
п тй НА ЦЕНТРАЛНОТО ТЪРЖЕСТВО В ХЪРВА 
ТСКОГ► НА ПЪРВИ МАЙ ТИТО ЩЕ 

ГОВОРИ В ЛАБИН
Лабинската комуна тази година ще бъде 

домакин на централното първомайско търже
ство в Хърватско, 50-годишнината на Лабин
ската република и бунта на Прощина и 30-го- 
дишнината на въстанието. Свободолюбивият 
миньорски Лабин усилено се подготвя за пър 
вомайските тържества. Патрон на чествуване- 

президентът на СФРЮ Йосип Броз Тито. 
Последния ден на април

то е
на съвместно 

тържествено заседание ще се срещнат пре
живели миньори, участници 
въстание през 1921 година в Лабин и в бунта 
на Прощина, членове на сегашния работниче
ски

1 МАЙ 1971 * БРОЙ 496/97 * ГОДИНА ХШ в миньорското* ЦЕНА 50 ПАРИ IЕрштВо съвет на Истарските мини. Ще бъдат връче 
награди от Фонда на Лабинската републини

ка.
Централната част на чествуването ще за

почне на Първи май с пускането в действие 
на термоцентралата Пломин. След това в Ла- 
бин ще се проведе народен митинг, на който, 
както се очаква, ще говори президента Тито. 
Тези дни в цяла Лабинщина 
повече културни, спортни и забавни манифес
тации. / ^

ще се проведат» ВЕСТНИК НА «БЪЛГАРСКАТА Н А РОДМОСТ В СФ Р ЮГОСЛАВИЯ *

Нашият
привет

МИНАЛАТА година на Първи май 
писахме, че нашето общество не мо
же да остарее, винаги ще е .младо и 
жизнено, защото народи, които твор
ят, нямат време да стареят. И още не 
що. Тогава писахме, че нашите народи 
твърдо крачат в една редица, равно
правни в изграждането и в ползването 
на плодовете - му. На тазгодишния 
Първи май ще добавим още: равно
правни не само в изграждането, но и 
в отговорността си нашето социалисти 
ческо общество да се развива като са- 
моуправително и демократическо. При 
това трябва да се знае, че нашите на
роди и народности могат да пазят сво 
бодата си, равноправието и независи
мостта само със собствени сили и пъл
на отговорност в разрешаването на вси 
чки проблеми.

Именно това, в най-голямата си част 
е и същността на конституционните про 
мени, за които сега разискваме.

И когато нашата народност като 
неразделна част от СР Сърбия в рам
ките на СФРЮ днес разисква по кон- 
ституцшонните амандмани, преди вси
чко, изхожда от: първо, че тя и до днес 
е била равноправна и се е ползвала с 
всички права и облаги, както и дру
гите народи и народности в Югосла
вия, Ни по-малко, ни повече. И второ, 
че нашата народност с гордост може 
да каже, че изминатия път на нейното 
развитие е социалистическа Югосла
вия е най-хубавия период в нейното 
минало. Този период е хубав и скъп 
и затова, защото и трудещите се от на 
шата среда даваха и дават всичко, кое 
то могат, що то самоуправителното ни 
социалистическо общество по-бързо, по- 
успешно и по-стабилно да се развива.

В настоящия исторически момент

ДимитровградБосилеград Бабушница
В този 

брой: Нови
инициативи

Задачи на 

комунистите 

в провежда
нето на зак
люченията на 

III конфе
ренция на СК

Ще домини
рат

внашата народност дава своя принос за 
по-нататъшното развитие

базата на новите конституцио-
стопански
въпроси

на Югосда-

електрифика
цията

вия на
нни начала, защото в тях вижда исто 
рическата нужност обществото ни да 
бъде по-крепко, поединно в своя вър
веж напред. Изхождайки от това, че 
революцията не спира, българската на 
родиост в СФР Югославия и в насто- 
щия етап най-отговорно се отнася към 
всички проблеми и задачи на тия ре
волюционни промени без да има ка- 
квито и да било различни интереси от 
ония на другите югославски народи и 
народности.

Затова, без оглед на всички труд
ности, които срещаме и в политичес
кия и в стопанския ни живот — бъл
гарската народност и този Първи май 
посреща с оптимизъм и вяра в още 
по-хубавото, по-щастливо утре.

С това чувство и желание честити 
Първи май на всички братски югослав 
ски народи и народности.
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осигури осъществяла командването 
е въоръжените сили на юследва да се 

пълно равноправие
националности.^ дъ[> ституциоШш1с и съюзни за 

кони. в ироектоконституци 
онните амандмани е изра 

волята на Зародите и

Подполковник Михаило ЯНКОВИЧ ПСЯ на вси-
Това гославия в съгласие с кои'чки

значи, че
сметка за начина на по- 

г/а офицерските ка
и за съотношението на

републиките народностите, на трудещи- 
те се и гражданите на К>;о 
славия, въпреки че се уста
новява Председателство на 
СФРЮ и по-нататък да ос- 

начало. тане функцията президент 
Републиката и върховен

КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРОМЕНИ и 

НАРОДНАТА ОТБРАНА
жи
пъдване
дри
той състав от
и покрайнините, за назнача
ването Иа висши ръководни

С проектоконституцион- та и териториалната ця- ма на страната, какго и то- мостове в юНА итн.
ните амандмани въоръжени ЛОст па СФРЮ и да защи- ва, че в тяхна компетенция
те сили се дефинират като щапа нейния суверенитет в е и върховното командува- Конституционното
част от системата на народ международните отношения ис иа въоръжените сили, всеки „арод и нароАИОС1 на ЛОкато „„
пата отбрана. Конституция- да утвърждава основните произлиза, че с прокстокои- 0 да употребява коменданг, все Аокато иа
та от 1963 година третира- подготовки на стопанството стнтуциоииите амандмани се майчин езйк и че ези- ^ъжност кОНС™™,ш
ше Югославската народна „ иа общестйеиите служби осигурява решаваща роля на нароАите и народ- АР^аря Тито^В конституод

на федерацията по жизне- ^ Югославия са ра- онните амандмани е изразе-
ните въпроси на народната |Ш011г>авни е проведено и на ролята на републиките в

т в въоръжените сили. В те областта иа народната от- 
питопиалната отбрана пача брана, по начин както това 
X "а равноправие на ези отговаря на новата позиция лото на^ ра V изключе. „а републиките като държа

А XXXIX (а- «и. Това значи, че републи
ките и покрайнините факти 
чески са непосредствени но 
сители на работите и орга
низатори на всички отбра
нителни подготовки.

зона

армПя като основна взьоръ- за функциониране но време 
жена сила на народната от на война, да предписва за
брана. От това произлиза- дълженията на организаци- отбрана, 
ше, че останалите въоръже- ите на сдружения труд и иа Югославската народна ар- 
ни'формации са „помощни" обществено . политическите мия е дефинирана като съв

гйУлвв ЯЙ1*/ 1 ’ Щ
народна армия и територп- ;Ч; V , т ,3 ; ^
алната отбрана като се ка- .<>•. . ;.ф
зва, чс въоръжените сили .ЯйВ&шУж;» . , лУАЙНг •
на Югославия съчиняват е- '-Ъ
дно пяло, от което по отпо- "
шепне иа командуването .2У'У'" • ' •*
произлизат определени кон- •
секвенции. ЯгЖ'''

Концепцията на общона- - '•
родната отбрана и система- . * 
та на социалистическото са 
моуправление съдействуват 
за най-активно извършване 
на всички отбранителни по
дготовки в мир и за най-е
фикасно водене на въоръ
жена борба п оказване на 
други видове съпротива по 
време на война. Въз основа 
на това с конституционните

ка е
ние.С амандман 
линея 4) сс прокламира 
чалото за равноправие 
езика иа народите и народ 
постите в ЮНА, но същевре 
менно се утвърждават и 
сферите иа дейност в кои
то може да сс отстъпва от 
това начало. Тези сфери са 
отнасят до командването 
военното обучение.

па
наТ-.

с из
ключение на организиране
то на ЮНА и на други ра
боти от компетенция на фе- 

и дерацията. Същите права и 
задължения, които имат ре
публиките, т.е. покрайнини
те, имат на своята терито
рия в рамките на своите ко 
мпетеиции и общините.

&■

шк■Ц- Т
■ ; Председателството 

СФРЮ е пай-висш орган на 
ръководене и командване 
на въоръжените сили 
време на мир и па война.
То решава всички основни 
въпроси, свързани с ръково 
денето и командването 
въоръжените сили.
Председателството като ко- фактори на обществото са 
легиалсн орган няма възмо- субект на право на отбра- 
жиост да извършва всички- на> а отбраната се органи
те тези работи. От това про зира в рамките на общест- 
излиза необходимостта да вената система. С амандма- 
се формира орган чрез кой ните се утвърждава, че от- 
то Председателството ще браната е обществена фун- 
извършва работите на ко- кния, а правата и задълже- 
мандване и ръководене на нията в областта на отбра- 
ЮНА. Такъв орган е Вое- ната се фиксират като изво 
нният комитет. Военният ко Р^и права и задължения на 
митет е оперативно-изпълни обществено - политическите 
телен и професионален

иа

по
С конституционните аман

дмани концепцията на общо 
народната отбрана се изди- 

на га до степента на конститу- 
Обаче ционни принципи:

^ •,, ;* -

всички
р,/амандмани на органите на 

федерацията се дават ония 
общи работи от областта на 
народната отбрана, които 
следва единно да се изпъл
няват за да се' осигури ефи 
касност в тяхното изпълня
ване.

Федерацията „урежда ос
новите на системата на на
родната отбрана и се ста
рае за тяхното провеждане” 
Значи, всичко онова, което 
спада в основите на систе
мата на

138 Щ

Е»,— : №
ЮНА е въоръжена сила шг всички народи и народности 

в СФРЮ
съвместности, трудовите ор 

ган, който от „мето „а Пре- В
дседателството извършва из общонародната отбрана76''2 
пълнителни работи на ръко А^щият се 
водене с въоръжените сили.

ор-
свъместности, да образува местна въоръжена сила на

народната отбрана, резерви от обществени сред всички народи и народнос-
е в компетенция на федера ства ” итн. Ако към това се ти и на всички трудещи се
цията, т.е. на нейните орга- Добави, че органите на фе- и граждани на Югославия,
ни. Всичко останало е в ко Дерацията утвърждават „ос- Иемнно затова, че народите
мпетенция на републиките новите на системата на на- и народностите в Югосла-
— автономните покрайнини. Р°Аната отбрана” и че взе- вия са се договорили ЮНА Председателят на Предсе- 
т.е. на по-тясните обществе- мат основни планове и под- да задържат като своя съв- лателството на СФРто от
но-политически съвместно- готвителни мерки за отбра- местна въоръжена сила, в мето на Председателството

.................................................................................. ..................... П1П1........ 1ШШШ1ШШ

тру
и гражданинът 

своето право на отбрана на 
свободата и независимостта
на страната осъществява 
във всички структури на 6б 
ществото.

