със сме
сени' Хълмът в местността Сур- 

ланица все още се свлича 
към коритото на реката, о- 
баче за околните села и на
селението не съществува ни
каква опасност.

Както заяви завеждащият 
горското стопанство от Пи
рот Раднша Миленкович, зе 
мята от тозн хълм и по-рано 
се е свличала към реката.

Течението на река Ветрен 
е било спряно защото маса
та пръст около 4.000 кубиче

ски метра с затворила кори
тото! Обаче веднага са пред 
приети мерки за отичанс на 
водата.
малко езеро, чиято дължи
на възлиза на 125 метра, а 
дълбочината на около 5 ме
тра.

два в Божица център. 
един в Топли 

Кооперацията
Заболяването започва след инкубационен период 

от 2 до 7 дни, най-често 3—4 дни. В повечето случая се 
проявява остро с температура, болки в корема и диария. 
Болните изхождат редки, зеленикави изпражнения, при
месени със слуз и кръв. Изхожданията са много чести 
— 20—30 в денонощието (всеки час, даже през половин 

в съ- час). Но дизентерията протича често в лека форма. То
гава общото състояние почти не се засяга, температура
та е слабо повишена, ходенето по нужда е учестено, но 
изпражненията не са обилни, с малко слуз, без кръв. 
Болният за няколко дни оздравява. Такива болни нямат 
съзнанието, че са заразни за околните, мислят че са за
болели от обикновено разстройство, което свързват с 
враната. Леките форми на дизентерията са относително

дол.'
има съмни- 

телии и спорни искове от 
45.000

Сега е направено
динара създадени от 

килимарницата, която е зак 
рита още преди 2 години. 
Не е в състояние сама да сс 
справи и отговорните 
щата ведно с членството си 
търсят

Най-големи щети има гор
ското стопанство от Пирот, 
защото е затворен пътя за 
превозване на дърва. То все 
ки ден губи средно по 2.000 
динара.

интеграция с някоя 
по-заможна трудова органи
зация. Всички са във връз
ка с търговското предприя
тие „Звезда” от Сурдулица 
и ПЗК „Масурица” също та- 

Сурдулица и ПТК отка от 
Враня.

по-чести при децата — в ранната възраст.
Единствен извор на дизентерийната зараза е чове

кът, тъй като животните не боледуват от дизентерия. О- 
собено опасни са здравите заразоносители. Това 
които, без да боледуват, известно време носят и разпръ
скват дизентерийните бактерии. Често при болни, 
ие са се лекували или са се лекували недостатъчно, 
боляването се превръща

М. К.Секция на музикалната 

младеж
са хора,

Извидници от 
Белград които

за-
хроническо. Такива хора имат 

от време на време неустройчиви изпражнения 
изхвърлят зазраза в околноста 

Заразата се пренася

в
и дългоНа 13 април в Димитров- 

" град ще се състои учреди
телно събрание на секция 
на музикалната младеж на 
Сърбия. Инициативният ко
митет който е образуван те
зи дни и Центърът за култу
ра ще бъдат носители на та 
зи акция по организирането 
на събранието.

На събранието се предви
жда да присъствуват члено
ве на Белградската опера, 
които след това трябва да

ЛЕТУВАТ В 
ДИМИТРОВГРАД

интерпретират фрагменти от 
операта „Севилският бръс
нар” от Росини.

среда.
върху здравите хора посред- 

ством мухите, замърсените ръце, хранителните продук- 
ти и водата.С образуването на тази 

секция културният живот в Дизентерията е сериозно заболяване 
то протича в лека форма .Въпреки 
Цина разполага с мощни средства 
терията, за предпочитане е заболяването 
За да се предпази

През месец юли 50 извид- 
града ще се обогати с още ници от отряда, Братя Ста

мен кович” от Бе

Дори и кога 
че съвремената меди

лград ще ле 
туват на манастирчето над 
Аимитровград.

един нов вид, а на иаселе 
иието ще се даде възмож 
пост да се срещнат и запоз 
наят с най-изтъкнатите юго 
сласки драматични и опер 
ни артисти.

за лекуване на дизен
да се избегне

човек от зараза, трябва да 
вот, съобразен е няколко 
ния. При всяко 
необходимо да

води жи 
елементарни хигиенни изискваТова ни съобщи председа

телят на младежката Орга
низация Симеон Костов, кой 
то е разговарял с представи- 

С. Кръстич тели на отряда.

н еразположение, свързано с диария, е 
- Аа се касае и до ди- 

в къщи и да се повика ле- 
за лекуване.

се помисли, че може 
зентерия, болният да остане 
кар, който ще даде указания

ллллаааалаааааааааа^лааааалала^ >40.4^4^4^,^------------ --------------- „_|Г||Х|

Средствата за осведомяване доприна 

сят за идейното издигане на младите
Нови книги

С тревогите и грижите
на ученика

На завчерашното отчетно- ствата за осведомяване 

бия говори Тчл^ът на П^е те “позиции Мис'

™ -рЧан^ГсаГза° '
идейното образование и въз 
питание на младите, той го
вори и за значението на сре 
дствата за осведомяване 
идейното изграждане 
дежта.

„Средствата

(ОТ 9 СТР.)
Но с иовоизлезлата стихо- пг» 

ширР-'“ с'^а„СаЪРЦвеиАИан^
като поет за деца цялостно Р Ро-чй
разкрива творческия си об- „„ се- като всяка пъ-
раз. Преди всичко, основата иК°Ж®а* Така и г~: 
на нейната поезия представ- ,‘я ама места> където може 
лява безмерната й обич към почяко,!!РаВЯТ забеле™ — 
децата, грижите и тревоги- ,,я^КОГа стихът няма нуж- 
те на ученика, безпределна- "^икалност
та привързаност към дет- бни ~а Това са Аре- 
ския живот. „ и' Аа се каже „май

сторски грешки, които, с 
течение на времето изчез-

имат то от бюрократическото, са 
моуправителното от статис
тическото. Следователно, 

трябва да се борим и село
то да бъде осведомено. Осве 
домяваието трябва да бъ
де системно, а не само ко
гато се водят крупни поли
тически акции. Освен 
Съюзът

карат към
на мла 

на мла- тази кни-дежта в това 
Младежкия

направление, 
печат не бива

в да се превърне в трибуна 
на членовете на редакциите 
и на сътрудници- — 
леници, но трибуна 
чки

това
на младежта трябва 

да се бори за по-успешно 
участие в средствата 
ведомяване.

вна мла
за ос- 

В тази област 
е необходимо съдействие с 
останалите обществено-поли 
гически организации 
нището на общината, 
между другото Борис Коста 
ДИМОВ.

съмиш- 
на вси-за масово ос

ведомяване, каза той, в ед
но такова

В най-общи черти поетеса
та е успяла да докосне стру 
нитс на детската душа да Аа кажрм иот„ 
предизвика вълнуващи мело хосбирката Със СТИ"

мимики
младежи. Цялостното

самоуправително осведомяване допринася мла 
общество са наи-силното сред дия човек да различава 
ство за идеологическо

на рав 
казасо-

влия- циалистическото_ _ л °т несоци-
идеина борба. Сред- алистическото, прогресивмо-

са-ние и

Страница 10 Ст. Н.
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Ето да продължим с явлението на 
пия. През 1242 година войските на 
дър Невски се били

полярните сия-
руския цар Алексан- 

един ден върху леда на Чудското 
езеро с шведите. През нощта, още траял боят и 
както съобщава летописецът за този бой, воините
в^нство’"оАелш "ЪВ ВЪЗАУХа на божието
войнство които дошли да помогнат

тогава, 
и на

Александър Нев-наски.

Наука и суеверие

НЕОБИКНОВЕНИ
ПРИРОДНИ
ЯВЛЕНИЯ

Това не са били воиски на бога, но дъ
гите, драпериите и постоянно сменяващите 
се цветове на полярното сияние.

Това явление се наблюдава г северните 
предели: на Европа и не тревожи никого. Оба
че понякога то може да се наблюдава 
южно и даже съвсем на

ваше, ту се загубваше. Не се чуваше глас, 
нито стъпки. Попитах кой идва, но никой не 
ми отговори. Достраша ме. Това беше някак 
ва кръгла топка, 
два юмрука. Тя приближи до мен и можах 
да я разгледам. На два пъти нейната външна 
обвивка като че се разкъса и вътре се бидя 
бяло-синя светлина. От кълбото излизаше тъ-

мята прескача огромна електрическа искра 
и това е светкавицата или мълнията. Там къ-и по- 

на полюса.
През 19.57 година зимата, през месец февруа
ри, около 22 часа, северното 
да се наблюдава и от нашите предели, осо
бено е Димитровградско, а това се повтори 
и през зимата на 1939 и 40 година. Какво 
°еше това явление? Червена заря бе покрила 
северната част на небосклона и .много селя
ни и граждани смятаха, че това са някакви 
огромни пожари незнайно къде, чиито от
блясъци се очертават на небето. Заревото се 
усилваше, стихваше, пак се усилваше, но ни
кому не идваше на ум, че това е полярната 
светлина или северното сияние.