Затова конституционните в,п,,,,|,ниН11,|11|||,|||,||Ш11ШН1Ш111Ш1!1шшш1111ПШ1ШП11П1111Ш1ШПШШШШ111Ш1||Ц1шми1111И
амандмани утвърждават пра 
вата и задълженията на об- 
ществено-политическите съв 
местности, на трудовите и 
други организации и граж
даните. Всеки трудещ 
гражданин има права и за
дължения да води борба за 
запазване на своята 
да и свободата и независи
мостта на страната.

С конституционните 
дмани е дадено право на 
федерацията да 
най-съществените

Боголюб ИЛИЕВ ните предатели. В този дух, в началото на май 
1941 година, в присъствието на делегати 
всички краища на Югославия, в Загреб се про 
веде съвещание на ЮКП известно 
иието Майско съвещание, 
ча да разработи стратегията 
борбата в новите

от

Майско съвещание на Югосла
вската комунистическа партия

се II под назва- 
което имаше зада- 

и тактиката на 
условия в окупираната стра-

свобо-

Излизайки с ясно формулирани 
непосредствена борба за демократическото-ре 
волюционно преустройство. Югославската 
мунистическа партия се обърна 
ско възвание към югославските народи
дните думи:........ Сплотете се! В тези съдбов-
■::: дни е необходимо да обединим 

сили на борба за вашето
вашите

на.цели на
аман-

Самият факт, 
подготвено 
ЮКП, ясно

че за така кратко време е 
и организирано съвещание на 
говори че Партията през цялото 

' 3 И Б Дните на апРилската война и ка
питулацията на страната, успя да запази ор
ганизационното си и акционно единство
?ГбЛеаДнаппЯ^°СИ б БР°3 ТИТ° И в Разисквания
та бе направен обстоен анализ на причините
ДържавГпГ3 Д° катастР°Фата на"бившата 
държавна организация. Констатира
раи другото, това са били националния 
циален гнет, профашистката 
безпрепятствената работа 
страната и -- 
икономическа

ко-решава по 
въпроси 

на народната отбрана. Така 
ва родя на федерацията про 
излиза от нейната функция 
Да „осигурява независимост

с първомай- 
със сле

ни всички на- 
съществуване. 

национални 
от вашите вековни

ши
ВВашето съществуване и 

придобивки са угрозени 
врагове. Те се стремят да ви унищожат, да ви 
откъснат от народа, да ви отнемат

братство

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ в 

ЮГОСЛАВИЯ
Иалта всекат

Урежда редакционна 
Директор,
«Угачуворен редактор

АСЕН ЛАЗАРОВ

\

ОФР правото на
национален и културен живот. . . Повече от- 
когато и да е нужно народно единство в тези 
тежки часове. Не падайте духом, отстоявайте 
в борбата на

се, че пок- 
: и со- 

външна политика, 
на петата колона в 

цолитическо- 
На съвещанието бе 
се положение във вси 
и във връзка със съ- 

във всяка покрайнина

петък
колели

която ВИ призовава и която 
авангардът на работническата 
лавската комунистическа партия”.

В условията, когато в страната владееше 
обща дезорганизация, по време на окупация- 
та на страната и установяването на куизлинго- 
ска власт, когато водещите буржоазни поли

тически партии се държеха пасивно или се 
присъединиха към окупатора, комунистите из 
плуваха от той водовъртеж и придължиха дей 
Партията. В ДУХа ”а основната ориентация на

гнилостта на цялата 
- система.

проучено новосъздалото
чки

води 
класа — Югос-п •вя и

краища на страната 
ществуващите условия
те.ХОбщДаекон0статациеяНбе3аДеЧПаНа КОМунисти'

ледните събития е успяла ПаРтията в пос- 
ционното си единство м ' апази «Рганиза-
цродължи своята работа н? КЗДРИ 33 да 
пред Партията й., ' На съвещаниетос”, 2™

Издм* „Братсгко" — Нжш
О». Пауяч) 72, телефоя

я 28-4(0.

Годишен абонамент 15 а 
лО^одовпея 7,5 н. динара

Тш. смелм (25-3-78 Служба

по-

Нар. б Нжш ор-
Под нейно ръководство, веднага слел пку 

нацията на страната, започнаха"1 подготовки^ 
борба против фашисткия окупатор и домаш-

П"*™» КарадшГ

стната интелигенция, всичкиСтраница 2 ония, които са

БРАТСТВО щ 1 МАЙ 1971



Съвещание по минното дело в Югоизточна Сърб дини ще се вложат 2,2 ми
лиона динара.

рия на Босилеградско пока
зва, че фосфати има и на . 
Църноок, край Паралово, 
Брестница и Браиковци. По
ради това в тази година се 
предвиждат изчерпателни ге 
ологически изследвания 
тези места.

Те ще продължат и в сл
едващите пет години, за да 
се установи по-пълно стру
ктурата на фосфатните на
ходки. По такъв начин със 
сигурност се очаква, че ще 
се удвоят досега установе
ните фосфатни залежи.

За изследванията на ма
сива на Църноок в тази го 
дина ще се изразходват 
250.000 динара.

В тез иизследвания и в ус 
коряваието на процеса на 
експлоатацията на рудите 
се намира шанса за общото 
стопанско развитие на Боси 
леградска община.

■ Я

Перспективите 

са реални
ФОСФАТИТЕ В АИСИНА — 
ЕДИНСТВЕНИ В ЮЖНА 
ЕВРОПА

в
В Долна Лисина са откри 

ти фосфати, които са изсле 
двани от 1960 до 1966 годи
на.

Тогава са установени за
лежи от 38.000.000 тона. С 
регионалните изследвания в 
последните три години уста 
новени са фосфати и в лю- 
батския район. Тук обаче 
изследванията не са завър
шени.

Фосфатите, намерени в 
лисинския предел представ
ляват единствено находище 

Досегашните изследвания не само в машата страна, 
показват, че в масива на но и в Югоизточна Европа. 
Бесна кобила има още мно Оттук не трябва отделно да 
го рудни залежи. Това ще се изтъква тяхното значение 
трябва да се докаже с пред за нашето стопанство. Ос- 
стоящите изследвания, за вен това и беглите изслед- 
които в следващите пет го вания на останалата терито

— Геологическите
— През следващите

и за

изследвания ще продължат
пет години се очакват инвестиции

експлоатация
На 26 април 

мара в Лесковац се 
за цел да уточни и 
мата за геологическите 
Сърбид от 1971

тази година в Стопанската 
състоя съвещание, което имаше 
съгласува мненията по програ- 

изследвания в Югоизточна 
_ ДО 1975 година. Съвещанието, на 

което покрай 60-те стопански и политически дейци 
от общините от този регион, присъствуваха и пред 
ставители на Републиканския изпълнителен съвет 
и Републиканската скупщина, специалисти и дирек 
тора на, Републиканския геологически завод, на 
,,Трепча , „Бор" и др. е от голямо значение за Бо- 
силеградската община, защото и тя полага големи 
надежди в минното дело.

ще отпочне от идната годи-ка- на.

В разискванията върху 
програмите участвуваха и 
специалисти и стопански де 
йци и политически работни
ци. Всички търсеха възмож 
ности и пътища за реализи
ране на начертаните зада
чи. Всичките разискващи из 
хождаха и доказваха необ
ходимостта тези програми 
съвместно да се реализират, 
както от страна на заинте
ресованите стопански орга
низации, така и от страна 
на републикански и общин- 

§Р ски фактори. Различията в 
разискванията се явяваха 

ЦЦ във връзка със сроковете и въ 
Щ зможностите рудните зале- 
Ш жи час по-скоро да' се изсле 

дят и да се мине към екс- 
Щ плоатация. Естествено е, че 
Щ при това общинските пред- 
щ ставители изхождаха от же 
Щ ланията за по-бързо иконо- 
Щ4; мическо развитие върху по- 
|Ц тенциалните възможности в 
||| минното дело. Специалисти 

те пък, изхождайки от сво
ята професионална отговор 
ност, застъпваха мнение, че

Програмата за по-нататъ
шните геологически и мин
ни изследвания в областта 
на Бесна кобила на съвеща 
нието зае отделно място. Та 
зи област според преценка 
на Белградския завод за 
геологически и геофизичес
ки изследвания предлага 
най-големи възможности за 
изнамиране на нови залежи 
на олово, цинк, мед и моли 
бден в Сърбия.

В областта на Карам а ни- 
ница и досега са намере
ни богати оловни, цинкови 
и медни руди. Тук вече са 
установени залежи от 170.000 
тона руда с богат процент 
чиста метал. В предела на 
Поповица, недалеч от Кара 
маница в течение е изслед

ването на оловно-цинковите 
руди.

В следващите пет години 
тук се предвиждат детайл
ни регионални изследвания, 
а особено в Поповица 
лността на Караманица. За 
целта, в тоя период ще се 
изразходват 12.350.000 дина-

и око

ра.
Паралелно с тези изслед

вания в .1973 година „Треп- 
ча” ще отпочне с експлоата 
цня на установените минни 
залежи.

Също така, ще се продъл 
жи и изследванията в „Бла 
годат”, където 
установени 4.770.000 тома о- 
ловни и цинкови руди. Тук

досега са

вече приключват подготов
ките за експлоатация, която Изглед от Горна Любата

1ЯП1!1111М111111111111Ш111Ви|||||||||||1111111111111111111111111111П111111111111111П!ПЦ желанията са едно, а реал
ните възможности — друго 

покрайнини, трябва да засилят борба- и че не трябва да се очаква 
народ с общоюгославската борба
национално и социално освобож- се откриват, и експлоатират

разоткритите руди. И едните 
ц другите имаха свои аргу
менти. Съгласни бяха само 
в това, че икономическо оп 
равдание за по-бързо и по- 
ефикасно развитие на мин
ното дело съществува и че 
е нужно да се осъществи ин 
теграцня на финансовите 
средства и интересите, как
то на'- стопанските органнза 
ции, така и на фонда на не

ишсшшшшшштши(1Ш1М1Ш111Ш1П1!1Ш111111ШШ11111ШШШШ111Ш111Ш11!111ШШ1111ШШ1111П

4 своите 
та иа своя 
„за тяхното 
дение''.

се показали или се показват в тези условия 
като неустрашими и дисциплинирани борци". 
Трябваше да се продължи с възпитанието на 
партийните кадри в духа на марксизма-лени
низма, Партията да се свърже с всички ония 
групи и привърженици на някогашните буржо 
азни партии, които искат да се борят под ръ
ководството на Компартията против окупато-

че съвсем лесно могат да

Накрая на съвещанието бяха разработени 
задачите на Партията във връзка с подготов- 

въоръженото въстание иа югославскй- 
Бе решено при партийните ръко-

и ко

ките за 
те народи.
водства да се образуват военни комисии 
митети като органи, които ще се занимават 
изключително с организационни и военни по
дготовки за въоръжена борба.

„Под ръководството на ЮКГ1, се казва в 
извоюва своятазаключенията, народът ще 

свобода, независимост и по-добро бъдеще, за- развитите и кредитните бай 
щото това е жизнена задача и цел иа авангар
да на пролетариата — Югославската комуиис-

на Май-

.■стит чмп*»*> ко-тл* *****
ядЗ—-«(У0—ИЖ) ТКЯ ИЗт иЕй ~

*АУТЕТОУАЯ)Е КОМиК15Г(СКК РАЙТЦЙ гиоог^Ш

Шййшм. Ущттт
Штштмштмщ.цтшлштщщш:-.яштжшаШж 

тШЯйт. щшшяяшт

пт кови средства.ТМВлл УИ
Сигурно е, че изследвани 

ята и откриването на руд-тическа партия". След завършването
съвещание отделни членове иа ЦК наското

ЮКП бяха изпратени в разни краища със за- и време. Тук не смеем да 
дача да подготвят въоръженото въстание. На- бъдем нетърпеливи. Сигурно 
скоро при всички партийни ръководства бяха е обаче, и това, 
формирани военни комитети, които се гриже- по-енергично, по-бързо 
ха за събрание на оръжие, за подготовките на ефикасно да 
бойците за въоръжени формации, за органи
зирането иа различни веоиии и санитарни кур ц
совс, за разузнавателната служба, за форми- откриването па рудниците, 
райето на ударни групи за акции в окупира- -рова толкоз повече, защото 
иитс градове ити. В резултат на такава рабо- за шюс иа някои рудни су 
та на Партията още в този период започва рОШ1Нц днес нашата страна 
съпротивата, организират се саботажи и диве- дава милиони долари, 

па и локални въстания в отделни кра-

ницц търсят много средства

че трябва 
и по

се върви към 
съкращаване иа сроковете 

па изследванията, и иа

рсии,
ища. Както и да е, съвещание 

даде нов подтик, който обе
щава, че в предстоящия пе* , 
риод минното дело ще да
де и първите резултати на 
икономическото развитие и 
па Босилеградско.

4
онова, което донесе на 

и злини.ра и против всичко 
югославските народи страдания

Като непосредствена задача иа Паргияш 
най-решителиа борба 
национална омраза и 

•братоубийствена борба мс- 
Особетго бс изтъкнато, че »

Така бойното ядро от около 40.000 члено
ве на ЮКП и на СКОЮ, опирайки се върху 
активната подкрепа иа десетки хиляди работ
ници, селяни и хора от всички слоеве на на
рода, през май и юни 1941 година, направиха 
всички подготовки за започване иа въоръже
но въстание на югославските народи.

бе поставено да води 
против разналамето 
предизвикване на 
жду нашите народи, 
комунистите, изпълнявайки своите задачи в

иа

В. В. — А. А.
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ТЕМИ НА ДЕНЯ ' Мики НЕЙКОВ
Дпмишър ГЮРОВ

нови инициативи в
ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА

Физкултурата и младите

УПРАЖНЕНИЯ II 

ПРЕХРАНАДовеждането на ток по ди МОЖЕ ЛИ ЗАЕМ И НЕЩО 
митровградскнте села е по- ДРУГО? 
стоянна тема на разговори в 
комитета, в общината и по

Ннма това не е възможно? 
Не може ли да се намери 
гарант по заема, не може ли 

Ето на този въпрос би тр да се уреди начинът на из- 
всичкн събрания, които ста ябвало да си дадат отговор плащането в срок да речем 
ват в селищата. Някои села ръководните хора в комуна от десет години или но-мал 
обаче не водят само разго- та, да проучат възможности ко. А такъв заем би бил си- 
вори, но и работят — съби- тс за кредити от банката, па гурно успешен. Представете

В живота на човека различаваме два про-наваксване.цсса: процес на загуби и процес на 
При здрави, псособни за упражнения и добре хра 
пени хора тези процеси са уравновесени. Онова, 
което се загуби, се наваксва чрез правилна прехра 
на. Затуй освен че трябва да се води сметка за 
витаминната и калоричната стойност на храната, 
трябва да се обърне внимание и на подготовката 
на храната, нейния вкус, правилното смилане, за 
способността на стомаха, като по-често се яде, 
но в по-малки количества. При това зиме трябва 
храната да бъде по-тлъста, тъй като тлъстата хра 
на увеличава топлината на организма, а лете по- 
гюсти а.

НРШ^ *Щ
• -т-

'
1’еглото и неговата коистантност говори за 

правилната прехрана. Растителната храна дава на 
човека свежест и жизненост и повече задоволя
ва човешките нужди от тлъстата храна. Обаче има 
становища, че най-добрият начин на прехрана е 
смесената храна. Взимане на повече захари 
равдателно само тогава ако детето се намира в 
/рескаво състояние или ако му предстои някакво 
нервно-мускулно усилие, в случай че дневният об 
рок не възлиза повече от 20—30 грама. По-големи 
количества захар предизвикват нарушения 
ния дроб.

99 ' е оп-
• »*Л1 /

на чер

При упражнения на издръжливост се пре- 
норъчва растителна храна, която по- дълго се ва
ри. А при упражнения за сила трябва повече месо 
което повече налива си ли. Затуй за всички нал- 
бягваиия на кратки разстояния трябва да се в^иега 
тееСаНзаХРлаНа' ВК°ЯТ° Ла "РеобАаАават зеленчуци 
течната хн1ня ПРаЗСТОЯНИЯ изключително расти-

е важно правилен начин 
навреме да легне и навреме да 

стане, активно да почива през деня. Храната да 
взима на три до четири часа преди 
ражнения и активните игри.

Изглед от село Каменица

не са взели да се нагърбят ват, че имало възможност 
със събирането на средства, въпросите да бъдат уредни. А изплащането 

тт В. общинския фонд за елек- - не , бива да тревожи отговор
Чува се, че височани се трифИЦ11ране „ма няколко ннте. Токът Р

изказвали така: „Десет го- десетина Милиона, по разни ското стопанство, ще поза-
дини се прави опит за елек- седа са събрани също Роста крепи населението
тоИ<^ИКсааЦИ"лектоифГшноаш1' ПарИ' Цялата тазн еУма пРеА Та’ поРасне и общински- то, а са електрифицирани ставлява солидна база за ят бюджет и
ДокатоаАсеИН|лектриФ^ш1оат В3“ на кРе«>™. с ко- Аа се отделят средства и за докато се електрифицират ито §и се свършила голяма изплащане.
другите там, ще мине още пайптя д т.-п-гд ____толкова Това янячи хп Р ’ А !<ато се «ма пред нож на кокалтолкова, юва значи, че то- Вид, че събирането на сред-
кът до Висок ще стигне след ствата няма 
две десетилетия. И тогава, 
струва ли, ние старците да 
се ангажираме, когато дото

За децата твърде 
на живеенеможе би

телесните уп-ще съживи сел-

за имо-

възможността

Пък ако опре-
и не може да 

се връща, дали земляците щеда спре, това 
значи, че кредитите могат пР°тестират много, 
да бъдат и по-високи.

когато
знаят, че парите са отишли 
з?- тока на близкитеВъпросът обаче е кой да е 

борчлията по
и познагава няма да ни има”. тите им в село.кредита, как 

да се уреди връщането, за- 
щото не всяко село може да
бъде страна пред банката. Га' ие е НОВа мисъл. Има та 
Мнозина мислят, че най-доб нива предложения 
ре е общината да поеме 

то. Но и за такива размие- дитите, а изплащането 
ли причината е действител- Аа се УРеАи със събранията 

на избирателите, които да 
решат за самооблагане, с па че- Ие може 
рите от което да се 
тези кредити.

Сигурно е, че не всички 
височани мислят така, как- 
то е сигурно, че тези изказ
вания са съвсем не на мяс-

Това, което събщаваме се-

отдавна
кре а има и воля да

еме нещо. Но ден по 
нава —

се предпри- 
ден миим

и времето си тено горчивият опит на Забър 
дието, което много мудно и 
без воля кара акциите.

ли да се опре-
връщат делят хора които да

въпроса, а след това да се 
Разбира се тия размисли отиде н се поприказва със 

комуната. Това поне никой на компетентните искат по- селяните, да се поустаиовят
наА^рщфаботка,ЧВзащото°Л1не дТсГ™ “
бива да има солидарно из- р гне към тока със
плащане от всички села тъй зама>- по-силен от този кой 

е много скъп. Изчисленията като не всякъде разноските то сега е наличен в бурел- 
ще бъдат едни и същи. Но ските села. 
важното е, че няма особени
“ и за едиа такава и- нициатива.

проучат

сТокът е нужен на селата в

не отрича, дори и ония, ко
ито никога Не мислят да го 
въведат в дома си. Но токът

по документациите 
ват, че за електрифициране 
то на комуната ще са необ
ходими близо 800 милиона 
стари динара плюс още 
кой милион. И 
цифра спира въодушевлени
ето у мнозина. Изатовчани 
на едно събрание на изби
рателите са поставили 
прос: „Не може

показ-

Иначе времето може да 
донесе ново безразличие V 
хората.Изселниците, 

ят добро на своя 
проявяват голям 
акцията за

които жела- 
роден край, 
интерес към 

електрифицира
не на комуната. Има 
предложения от

ня-
пред такава

разни
тяхна стра- 

— едни са готови да 
дарят средства, за

въ- на поли някак 
да се уреди работата съ за
еми (кредити), па после да 
се плаща”. Подобни разми
сли има и у други селяни, 
мисълта не е чужда и на ня

да помо
гнат на своите земляци. Дру 
ги предлагат нещо, което съ 
що заслужава внимание — 
записванеа на заеми, както 

за жп линиясега е заемът 
Белград—Бар. ПТПТТТ7ТПкои ръководни хора.

пролет (Си.: Павел Томов)Страница 4

БРАТСТВО 1



След преброяването
преброяването са били вклю ко кръчмички, старо учили 
чени и войниците от 25 ще... и население, което 
полк, които тогава са се на- живее предимно от земедел 
мирали в казармите над гра ска работа, 
да. Иначе Димитровград ни 
кога не

кия възход на града. А в 
резултат на него той полу
чи действителните характе
ристики на град и увеличи 
населението си. На послед
ното преброяване, въпреки 
неофициалността на бройка 
та, която ще споменем, Ди
митровград е имал на 1 ап
рил т.г. около 5-500 жители, 
колкото ни приблизително 
не е имал в миналото.

Истина е обаче, че този 
свой растеж дължи на на
селението от селата, които 
постепенно стават все по- 
безлюдни, все по-стари и 
без перспектива за ново из
дигане и подмладяване.

Но за селата ще погово
рим в следващия брой, за- 
щото и те имат не по-спо
койна история и минало от 
самия ни град.