Това явление обаче 
рядко да се наблюдава. Иначе за северните 
предели, особено в полярните кръгове на се
вер и юг, то е често. Може да се наблюдава 
около 100 дни в годината. Формите на сия
нието са различни. На небето 
преливат гигантски 
оранжево, червено, жълто. Тъмното небе се 
прорязва от огромни стрели, от лъчи, които 
избухват и изгасват. Високо в небето увис
ват с.марагдово-зелени завеси с червени рес
ни. Друг път пък небето свети, 
огряно от пламък, раздухван от вятъра. Иг
рата на тези светлини продължава много ча
сове, като ту угасва, ту се разгаря с нова 
сила.

дето мине светкавицата въздухът силно се 
нагрява, налягането се повишава до няколко 
хиляди атмосфери и става нещо като експло 
зия на нажежените газове. Въздухът се въл
нува и шуми и това го чуваме като гръм.

Мълните са различни по форма. Има лен- 
тообразни мълнии, след това плоска мълния, 
която за миг осветява целия облак, срещат 
се рядко ракегообразни мълнии и кълбови
дни мълнии. Особено интересна и загадъчна 
с кълбообразната мълния. Тя има форма на 
топка или кълбо и по големина може да бъ
де голяма колкото футбол или и по-голяма. 
Тя се движи из въздуха доста бавно, почти 
със скоростта на бягащ човек. Лесно може да 
се проследи с очи. Нейният път често съвпа
да с посоката на вятъра. Понякога кълбото 
може да спре. Ако се докосне до някаква 
преграда то може да експлодира и да напра
ви разрушения. В други случаи то може да 
изчезне бавно и тихо със слаб трясък. Кога- 
то кълбото се движи във въздуха се чува 
слабо свистене. Цветът му може да бъде сил 
но до ослепително бял, червен или син. Мъл
нията на кълбо може да проникне в къща
та през отворена врата, отворен комин или 
прозорец, даже казват че минавала и през 
ключалката на вратата. В миналото хората 
са мислили, че това е зрителна изама, но се
га със снимки е установено, че такива мълнии 
съществуват.

Ето някои разкази за виденото:
„На небето светеше пълен месец. Въз

духът беше чист и прозрачен ... Когато изля
зох на хълма, спрях и видях някаква светли
на пред себе си. Някой идваше към мене с 
фенер.

юг
светла и голяма колкото

сияние можеше

нка като конец огнена опашчица, от коя го 
се чуваха малки експлозии. Разбрах че и- 
мам работа с кълбовидна мълния.

Това е записал пътешественикът В. Арсе- 
ниев, за Усурийския край в СССР.

Ето още описани случаи:
На 25-май 1934 година в Москва по време 

на буря в дома на гражданката Доманова 
влетява малко светло кълбо, със синьо-виоле 
тов цвят и с големина колкото орех. Топка
та бързо прелита стаята, като съска и набър
зо експлодира. Никой обаче не е пострадал.

Описан е и случай станал във Франция 
през 19 век. В един дом в Париж мълнията 
влезла през комина, 
се търкулнала на пода. Приличала на свете
що котенце свито на кълбо. Топката се доб
лижила до краката на човека, който се на
мирал в стаята, като че искала да си поиг
рае с него. Страшно уплашен, 
дръпнал краката, но мълнията се 
до неговото лице. Той отклонил глава назад. 
Тогава кълбото се

у нас може много

горят и се 
дъги оцветени зелено, паднала в камината и

като че е човекът си
вдигнала

вдигнало към тавана, къ- 
дето имало дупка за кюнец, но залепена с 
хартия. Кълбото пробило хартията вмъкнало 
се в дупката и тръгнала по комина, където 
след секунда експлодирало с голяма сила и 
съборило комина.