„Цариброд—-това
лошо село“

Израстна градчето в град
е имал повече жи

тели, които след това да са 
изчезнали необяснимо 

Впрочее това

едвам с появата на промиш 
лените предприятия, с увели 
чаването на брутопродукци 

зват данницте от по-ново вре- ята и с нарастването на бла 
ме. Напррмер:. презЬ1948--го
лина, когато още няма 
чителни заселвания в Дими
тровград той има под 3.000 съгцеетвява близо 20 

лени из долината на Ниша П°ВеЧе бруТОПрОАуКциЯ’
Чори^ГгТ', В СУК0' -

д “ АОЛ и Други, се- но по-чщ-лен. — има 3 700 
А“ида- А после, след освобо жители.' Нарастването ’ па
1877™„Г Димитровград на^асшгмо. “н™ Стари, А™ара бру-

атх ьгаа.» гдсгяяугк жгхЬ г -»- —- ~
стен пътеписец от свитата санието „Домашен учител" цех и"в" РКожарата“аРтКИЯ годините на последното
на Давид Уганда, който пре издавано в Димитровград в са първите ^,о ?пяи„т1?Ва Аесетилетие' когато инвести
7?1^а^7т'*'ИЛШТровграА на Кра* На миналня век, десе- промишлени крачки на пй цните на общността спомо- 

1572 ГОА- и понесъл, ™на години след освобож- шината и първи™по-ма?о
както се вижда от записа, дението градът е имал око- ви заселвания "омасо-
лоши впечатления за наше- ло 400 къщи с общо 600'се- 
то селище. мейства, което е трудно за

Две столетия по-късно вярване. Или , става 
друг пътешественик

как. 
ни го пока-

госъетоянието на населениезна- то му. Една гумара днес о- 
пъти— Конакувахме - 

шо село Цариброд,в едно ло 
л под кое 

то тече река Сукова ... Жи 
телите му са полудиви хора 
с дълги коси и често* забя- 
гват в планините от турски 
издевателства.

от-
колкото цялата околия в го 
дините преди 1945. А колко 
още предприятия има с над

гнаха да се създаде необхо
димата база. зав града. М. Н. Нейковикономичес-

Сега Димитровград. е град
въпрос Това лошо

Са- за печатна грешка на цнф- Р?А> което е видял 
виар Луизиани — минал тук рата, или пък броят на къ- 5/2 г°АИНа неизвестният чу 
и записал че „Цариброд е щите и семействата се отна жденец' пише град 
малко село е 30 турски и 60 ся не за града, но за общи- вРемето след турското роб

ство. Но. това бе само фор
мално. В края на 19 век н • 
дълго време след това на-

Цариб-
през

село

от

български къщи, с две ка
фенета и два хана”.

ната, която тогава е включ
вала няколко близки на Ди-

Това са почти единствени митровград села: Иначе как
в би могло да се обясни, че селеннето на. Димитровград.

е типичноте записи от миналото, 
които по-конкретно се гово 
ри за големината на на
шия град тогава. А в по-къ
сния период, за който има
ме повече сведения, стават 
значителни преселения и за 
седвания, вследствие на. ко-

земеделско, с магпрез 1891 година (две годи
ни по-късно) при преброява ЛКО‘ търговци, помежду си, с

няколко десетки дюкянджии 
и занаятчии, без каквато и 

и Д?- било фабричка
голяма работилница. И

нето се рказва, че Димитро 
вград има 1074 жители? 

Също са за невярване или гю-
то-данните за жителите му, за 

писани в г.Гласник на сръб- 
с1сото географско дружест

ва трае доста дълго време. 
Да си спомним* за градчето 
от преди войната, даже ииасо градът нараства.

През 1864 година Димит- во“' където се съобщава, че
1910 година Цариброд след войната. Пак същите

малки дюкянчета на дребнировград е имал 70 къщи, но през 
тогава били. построени още имал 4.364 жители. И тук

търговци, една стара изно
сена киноапаратура, някол-

може да става дума за ця-черкезите, 
били засб лата община, или пък при

Димитровграддвадесетина за 
които от турците

Още в края на миналата година пораснаха у нас -дата година девалвира своята валута. А резултатите от 
тревогите, че цените се покачват, че вносът всички тия мероприятия са сравнително слаби.

СЪЗАа Дома^ятаКакоКятоТ°вс“каа сутр™ излиза да купува ХРАНАТА, НО И СЛУГИТЕ И НАЕМИТЕ
хранителни продукти, идва понякога разтревожена, че 
цените на еди-кой си продукт са покачени. Беше така 
с млякото, с продуктите, направени от него, а сега тре- 
погат^еда не поскъпне „ месото, чиято цена, разбира
се, не е ниска.

Въпреки стабилизационните
действуват не толкова дълго, все още има основание за 
тревога. Личните доходи наистина са замразени, валу
тата е девалвирана, но ефектът от това — намаляване 
на потреблението, увеличение на износа, спадане на вио
са __ все още не стигнал очакваното равнище, а искове
за увеличаване на цените идват отвсякъде.

^ Не ще и дума, че нашият читател не разбира кои 
най-много може да пострада, ако мените пак започнат 
да се увеличават. Тия, коиго имат малки заплати, а до
ста уста за хранене. Именно за това бяха и мероприя
тията ,да не се стигне до чувствително намаляване на 
жизненото равнище на трудещия се.

Увеличаването на разходите на живота в целня 
свят се предизвиква на първо място от покачване цени
те на хранителните продукти, но причината лежи. също 
в поскъпването на услугите и наемите. Разходите по пре
храната в Лондон например са се увеличили дишалата 
година почти 6°/о. Цените на птичето месо, на яйцата, 
маслото н хляба са доста по-големн от 1969 г. В Парии;, 
в Стокхолм и други градове в Европа домакините са 
могли да констатират, че за хранителните продукти да
ват и по 7 на 100 динара повече. Токио е може би о- 
тишъл най-далече. Там един килограм най-качествено 
телешко месо се плаща 16,67 долара, а в Сидней (Австра
лия) цените па някои хранителни продукти, въпреки за 
мразяването, са се покачили и с 30°/о

За наемите може да се говори само като се упо
требяват многоцифрени бройки. Месечен наем за един 
етаж в Токио още миналата година е надминавал 1.000 
долара (1,5 милиона стари динара). Малко по-малъко е
бил наемът за етаж в Ню Йорк, а в Португалия едни
коифортен апартамент е даван срещу месечен наем от 
около 350 долара.

Скъпотията обаче не. е само у нас, както и девал- дко тръгнете на пътешествие из чужбина, не бива
пянията на парите не е само наше явление. През по- да Ви изненада ако, да речем, в Атина за едно нощу- 
г-лг-Аното десетилетие не една страна е намалила стои> ва11е в хотел I категория ви поискат за стая с едно легло 
«пгтха на своята валута, за да разреши стопанските тру з* долара, а в Ню Йорк — цели 45 долара (67,5 хиляди 
Апости а покачването на цените от година-две насам стари динара), или ако в Лондон — за една луксозна 
*пппгто казано поголовно явление в света. През 1968/69 вечеря с трима свои приятели платите около 90 долара, 
голина в повечето страни са увеличени разходна* наежп или в наши пари 135.000 стари динара. Разбира се Лон- 
Г° я пт 2 ло 4°/о Миналата година покачването е по- дои в това отношение е съвсем евтин. В Техеран тази 
вота ог и с'е движи, между 4 и 7“/о, което значи, вечеря струва към 155 долара, а в Ню Йорк трябва да

сме много над гова равнище. Най-малък платите 255 долара. Същата вечеря в най-добрнте наши
, а „изходите на живота е отбелязала Белгия ресторанти ще е три пъти по-евтина от Лондон.

ип като страна в рамките на Общия пазар. Иначе Може би скептично настроеният читател ще вземе
*'■пшпих ГШвейцария) покачването е близо 5%>, в Мад- молив и ще се захване с изчисления от този род: един
а __ също в Париж (Франция) към 6в/в, а в германец получава например 1.000 маркн, това е над
тИСмп /'Япония) — към 7,5°/о в сравнение с предишната 400.000 стари динара, хлябът, месото» яйцата н друго му 
1 кУшма градове където покачването е дори по- гол струват... Няма полза от такъв вид изчисления, защото
година. и ^ Например неофициални данни го всяка страна има своя валута, по и цени по тая валута,

г «е пазходиге на живота в Рим (Италия) са се Доларът например е голям тук, но в СЛЩ? Нали за че- 
мияиаи с близо 10°/о, в Осло (Норвегия) — с 12®/«, тнрима една луксозна вечеря струва 255 долара в Ню 

а в Буенос Айрес (Аржентина) увеличението на цените Йорк.

коитомероприятия,

Ние и светът

СКЪПОТИЯТА
КАК Е У ДРУГИТЕ?

Е
ОБЩА чувствително 

че и ние не

л Псички страни по един или друг начин се опит-
„ .„„„пят този нежелан в икономиката замах а рас- Ето попрнпедохме оттук-оттам статистически дани

ват ди спра. ЖИВОТа скандинавските страни за скъпотипта, за да видим, че и другите си имат мъка

йягЙкгдаяЗда ЕЖИ» кйк:потребление, Турция още през август мина- М. и. и.
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са тръгнали 
вътрешното
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Богдан НИКОЛОВ
Милка ХРИСТОВАВ ПОСЕЩЕНИЕ ИЛ ГРАД 

члЧдк

Ти си песенС темпа на революцията
Трудиш се безмерно. 
Ръката ти трепери, 
когато пишеш песен. 
Страхуваш се от мен.
Ти си чудесен!
И стихът ти срамежлив 
се влява в душата ми, 
като поток свенлив.
Не искам да бъдещ поет. 
Ръката ти е топла и без 
песен!
Сърцето ти е нежно.
Ти си прелестен!
В очите ти виждам 
светлина.
И тез лъчи за мен са 
— храна!
Недей, недей, се мъчи, 
поет да станеш ти. 
Тетрадките ти чисти 
за мен са песни чудесни. 
В искрещите ти очи 
аз виждам пак лъчи 
за нова наша песен.

Последните дни на ап
рил т.г печата отбеляза с ня 
колко реда едно дребно съ 
битие — посещение на жур 
иалнстнте от местния печат 
на. Сърбия в град Чачак. Съ 
веем дребно събитие,

• остави големи впечатления 
на . гостите и домакините, 
два дни журналистите про 
ведоха в града, който в и- 
мето на бъдещето живее с 
темпа на революцията.

месеца чачани отстояваха 
на немския натиск, 
това немците отново заели 
града. След това пожълтяли 
те фотографи на музея 
казват на посетителите гроз време ма посещението 
ните бесилки. И един от ор 
ганизаторите на въстанието 
Ратко Мнтрович с 
заловен

Затова чачани днес със си 
След гурност вървят напред, а 

хората, който ръководят тук 
със същия жар от 1941 годи 

по- на строят своето утре. По
нано музея председателя на об

щината, който имаше ролдизмама 
дражевистм

те и предаден ма немците,, снимките хора, които 
които го обесили, па град- една случайност бяха с нас.

та на кустос показваше наот
по

X
X X

В коттловпната, която ог 
раждат планините Йелнца, 
Овчар, Каблар, Буковик на 
десния бряг на Западна Мо 
рава се намира Чачак. За 
Белград чрез Сталач, а след 
сега свързан с ж. п. линия 
няколко години, когато бъ- 

^ де завършена ж. п. линията 
Белград—Бар чрез връзка
та, която се строи на раз- 
тояние от 30 км. Чачак ще 
излезе на .море. Тази изгода 
дава големи перспективи на 
града и околността. Затова

Г..

хората от властта и наееле 
нието бяха така упорити да 
се приеме същевременно из 
граждане на линията от Ча 
чак до ж. п. линията Бел
град—Бар.

Този град който има бур
на история в нова ЮТосла лността са история. И пла- 
вия верен на традициите на нините Овчар и Каблар. Па 
революцията направи огро
мни постижения 
развитие. Хората от Чачак което вдъхновява хората за 

нови победи. Не е случай
но, че върховния комендант

Радко Мнтрович говори в Чачак 1941 година ВМЕСТО РЕПОРТАЖ

площад на 11 декем- Времето от 30 години беше 
ври 1941 година.

Всеки кът в Чачак и око

ския
оставило след на тези хора. 
побелелите коси и набърчка- 
ните лица едвам напомняха 
на онези младежи от преди 
тридесет години. Но еланът и

Горнолисински скици 

и контрасти
ртизанските песни

в своето край говорят за едно минало
от тоя

начинът, по който говоре
ха за бъдещето на Чачак го

и околността са сигурни в 
своето бъдеще, което изгра 
ждат именно защото позна- другаря Тито, който добре вореше, че те са останали

“е^оНпТ'-презаВнаарбо°д Т̂аа &
ложение на Чачак е дало каза при едно посещение ° чачак беше между мал
възможност още през 16 и на Чачак през 1951 година: кото свободни градове в
17 столетие да стане среди- »• • ■ градът Чачак, по пра окупирана Европа, 
ще на западна Сърбия. Той во народът на цеЛия този Мисля че тази 
е бил на кръстопът. Храбрите край, може да се гордее със
2ача™ П0 !реме на Кочийа своето минало, с приноса Крайна се борили за освобо унниса,
ждението на своя край. които Ааде в първите дни
През Първото въстание ос- на нашите партизански бор
вободили Чачак през 1805 би до края
година. А през 1915 година 
под водачеството на Милош 
Обренович напълно 
мили

В центъра на Горна Лиси шаване 
на пристигнахме с изгрева 
на слънцето.

На площада газехме кал- 
до колене и с учудване Се 
запитвахме как ежедневно го 
газят, които постоянно жи- 

на. веят

на някои належащи 
въпроси. Да оставим пясъка 
и площада. Има още много. 
Например селото няма об
ществена сграда, в която да 
се помести местна канцела
рия, здравна амбулатория 
читалище.

Срещнахме
соките ридища .на разпръс
натото селище. Те като че 
ли по много нещо се отли- 

часове? ~~ °1 ония в Центъра на
Тук, край брега на река- живо^ьт ^е"'’нм’ У У' 

та, пясък колкото щеш. Тр- Както к-язват НМ е гладък- 
ябва само- да се прехвърли гя в ,-ЛЛ?Ват с еАиния крак 

град и на площада и калта завнна- някъде във°нът Аругия там 
му бъде- ги ще изчезне. Но хората дето тарсят пп^"0"13’ КЪ 

като че ли не го забелязват К-ЛЛЛ? препитание.
Газят калта и нищо не пред щуватеПО_АЪЛГО време об- 
приемат. р А ^уаате и вникнете в душа-

Комай тук ритъма на еже честни Л^ЛЛЛ -е ТОВа са 
дневието не се мени Рябо р... РУДОлюоиви
та, а после дълъг престой в Т '““««ски
заведението. Разговори -! Тя^вдтоЛ.-Л3*1183'
понякога безцелни Пък- ,, желание е да еле
одумвания. к 11 птрифицират селищата

Казаха ни, че тук в цент- паЛшЛЛЛЛ64® В пР°сх°РНИте 
ьра на селото има постоянни йно пЛ Т отглеждат дво 
вражди между хората. Дори още са покои ИГЬК' Сега те 
и за най-нищожни неща! 1 Съе сняг- к°й-
Пьрво започват жените Щ а чЛ на А ярките лъчи
след това _ „ мъжете. ’ 3 Лко остао ™°Т° СЛЪНЦе- Кр

Оплаквания и недопазби Аплр» г, р ^ ГРя контраст •

а™етаГйИд3„К~е™ -о^зч^^а'1^34"76
ангажиран от 0ил к”А11м.
д™- *°»»Р1 р»

и им пр- ло В Мрак. ВечЛЛтаЛЛ. ГЬНа^ тот.т т-. л дълго времеАа ™за “^21^ 
ще дойде пак. То 

мрежа все

кратка им 
да

ако споменем
преспя за Чачак няма 
бъде пълна, 
само музея, новия дом и работят тук. Напри- 
култ.урата, по хубост един- мер служещите на земедел- 
ствен в Сърбия, хубавия пло ската кооперация, магазине-
щад, огромния гигант Сло рите' Учителите от основно

' го училище... С какви ли
да кажем, че обувки учителите

и хора от вина гигантската
и тежка борба”. 

Когато е казал това при- бода”. Трябва 
турската войска. Тук знание Другаря Тито е имал 

се прочул легендарния Та- предвид, че този край 
наско Раич, който не остъ- 
пил пред турците докатоне 
паднал убит. Чачани живе
ят и със славното работни- 260 членове на СКОю. Тези 

верни синове загинаха 
равната борба против непри 
ятеля.

разгро- отиват нахората със своето трудолю-
по бие и гостоприемство допъл 

ват впечатлението за слав
ното минало един 
още по-хубавото

време на освобождението е 
дал 565 членове на КПю и

ческо движение.
Старинната къща, нарече 

на Йевремов конак и музея 
на революцията, не могат 
да приемат всички еспона- 
ти, с които разполага музея. 
От документите и фотогра
фиите и
пред нас оживяваха сцени 
от близката история на тоя 
край. Към това допринася
ше и живата реч на дома
кините, голяма час от кои
то били участници в славни 
те дни на 1941 година — ко 
гато тук избухнало 
нието против немците 
машните предатели. В 
те когато цяла Европа 
под немския ботуш на ули
ците на свободолюбивия Ча 
чак се развяваше знаме с 
петолъчка. На планина Йе- 
лица, която доминира над 
града бе формиран парти
зански отряд още на 12 
1941 година. За

в не ще.

Б. Николов
хора.

живот
Йордан МИЛАНОВдруги реликвии

си.

ПРЕСЕЧАНИН—ИЗВЕСТЕН 

ПЧЕЛАРвъста- 
и до 
дни-

“а 40 г°л»шния Раде Раденков
те рГлЛн,1а УШИ1Л',К°’ е пРивъРзано към кошери- 
е. Раденков има 32 кошера. От 20 години насам

отглежда пчелите и както ка-

бс от с. ба
снежен

той с голяма любов 
зват, „за тях живее". 

Раденков
щали планинците 
едлагали при кого 
карат. Някой 
всички:

често клечи до кошерите 
на миловидните и работливи 
ботят с пълна

и се радва 
насекоми, които ра- 

с^га Раден- 
добре, а проле

дава надежда, че годината ще

ЮЛИ
кратко вре

ме града и околността 
наха свободна 
Чачани

изпреварил 
повикал общинския 

инспектор по пазаря. Но с 
това конфликтите 
че се

„пчеларска".

~ “■» »-■

знае кога 
ковата

ста- 
територия. 

с гордост говорят 
за първото чествуване на 
7^омврийската революция 1941 година. Тогава на тър
жествената академия гово
ри Милош Минич. Няколко

още не 
електрическото

изострили. предприятие в Лесковец, за
Не е трудно да се разбе- 11(0X0 я считат за „дива” И 

ре, че това влияе 
ганизирането на

е приета оте още пове

никога не 
ще го има.

е известно когавърху ор- 
творчески 

акции, необходими за разреСтраница 6
В. Велинов
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VII заседание на 
на СКС в Бабупшица

Общинската конференция

ЖИЕ НА С1,,|13Л НА коиунис-ТИТЕ В ПРОВЕЖДАНЕТО НО ЗАКЛЮЧЕ
НИЯТА НА III КОНФЕРЕНЦИЯ НА СНС

БОРИ ЗА СЪЗДАВАНЕ
ЧАТА итгедАпЦ1я НА българската народност в общи-
1 АТА' ИЗТЪКНА В ДОКЛАДА СИ БУДИМИР ВЕЛИЧКОВИЧ 

Миналата

НА РЕАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПО-

седмица в Бабушница се проведе 
заседание на Общинската конференция на СКС 

на което бяха обсъдени

Втора непосредствена за
дача би била нашата работа 
върху самоуправителното ор 
ганизиране на общината. 
Мисля, че в това направле
ние, без 
мени са оставени за така ма

ПУ

мунистите в общината в провеждането0^'заключе^ 
нията на III конференция на СКС. На заседанието 
присъствуваха членът на Републиканската конфе
ренция на СКС Божидар Манич.

оглед, че тези про-

речения втори етап, още в 
този момент в общината и 
трудовите организации 
же много 
Ние в от»

Доклад изнесе секретарят Искам да кажа нещо, про 
™ Общинския комитет на дължи по-нататък Будимир 

Ьудимир Величкович, Величкович, за конкретните 
които подчерта, че публично въпроси, които стоят пред 
Т° тРт??ИСКВД^ ПО тезисите нас в разработката на за- 
на ДЛ. на СКС, в което в ме ключенията на III конферен 
стните организации на СК, ция на СКС. Първа работа 
обществените

мо
да се направи, 

щи-ните сме длъж
ни това да направим зато
ва защото тези промени ще 
имат известно отражение в 
работата върху републикан
ската конституция. Будимир Величкович

организации, е организирането на разиск 
политическия актив на об- вания по конституционните 
щината, Общинския комитет амандмани. Наше задълже- 
са участвували над 1000 чле ние този път е още веднаж 
нове на СК, показа, че е не- да подкрепим становищата 
обходимо да се водят рази- на СК Сърбия за това, че 
сквания по политическата си разисквания са необходими, 
стема изцяло. В тези рази- Ние като комунисти към те 
сквания особен интерес в на зи въпроси не можем друго- 
шата община предизвика о- яче да се отнасяме. Ние не 
ная част от промените, ко- можем да направим общес- 
ято днес наричаме втора тв°г каквото ни отговаря, 
фаза от работата върху по ако не кажем какво мислим 
литическата система и кои за него. Комунистите в на-

волюция трябва да върви ното повишение на цените, 
към пренасяне на по-големи Единствен изход от това по 
компетенции върху тях.Общинската организация на 

СК се застъпва 
система на общинската скуп
щина.

ложение се търси в искания 
та за увеличаване на лич
ните доходи. Това сериозно 
угрозява и инак слабите фо 
ндове. От друга страна това 
довежда до нуждата допъл 
нителни средства да се търс 

цията на СКС. Затова и сти ят в селското стопанство и 
в допълнителна работа, кое
то неминумо завършва с ни 
зка производителност. Така 
се затваря кърга, в който ни 
кой не губи, но никой и не 
печели.

за делегатна
Днес, освободени от емо

ции, имаме възможност тре 
зво да размисляме за истин 

Още сега е ясно, че скуп ските придобивки от Трето 
щинската система в общи- то заседание на Конферен- 
ната трябва да се постави 
така, че да намерят по-пълен
израз отколкото досега ___
ните самоуправителни функ план изпъкват стопанските 
Ции. Общината трябва да бъ въпроси, които стават все по

ней гаме до извода, че на преден

то ще последват след прие
мането на сегашните консти 
туционни амандмани.