Най-ниско полярната светлина стига 
хиляда километра от земята, а горната гра
ница се губи на хиляда километра. Затова, 
когато сиянията са особено силни те могат 
да се виждат и в южните предели на Евро

па

Кълбовидната мълния обаче и до днес не
е съвсем разгадана. Смята се обаче, че 
създава при силни електрически разряди и 
може да се разтури ако се докосне 
тропроводннк.

тя сепа.
Какво предизвиква полярните сияния? То

ва е светене на разредените слоеве на атмо
сферата на големи височини от ударите на 
електрически заредени частици, които 
изхождат от слънцето. Съществува тясна връ 

сияния и Слънцето, т.
освобож-

— Чудак — помислих. В такава светла 
нощ да носи фенер. Но след няколко секун
ди видях че фенерът е кръгъл, матов... Ме 
стността беше неравна и фенерът ту

до елек-

про- се явя- — КРАЙ —
зка между полярните 
е. неговата активност при която се 
дава огромна енергия, а електрически натова 
рените частици предизвикват светене на раз
редените газове в земната атмосфера от гор
ните слоеве. Защо се явяват сиянията преди
мно около полюсите се обяснява с магнитно
то привличане, което там е най-силно. По
лярното сияние не е отдавна никаква тайна 
за науката. Използвайки закономерностите 
на това явление са създадени луминисцент- 
ните светлини (неоновите които отдавна ве
че заменят в осветяването на градовете кла-

ОБЕДИНЕНАТА КРЕДИТНА БАНКА
Нвсковач

с клоновете си във Власотипцп, Лсбапс, Вучйе, 
Гърделнца, Босилеград, Владичин Хан, Сур- 
лулица, Буяновац, и в пощите на територията 
на Лесковац и Враня

ОРГАНИЗИРА ИЗВЪНРЕДНО ЛОТАРИЙНО 
ТЕГЛЕНЕ ЗА СПЕСТОВНИЦИТЕ СИ.

н собственици на средства, осрочени на 13 
месеца.сическата крушка.

КЪЛБОВИДНИТЕ МЪЛНИИ СПЕСТОВНИЦИ! Използвайте единстве
ния случай спестеното да оставите на сигурно 
място в Обединената банка в Лесковац, която 
плаща най-високи лихви до 7,5°/о.

От лавни времена хората са се бояли от 
бурята придружена със светкавици и гърмо- 
тевици. Древните славяни се покланяли на 
бога на гърма и мълнията Перун, а древци- 
те гърци имали бог Зевс. Според християн
ската религия 
с колесница и праща огнени стрели върху 
Земята, а по нашите краища се казва, че 
свети Илия карал каци за сирене на мандри
те, Дълго време природните мълнии са били 
загадка за хората. Едвам крез 18 век е било 
установено, че светкавицата представлява о- 
бикновена електрическа искра.

буреносните облаци 
елс

ЛОТАРИЯТА ИМЛ СТОКОВО-ПАРИЧЕН 
ХАРАКТЕР СЪС СЛЕДНИЯ ПЛАН ПРЕМИИ: 

— Автомобил „Застава 750 19 000 динара 
— Мини-трактор „Адриа"

ГЛАВНИТЕ ПЕЧЕЛИВШИ 
— Мотопед „Мини”
— Помпа за напояване

ЗАПОМНЕТЕ, че само за вас е организи
рано извънредно теглене на спестовната ло
тария.свети Илия се вози по небето

9 000 динара
Покрай високата лихва от 7,5%, както и 

участвувапето в лотарийното теглене на би
лети, вие които разполагате със спестовна 
книжка с влог от 1 000 динара, сте застрахо
вани при ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ЗАВОД „ЮГО 
СЛАВИЯ".

2000 динара 
1818 динара 
1490 динара—- Хладилник 

Печелят още:
—_50 билета от по 300 динара и 15 000 динара 
_ 50 билета от по 200 динара по 10 000 динара
— 100 билета от по 100 динара по 10 000 динара
— 300 билета от по 50 динара по 15 000 динара

Право да участвуват имат всички спес- 
влог от 1000 динара иа 13 месеца

В различни части на
Ск°рГчРсУтГ,Т ГитГ се РЯприпличат М взаимно.

не могат да се съединят бързо.

ПОБЪРЗАЙТЕ, защото тегленето е насро
чено за 15 май 1971 година в помещенията на 
Банката в 9 часа.