Спирайки се върху кон
кретните задачи н# общин
ската организация в светли 
ната на заключенията на III 
конференция на СКС, Буди- 
мир Величкович изтъкна зна 
чението на политиката на 
национално равноправие, ка 
то каза:

Споменатите стопански, по 
литически и други въпроси 
получават в нашата община 
и една специална дгшензия 
съдържаща се в неразвитос
тта 'на средата. Неразвитос
тта и промените в полити
ческата система моментал
но са две основни преоку- 
пации на общинската орга
низация на СК. Те не са взе 
ти заедно не затова че от пред 
стоящите промени се очак
ват окончателни, 
за неразвитите области, но 
затова че политиката на СК 
в тази област е дългосроч
на задача за чието осъщес
твяване промените в систе
мата трябва да създадат по 
литически, икономически и 
други условия.

Днешният 
момент дава възможност на 
неразвитостта да не се гле
да като на постоянна, 
като ма променлива катего
рия от която може да се из
лезе само ако се развиват 
собствените 
потенциали чието развитие 
ще подтиква по-шпроката об 
щност. Така разчистени сх
ващания за които СК в об
щината се изказа още мина 
лага година и сега води по 
лнтцческа акция, ни освобо
ди от разискванията да ли 
сме развити или неразвити 
и вече сега с по-голяма ре
алност можем да се обър
нем към търсене на начал
ни пътища за изход от не
развитостта. Такава ориен
тация съдействува за актив
но отношение към пробле
мите, каза накрая Будимир 
Величкович.

зна-„Като изключително 
чителен факт в работата и 

на Конференцирезултатите
бе означено потвържде 

нието на политиката на на
ционално равноправие, коя
то се води в ЦК на СКС в 
периода след IV пленум 
ЦК на СЮК. Потвърждени
ето на политиката на пълно 
национално равноправие за 
нашата община, в която съв 
местно работят покрай сър
би и население от българ
ска народност, има изклю
чително значение. Общинска 

на СК и до

решенияята

на

полнтнчечекп

но
та организация

' сега обръщаше изключител
но внимание на тези въпро 
си и настояваше да създаде 
необходимите условия за ра 
вноправно участие на двете 
народности
важни работи на управлени

решаването в кому- разискванията
ните да организира

Линията на Конференция- като най-масова организация 
Лии“”„ ГМИСъл дава нови в общината, та в този см”<'ь<‘ ^ на Наш дълг е организирано

задължения по’ гюсо 1 пристъпим към разисква
търсене на Р™3 „пята. Мисля, че в Сринали-
ките НЕ* по .(п/[шавителния етическия съюз трябва да витие на самоупра пристъпи към организира-
курс да сс въздал Р а „е на работата така че рази 
условия за по-пълна Ф Р скванияга да започнат на 
ЦИЯ ойшина?а Тук на пър заседание па Общинската 

мисли па уио- конференция, а след това да 
в област- се пренесат в местните ор- В оолии К Разискванията

в най-

Детайл от конференцията
икономически

де повече самостоятелна ор- сложим. Ние не можем да 
ганизация па сдружения се задоволим е факта, че в 
труд, а по-малко клон на ви стопанството на общината 
сшите органи. Произволите- няма загуби когато се има 

повече не може да бъде предвид низкото равнище на

нашата община не могат да 
се разтоварят от отговорнос 
тта с това че ще настояват 

по амандма- 
ССРН

във всички по

ето и 
ната. лят

само представен в скупщи- личните доходи и минимал
ната. Той иска и съществе- ните средства, които симво 

присъствуващ лизират съществуването
Това някакви фондове. Необходи 

може да се постигне само ми са сериозни начинания 
ако за всеки нов въпрос в ма сдружаване, увеличение 
скупщината се изпраща де- на производителността и за 
легация от квалифицирани създавано на ио-благоприят- 
хора за разисквания по по- ни трудови и жизнени усло 
ставените проблеми. Затова 
се- застъпваме за разработка 
нш делегатна система като
съществен елемент на инте- нашите предприятия 
ресите на сдружените про- Но са засегнати от послсд- 
изводители.

В рамките на скупщинска 
та система за нас в общи

на да. бъде 
във всяко решаване.

на

вия на заетите. Почти всичноет в
во място се
тревата на езика, ня ганизации.

видове проявяване на по трябва да започнат 
литиката на национално ра скоро време,литикатз на на а н летните месеци
вноправие, за коя о масово явление иа отсъствие
-гересован Съюза на комуни »^хората от общинаТа. Не
стнте. само организирано присъст-

направим об> вие, но и активно участие 
и на комунистите в разисква

нията, е необходимо условие 
за нейното успешно течение.

ки категории работници в 
сериз-

Д. Йотовта на 
кои защото през

ще имаме СЪОБЩЕНИЕ
СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ НА ВЕСТНИ

КА ЩЕ ИЗЛЕЗЕ НА 14 МАЙ.

мата от значение е и мяс
тото иа местните общности, 
които също 
значителна асоциация па сд

представляват
Не можем да 
щеетво каквото ни отговаря, 

не кажем какво мислим
ружаване иа интересите ма 
производителите. Тяхната е-ако 

за него.
Ограиицв 7
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ОЩЕ ЕДИН МАГАЗИН 

В ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ДВАМА ОТЛИЧНИЦИ — АБИТУРИЕНТИ

Вене ВЕЛИНОВ

ТЕХНИТЕ МЕЧТИ СА:
ДА УЧАТ И ДА ТВОРЯТ

представители на 
политическияТърговското предприятие вуваха 

„Текстил-промет" от Леско- обществено 
вац минаЧата седмица тър
жествено откри в Димитро-

който много години бе лю- нт и уред най-доб-
бимото място за събиране стъпва ™ АРу™ииивгра
ма- мнозина Димитровград- ре уредени магазини в гра
ски трудещи се.

На тържественото откри- 
присъст-

на общината.живот
Той е добре снабден с тек 

стилни тъкани, трикотажни

Успешната традиция на С безмерно влечение и ка- тя дава само общи, но не 
босилеградската гамназия кто се казва на един дъх е и обстойни знания. Сложни 
„Иван Караиванов” да „фа- прочел Толстой, Шолохов ят й динамичен живот гър 
брикува” отличници с вну- Горки, Юго... си непрекъсната работа,
шителни знания продължа- — Тук в съдбата на геро- По негово мнение настоя 
ва. И тазгодишният випуск ите от романите на тези кла щото поколение работи спо 
ще даде .цяла редица солил сици човек намира и себе ред условията 
ни ученици, жадуващи да си — казва Васил. И не са- Но условията му не са най 
учат и да творят, за да бъ- мо това. В психологията им, добри. Да речем тези иа гй 
дат полезни на себе си и която е разработена до из- мназисгите в Босилеград, 
на обществото ни. тънченост намирам поясне- Недостигат редица помагала

Определихме се за двама мия за събитията и постъп- съвременна литература инте 
такива, които достойно се 
нареждат между най-добри
те в гимназията. Това, са аби 
туриентите — отличници:
Павлина Методиева и Васил 
Захариев от четвърти клас.

Остават им още двадесет 
днй до сбогуването със сре 
дношколската скамейка.

Павлина е стройно осемна 
десетгодишно момиче, с ве
жлив поглед и безмерна е- 
нергия. През изминалите че
тири години тя беше дейна 
и успешно работеше във вси 
чки области на живота в 
гимназията. И, разбира се, 
винаги отличничка.

— Въодушевляват ме оне
зи, които стигат и успяват 

казва тя.

да.
-м. н. н.ване на магазина

достатъчно.

Най-стария жител в 

Сурдулишка комуна
Според най-новото пребро В началото на освободите 

което приключи в су лната сръбско
преди ска воина срещу

той бил на 6-годишна въз
раст и майка му го довела 

с останалите му бра- 
Вран-

черногор-
турцитеяване,

рдулишката комуна 
две седмици, най-стария жи 
тел в комуната живее в се
ло Биновци. Той се казва заедно 
РИСТАЧКО ДЖОРДЖЕ- тя от Требешиня 

ВИЧ. Роден е през 1870 годи ска комуна в Биновци — 
на в село Требешиня. Сега Сурдулишка комуна за да 
той е на 101 година. ги скрие по времето

Имал още четирима братя ната. След туй те ■_
Оженил се, както казва, къ тук да живеят и до днес. 
сно когато имал големи му
стаци, обаче не знае на кол 
ко години. Не го искали мо 
мите поради голямата сел
ска работа, която ги очаква крал Милан Обренович. У- 
ла в

на вой 
останали

Ристачко Джорджевич от
бил военната си повинност
във Враня по времето на

на всяко място 
Постъпките й говорят, че е 
такава и тя. Тя е една от 
най-дейните в младежката 
средношколска организация, ките на' днешния човек. То риат... Пък и условия з.а ку 
в Председателството на Об ва не можем да намерим в лтурно-забавен живот няма. 
щинската младежка конфе- учебниците. Младежите от града нямат
ренция, успешна изпълните- Очаквахме Васил да ни съ възможност полезно и при 
лка в гимназиалната театра общи, че сигурно ще след- ятно да използват своето 

в ва литература. свободно време.

къщата му, където жи- частвувал е в сръбско-бълга 
веели петима братя, а нито _ската война ппеа 1885 в един не бил женен. реката воина през 1»ва, в

Дядо Ристачко има дъще- Балканската и Първата све
ря в Прекодолци и двама товна война, 
синове. Единият живее при 
него.

Васил Захариев Павлина Методиева

М. Величков

лна сцена, участничка 
училищните секции и кръ
жоци;

— Да, това е желанието 
ми. Обаче все пак ще се За начина, по който сега 

Даровитотомомиче. обеща .определ^. да ^сл^двдм . меди- за първи път7.ще .р^ държи, 
ва много. Й след кратко об цина. -зрелостния изпит Васил има

— Да бъдеш отличник — хубаво мнение. Според не- 
казва Васил трябва да имаш го за мнозинството ученици 
първо желание и елан. Но . х
да получиш широко, обра- това иДе е, същевременно и 
зовдние не е достатъчна у- подготовка за приемни из- 
чебната програма,

-«т-г <■'*'» л-о^Сшоине ЯНКОВщуване прави впечатление, 
че сегашните й знания- са 
сравнително големи. Тя не 
позволява да я надмине те
мпът на живота. Това тя го 
постига с упорит труд.

— Разбира се, щастлива 
съм — отвърна тя, когато. я 
попитах как се чувствува ка 
то отличничка и деен участ
ник във всички пори на гим 
назията. Обаче — продължи 
тя, чувствувам и голяма соб 
ствена дължност за в бъде-

Размислизащото пити на факултетите.

ПО-ОСТРИ КРИТЕРИИ ЗА 

ОТКРИВАНЕ НА 

МАГАЗИНИ

Пред всеки човек свети слънце — 
всеки си има земна цел.

У нас се палят 
във всеки по нещо неземно гори.

ще.
и гаснат искри ——4 Вълнуват ме естестве

ните наутш — без да се коле 
бае казва тя. Те са вече и о- 
пределили нейната бъдеща 
професия. Това ще е елект- 
ротехниката,' на която при
надлежи бъдещето. Но нали

Всеки човек свой 
а пътят път е поел, • 

ражда цел подир цел.Общинската скупщина 
Босилеград на своето после 
дно заседание взе решение, 
с което ще се изострят кри 
териите при издаване на по 
зволения от страна на Т<ом 
петентната общинска служ
ба на онези стопански 
низации, които искат да от 
криват търговски магазини 
в Босилеград и в селищата.
Също така е взето решение 
да се направи ревизия на 
всички, помещения, в които 
сега работят търговските 
газини.

Причините за взимане на 
едно такова общинско реше такова положение собстве
ни0 са съвсем оправдаем и. ника им или неговите най- 
С него се иска да бъде сло близки са ведно и магазине 

откриването

в муната не изпълняват тези 
условия. Това означава, че 
ще се намерят под удара на 
закона и на въпросното об 
щинеко решение.

За да се поправи положе
нието необходими са не са 
мо адаптации, но 
места и изграждане на съо 
тветни постройки за магази 
ни. По такъв

Всеки ще срещне 
но все пак строим безкраен път.

Всеки говори във първо лице 
и малко зачита чуждата

Всеки се счита за голям ум 
и трудно сменя друм за друм,

И няма 
обеднява

И лошият живот 
когато ни остане

Всеки своето 
У всеки го е умирала

Със себе 
лети мисълта ни

Не живее човекът като орел 
да изяжда само своята цел.

техническите науки ги счи
тат повечето за „мъжки”? — 
Такова разделение не прие
мам
професия е важно желание
то, способността и смисъла.

За новия начин на пола
гане на зрелостен изпит в 
гимназията Павлина е

своята смърт,

казва тя. За всяка
орга- в някои цел.

начин ще мо
же да се премахне установе 
ната практика магазините в 
мнозинството случаи да се 
поместват в частни търгов
ски локали. Знае

на
мнение, че това е ново каче 
ство в обучението. Защото 
сега точно ще се покаже ка 
кво е човек със пълно сърце __

всяка доловена цел.
ма

един абитуриент нау
чил през предишните чети- . 
ри години.

се, че при

ни става скъп, 
далеч зад гръб.жен ред при 

на търговски магазини. По-ЗАЩО ВАСИЛ СЕ ОПРЕДЕ 
ЛИЛ ЗА МЕДИЦИНА?

ри, макар че нямат никакво 
образование за не е взел —тази профе-точно стопанските организа- 

Васил Захариев е също нии да зачитат установени-
младо и даровито момче __
абитуриент на 
Раден е в

сия. някаква цел.
Въпросът е обаче 

ко време стопанските
за кол- 

орга-
низации в комуната и тези 
от страна ще бъдат 
да проведат взетото общин
ско решение. Защото за 
та са необходими значител
ни материални средства.

те и прописани техническо- 
хигиенични изисквания, 
то трябва да изпълняват по 
мещенията

литера- то работят магазините
Според една неофициална 

преценка половината

си носим целиягимназията. свят — 
напред — назад

кои
планинското 

Мо-Груинци.селце 
же би затуй обича

готовипредназначени 
в котурното дело. на своя знаме- цел

нит земляк Емануел поп Ди 
митров. Много книги е про 
чел в безсънните

от се- 
в кои- 

в ко

Във себе си само се съберем 
когато в огледалото

гашните помещения, 
си нощи. то работат магазините се съзрем.В. Велинов
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Сн.: Б. Николов

^ Истина ||

I м - |
^ Наи-дългият мост в |
| света е бил на | 

| река Драва I
^ По време на похода на Сюлейман Величест-

вени 1529 година срещу Мохач, турците построи- ^ 
ли през река Драва, при град Осиек и през големи XV 

V» те блата там, един мост, който бил най-дългият ^ 
^ в света по това време. ^

Мостът е бил дълъг около 7 километра и по ^ 
ловина и според английския пътешественик док- х^ 

^ тор Браун „не е имал съперник в света". По не- 
л> гово описание мостът на всеки петстотин метра 

имал по една кула, а по цялата дължина от двете 
Чх страни бил ограден с хубава ограда. Иначе бил ^ 
^ построен върху дебели и големи дървени стъбла. ^

' ^ Според един немски пътешественик, който
съобщава за него през 1622 година, мостът се ми 
навал за два часа и половина пешком и бил тол- 
кова широк, че могли да се разминат двоя кола. Чх} 

Хх Бил построен от лодки, които били свързани по- ч^ч 
хх| между си с железни вериги и куки. $^ч

чх$ На тази постройка в 16 столетие работили 25 хчI _ |

ПОДГОТОВКА ПО ОХРАНА НА ТРУДА
Неотдавна в предприятие

то „Циле" в Димитровград 
приключиха курсовете по 
охрана на труда, през кои
то лишаха 240 работници на 
предприятието.

Курсовете завършиха с 
проверочни изпити и се ус
танови, че всички курсанти 
са подготвени солидно.

Организатор на курсовете 
беше общинската инспек
ция по охрана на труда и 
самата организация, която 
и осигури средства за про
веждането на курсовете.

Иначе лекциите бяха 
насяни от специалисти на 
предприятието и от други 
трудови организации в гра-

дата. Именно Заводът за ох 
рана на труда в Ниш, коц,- 
то провежда курсове и ис
кал големи средства и пред 
приятието не е могло да да
де такава сума. Затова се 
е прибегнало до другото ре 
шение, което както ни съоб 
щи инспекторката по труда 
Райна Гюрова, не е никак 
по слабо в ефекта си.

Тези подготвителни курсо 
ве са задължителни за вси
чки трудови организации, 
но досега освен комбинат 
„Дилштровград" и „Циле" в 
Димитровград никой не. 7е 
направил това, защото е 
скъпо. Може би при така
ва организация, каквато е 
предприело „Циле" всички 
предприятия ще имат възмо 
жност да проведат съответ
ни курсове.

Защо е необходимо обра
зование по охраната на тру

да, ни се обяснява от след
ното: през миналата и пре
дишните години е имало до 
ста повреди по време на ра 
бота. Особено това важи за 
„Циле", където повредите 
са били най-чести. Причина 
та не е винаги само в лип
сата на защитни средства 
край машините, но и в пре
небрегването и неупотреба- 
та им от страна на работни 
ците. Й тук именно е необ
ходимо запознаване с опас
ността и с начина на упо
требата на защитните сред
ства по време на работа.

Починът на „Циле" би 
гло да бъде използван и от 
другите, защото цената на 
човешката ръка, око или 
на живота е много по-голя- 
ма от-цената на един под
готвителен курс.

из-
мо

да.
Този пръв опит за орга

низиране ни подготвителни 
курсове със 
ли в Димитровград е така 
да се каже резултат на нуж

собствени си-

М. Н. Н.

!
Милан ВЕЛИЧКОВ

Клисура вчера и днес
шгтшшттштгшшжт*че съобщенията са редовни. 

Въз основа на последните 
данни през тази и следва
щата година пътя трябва и 
да со асфалтира.

Днес, след 25 години от 
освобождението в 
ски район има с какво да 
се похвали. В Клисура рабо 
ти осемгодишно с 10 подве
домствени четиригодишни 
училища. Основното учили
ще е поместено в две нови 
сгради, работи ученически 
стол и ученическа коопера- 

хигиеии-

Преди освобождението в 
Клисурския район имаше 
прогимназия и 11 четириго
дишни'основни училища, от 
които четири в частни къ
щи, а останалите в дотрая- 
ли училищни сгради. От об
ществени сгради съществу
ваше само кулата в Клису
ра — Дервен, в която бе по 
местено общинското управ
ление. Пътя към Сурдулица 
беше в съвсем лошо състоя
ние. Основното съобщител
но средство за пренасяне на 
пътници и донасяне на про
дукти от Сурдулица 
коня. Учени хора 
ли рядкост, тъй като 
риялното положение не поз 
воляваше децата да се уча] 
в средните и висшите учи
лища. Работниците — заная 
тчии отиваха на печалба и 
в безцение проливаха своя 
та наемна работна ръка, че 
сто пъти оставали без рабо 
та, за обществени кварти 
ри, мензи и лр. не е можа 
ло ни да се говори. Те се 
връщали от печалба с мал
ко спестени пари, или пък и 
без пари. Затуй домашните 
им били принудени повече 
да обръщат внимание на об 
работката на земята, макар 
че давала съвсем(, оскъдна 
реколта. Къщичките схлупе- 
ни, стари и без основна по
къщнина. Района нямаше 
електрически ток.

1 1клисур-

1^ Стефан МАНАСИЕВ I1 1I I1 1I Една мечтаРаботниците — занаятчии 
отиват на временна работа 
и се връщат в родния край 
с много пари. Мнозина от тях

11 11 11Нови иция.
чии са и училищните сгра- 
ди в Кострошеваци, Паля, 
Драйици и Бохчагова маха
ла. Просветните работници 
имат 8 квартири в жилищ- 

блок в Клисура—цен-

I1 Радост лице озарява, 
над теб в небосвода, 
но нямам ръце да я хвана, 
но нямам сърце да я събера, 
но нямам очи да я погледна, 
може би зеницата изпадна 
в пустинни предели ...

1са построили къщи в отдел
на страната IIградове

и са прибрали семействата 
си заради по-удобен живот. 
И в района са поникнали 

нови къщи обзаведе

ни 1IНИ 11 I1беше 
са би- 11ния

1много
ни със съвременна покъщни 
на. Не малък брой от насе
лението имат и пътнически

мате- &ТЪ

1меделската кооперация 
има свой кооперативен дом 
в Клисура—център и 
КосТрошевци с необходими
те магазини и др.

Тази година ще се строи 
нова жилищно-делова сгра
да, в която покрай магази
ните за кооперацията ще и- 

6 квартири за милици-

IКраката загубих ... Все чакам 
дните тревожно да изминат, 
слънце с очи не видях, 
и ето — в безнадежността ми 
проникна една сила — светлина!

I 1IВ с. 1Iавтомобили.
В Клисура—център съще

ствува модерно обзаведена 
здравна станция с достатъч
но медицински работници.

1 1111 В мечта те виждам ясно ...
А в очите ми ликът ти нямам. 
Защо? Къде си, ти? Коя си? 
Дано ослепея, за да разбфа, 
че може би си вечен сън.
Що може да стори тя, 
когато тнхом гасна 
сред недрата
на единствената си мечта!

I1 I1Досега са електрифицира- 
Клисура-цептър, Драин- 

ци, Грознатовци, Стрезими- 
ровци и Сухи дол. И оста
налите акцията по електри-

11ма и
ни:ята, работниците от митни- 

здравната служба, 
канцелария 11дата,

ПТТ, местната 
и библиотеката с читалня- I1 1фикацията е в пълен раз- 

Това е чини ми се най-
г
Централният път от П раз 

ряд е готов. Той действите- 
Шесто до Стрезими- 

ровци йе е съвременен, оба

1Iгар.
голямата благодат за пасе- шшшжшшштшшмт
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Димитър ЙОТОВ

ЧАЧАНСКА „СЛОБОДА“ 

ПЛАСИРА ЦЯЛАТА СИ 

ПРОДУКЦИЯ
— До 1970 година „Слобода" даде на дома

шния и чуждестранен пазар над 21 милион разни 
видове домакински уреди. — Стойността на приз- 
водството през 1970 година възлиза на 300 милио
на динара. Десет години без промени в цените.