ГИШЕТАТА по спестяването работят всеки 
ден от 7 до 19 часа, както н гишетата в по
щите в Югоизточна Сърбия.

ПречГГГяъздухътко^тОеетЛОШгПроводг,ик

иа електричеството. В “ ®’"“еско празнене.
ТОВИИЦИ с
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Мирослав ЛАЗАРОВ

Комшийска хроника

I
ТЕХНИКЪТ: — Ако и сега продължава да пуши, 

проверете комина!

Мисли и афоризми 

от френски автори
— Оставя я, тя е обикновена загори тенджера...

Цял живот казваме „По- 
късно, по-късно". Накрая ни 

„Твърде

Талейран

Аз не съм суеверен, суе
верията носят нещастия.

Волтер оставя да кажем 
късно".

Трябва да бъдеш невероя
тно ловък, за да умееш да 
скриваш това.— Свате, поче некико он, знайеш ли ония уба- 

вн ореси по старият пут къмто Желюшу. Сечаш ли 
се йедну годину кига ти дооди на славу у село па 
те я испрача. Кока йе денъска тека се убаво сечам 
бео я понел за добар пут йедно шише рейию па 
седомо под йедън орей. По путат жешчава, нийе 
смо се испотили кока смо орали, а под ореят ладо- 
вина ко у зевник. Седомо, пооратимо 
па ти продължи, а я се върну у село.

— Сечам се, свате, ама 
Ако йе затова 
ама това се не върча.

Шамфор
Златният век е бил тога

ва, когато златото не е вла- 
стувалс.

Лезе-Марнезия
си, пинумо, Книгите са нашите най-до 

бри приятели. Но те не ни 
прощават само едно: когато 
ги заемелх на някого, те та
ка се обиждат, че не се връ 
щат никога.

за кво си са намусил, 
що смо одъртели, да те разберем,

Нейе затова. Общинарете некня исекоше све 
оресити покре путат. Нииедно дървце не остайи- 
ше. Не знамКОИ ЛИ БИ 

ТОЛКО 

ПАМЕТАН

Р. Делфер
кому су смитала дървята. Да су на 

аутопутат я би знаял дека су исечена да не Вине 
народ, ама тува кому смиташе ич не могу да раз
берем. Нейе ми, свате, зарад оресити, я и онака 
несъм Ви брал, ама туя ладовину нема никига да 
прежалим. Не би ме било 
да се йе овайдил. Ама

Да проявим мъдрост в чуж
дите работи е далеч по-лес
но, отколкото в собствени
те.

Ларошфуко

За пари той бе готов 
стане всичко, дори 
човек.

яд и ка би знаял некой 
не веруйем. Това си йе да

падло некому напамет и йе наредил 
Са ка поидем за Желюшу па 
то кико вършняк куде че 
нем да се одморим?

честенда се исечу. 
ка ме напече слънце- 

се заладим, куде че лег- Ж. де Тур

в живота се налага да из- 
бираме между две неща: да 
печелим пари или да ги хар 
чим. Но да вършим едното 
и другото заедно — не стига 
време.

— Епа свате що йе било било йе. Знайеш ли 
дека ко ми оратиш и мене ми дожале за тая дър- 
вня. Знам ка дойде еннат, он йе съга у Белград 
млого обича да се истегне 
зуйе ми дека тамо

Онядан срето у Димитровград сват Гогу од 
Желюшу. Щом приде до мене видо дека йе малко 
тръгал. Ама ка поче и да 
голем зор.

Кво ие бре, свате, да нейе сваата болна, да 
несу децата настрадала?

— Нейе, каже 
да Ви пази, ама йела

вика сети се дека има
под некойе дърво. Ка- 

това не може да найде. А нийеI]
и това що имамо гледамо да га затриемо. А нема
РНРУ^ ~ ГН Та У„дГГ АкГузнТем;
свате, кои би толко паметан та Ви нсече, че ти

Ед Бурде
он, сви су живо и здраво, бог 

да седнемо негде па тъгай на В живота можеш да раз
читаш само на себе си. И 
то не винаги.тену че ти (распрайим.

Седомо у кавенуту, сватат преметну йоще йед
но чоканче, Вимка с

кажем.
А със 
МАНЧА с.р.

Тр. Бернарздравие,главу и никико да обуши.
Приятел

неТ°вярваКеМ Аа ”

Фр. Пери
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