от пазара по най-съвременни 
методи» се е стигнало до. 
извода, че съществуващата 
производствена програма 1*р 
ябва да бъде разширена с 
произведения, които в Юто 

„Слобо- СЛавня никой досега ие е 
Във основа

Заедно с журналисти 
местния печат в СР Сърбия 
имахме възможността мина
лата седмица да посетим е- 

от най-големите юго-дин
славски производители 
домакински уреди
да” в Чачак. Любезният до произвеждал, 
макин — комерциалният ди на ТОзи дългосрочна програ 
ректор на предприятието ма още тази година на па 
Славко Зуровац ни запозна зара ще Се появаг редица 
със сегашното производст- ИОви произведения като ма 

и бъдещото, наистина
импреснвно развитие на то- нови видове газови и елек- 

в западна Сър- ТрИческн печки, пълен асор 
прибори за към

пинги, аклиматизационни ус пия не представлява 
Основано през 1948 годи- тр0йства, нови прахосмука- В€|Ю физическо съединява- 

- започва чкн и ютии итн. Този асор

на
Произведения на „Слобода”

Портрети на ^младеж»В страната е извършена
интеграция с предприятията 
„Цер” и „Феромонт” от Ча
чак, „СтаидарЛ“ от Босан- 
ска Градишка и „Тара” от 
Ваина Баща. Тази иитегра- 

обикио

па чинии, НЕЙНАТА ОБИЧ СЕ 

КАЗВА МУЗИКА
шина за миеневото

зи гигант 
бия. тимент от

на, предприятието
да произвежда артикули за ТИМент в края на гази годи 
пазара от 1958 година насам на ще бъде допълнен с но , .
с основни произведения — Вц артикули като — преси ва възможност за максимал 
прахосмукачки и ютии, а за гладене, ценТрифуги за но използване, на мощности 
от 1959 година всички видо гладене на бельо, миксери и 
ве електрически печки и ко автомобилни прахосмукач- 
тлони. Бие в очи скокообра кн Изправени пред дилема 
зното увеличение на произ 
водството в „Слобода”. Стой 
ността на производството 
през 1966 година възлиза на
14 милиарда стари динара, теграция със съществуващи 
а само 4 години по-късно 
стойността на производство 
то възлиза на 30 милиарда 
стари динара. Броя на зае
тите през последните 2 го- рат второто решение. „Сло- 
дини се е увеличил с 1.200 
работника или както казват

не, но строга специализация 
в производството, което да

Павла Михайлова е учени ги. Па все пак, Павла редо 
лична в трети клас на ди- вно репетира и сега с нес- 
митровградската гимназия, крита гордост продължи: 

Предвижда се' съвкупният По успех е .между средните, 
приход на интегрираното По дисциплина и по само- 
пр Д дисциплина е между първи-
предприятие през годи те Но онова което я отли-
на да възлиза на 150 мили- чава от съученичките й, и ду тях. Редовно участвувах 

те предприятия които имат а стари динара. Дохо- от гимназистките изобщо е, на тържествата, които орга 
изградени мощности, специ- чвеличи с 3 8 пъ- че беше първото момиче, кизира училището, а в кои-
алистите от „Слобода" изби % Лич^ГГ^ трябва ™ и^нГ^рГаГаГма^о

ва, а също и популряно-ма- 
сова музика. Винаги, 
то имам свободно време по
лзвам' го да посвйря!

те и на вътрешните резер
ви.

та или да строят нови обек 
ти за нова технология или — Днес има още момиче

та, които учат да свирят. Аз 
съм вече „ветеранка” межда се ориентират към ин-

да достигнат средно равни 
ще от 1700- динара. Броят 
на заетите през 1975 година 
ще достигне цифрата от 11 
хиляди работници, а броят 
на апаратите цифрата 

и 1.000.000. Тези цифри

бода” най-напред устаиовя- кога-
ва широко сътрудничество 
с чуждестранни реномирани 
фирми като „Сименс”, Бош”, 
„Прогрес“ от Западна Герма-

във фабриката всеки трети 
жител на Чачак е свързан 
със „Слобода”. На въпроса ни, защо имен 

но се определила за флейта, 
чернооката ученичка, се о- 
пита да скрие радостния си 
блясък в очите и да ни от
говори равнодушно, но 
успя.

За отбелязване е, че въ- ния, „Лигмар” от Италия, 
„Куглер” от Швейцария 

„Йетгас“
преки производството на 
800.000 различни апарати, „Технибел”, 
колкото ще се произведат Франция. С всички тези фи 
тази година, „Слобода” за- рми „Слобода” е сключила

от съвсем реални ако се 
предвид, че тази година бро 
ят на работниците ще се 
увеличи на 7.200, а броят на

има не

Флейтата е може бидоволява нуждите на вътре дългосрочни договори за ко 
шния пазар само с 50%. операция и делово-техничес- 
Затова в предприятието, с- ко сътрудничество и то за апаратите достига цифрата

от 800.000 броя годишно.

Внай-ЧVдният инстргпмент. 
което преди три години се какви ли не музикални съ- 
записва в гимназиалния ор
кестър. По-точно, тя е един-

стави няма да го срещнете! 
Възможностите й са неизче-

лед обстойно проучване на период от 5—15 години.

ствената, която от тогаваш- черпаеми, а при това произ 
ното поколение момичета вежда тонове, чиято мелоди 

чност е изключителна. Пог
леднете класиката

отстоя на обичта си.
— Записахме се десетина, 

но набързо осамотях. Може 
би щеше и аз да се откажа 
но като че ли другаря Гео
рги Шукарев успя да пре
лее в мен обичта си към му 
зиката. В моменти, когато 
се разколебавах, а 
да си призная имаше таки
ва — отначало не много го 
рещо разбирателство срещ
нах и от родителите — той 
успя да ми вдъхне любов, 
за да изтрая.

Трябва да кажем, че не- 
доразбирателства е 
не само от страна на роди
тели, но и от страна на дру-

От досега известни записи името Югосла 
вия за първи път е споменато от писателя 
и проюгославския политически деятел Матия 
Бан. Името Югославия той е употребил пър
ви път в своето стихотворение, посветено на 
град Призрен, а публикувано във вестник 
„Зора далматинска” на 23 октомври 1948 го
дина.

какъв
разкош на чувства е изка
зана. Изобщо, ''чрез флейта
та могат да се предадат то
лкова разнородни и проти
воположни чувства, че 
мен ми се струва — с друг 
инструмент, едва ли би мо1 
ло да се постигне същото.

МИНАЛОТО на

Кога имото 

Югославия е 

споменато 

първи път?

През 1853 година е било публикувано не 
говото стихотворение „Карагеорги”, написа
но още през 1844 година, в което също спо- 

, менава името Югославия.

трябва

Павла Михайлова ни ос
ведоми още, че е в матема
тическата паралелка и че 
музиката й. е един вид „хо
би", но че не е изключено 
един ден да потърси жизне 
иата си пътека и в тази на
сока.

Югославия обаче се споменава по-късно 
в много други трудове и записи. В една ста 
тия в „Сръбски календар”, излязъл 1851 го
дина, е употребен изразът „цяла Югославия”, 
а на кориците на тази публикация се редят 
местата, където може да се купи календарът 
като се казва, че Загреб и Триест са градове 
на Югославия.

имало

Ст. Н.

Пълна афирмация получава името през 
1851 година, когато е публикуван Негошеви- 
ят „Мнимият цар Шчепан мали”. На кори
ците му пише, че е издадено в Югославия, 
макар че е било издадено в Триест, а печа
тано в Загреб.

л
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из ПРОГРАМАТА ЗА работа на 1

ОС В БОСИЛЕГРАД ЗА 1971 ГОДИНА

ЩЕ ДОМИНИРАТ СТОПАНСКИТЕ ВЪПРОСИ
Въпросите, които Общин- 
-- --■ скупщина в Босиле

град ще разглежда и реша
ва през 1971 година 
държани в програмата 
която тя прие на своето 
следно заседание.

граничен стокообмен 
мане на решения 
та на общото 

й, вътрешните работи.

ската и взи- 
от област

За това, 
алното старателство ще бъдат 
взети няколко важни реше
ния.

както и за соци граждане На водопровод в В областта на образовани 
Босилеград. И занапред ще ето Общинската скупщина, 
се мени и допълнява градо- между другото, ще обсъжда 
устройствения план на гра- възможностите за откриване 

на училище за квалифици
рани работници или смесе-

са съ- управление и
по

На едно от своите засе
дания ОС да. За въвеждане на местноПовечето въпроси ОС ще 

решава и от областта на жисщ анализира- 
провеждането на Закона за

В течение самооблагане на територия 
на местните общности в ко-

на тази годи
на Общинската скупщина 
ще проведе общо дванаде- здравна защита 
сет съвместни заседания на 
двете камари: на общинска 
та и на трудовата общност.
Ще се устрои и един общин 
ски събор, на който ще се 
разглеждат и обсъждат въп 
роси от развитието на сто
панството и обществените 
служби до 1975 година.

ни отделения от различни 
специалности в Босилеград 

муната ще се взимат съот- По-специално ОС ще се за-

лищно-комуналното строител 
ство. Един такъви здравео

пазването в общината.
ще е оси

гуряване на средства за из ложи за изграждане на но
ви и преустройство на дотр
аялите. --------
Ще се изучи и възможност 
та за изграждане на учили
щна сграда за средношкол
ски център в Босилеград.

ветни решения.

училищни сгради.

Като основни и най-важ
ни въпроси на дневен ред 
на заседанията на ОС и тоя 
път ще са от областта на 
ционните въпроси на стопан 
ските организации. Съще
временно, детайло ще се 
прензпитат и изучат пробле 
мите на стопанството, за да 
се намерят начини и мето
ди за тяхно • разрешаване. 
Нуждите от това са големи 
поради общата изостанало
ст на стопанството в кому 
ната.

Още един път ОС ще ра
зисква по отношение на сре 
дносрочната програма за и- 
кономическо развитие 
комуната в следващите пет 
години.

Ще се анализира и само
стоятелното съществуване 
на отделни подведомствени 
училища, имащи малък 
брой ученици, както и въз
можностите за интегриране 
ма основните училища в Го 
рна и Долна Любата.

Успешното решаване на 
тези задачи ще означи и ус 
пеш на дейност на Общинска 
та скупщина в Босилеград в 
тази година.

В. Велинов
на
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По-специално отборниците 
на ОС ще. обсъдят някои въ _ 
проси от областта на селс- Ц 
кото стопанство и горското 5 
дело. Ще се вземат решения = 
по защита на добитъка, би 
ологическото опазване наби 
лките и житните растения = 
и др.

ЗАПИС XXX

На раздяла в Овчар-баня Славко Зуровац, ко 
мерчески директор на „Слобода” ни каза:
* — ... И елате пак при нас. Винаги когато 
дойдете в Чачак, отбийте се при нас в „Слобода”. 
Вратата на журналистите винаги са отворени...

между другото, на 
мери време два дни да придружава журналисти
те от местния печат. И той, както и председателя 
Иованович, се чувствуваше щастлив, че техния 
град е домакин на събрание на журналистите... 
На прес-конференцнята в „Слобода” председателя 
на секцията на журналистите от местния печат 
Душан Чук като благодари за гостпрнемството на 
„Слобода”, се обърна към Зуровац:

1

Обикновен и 

хора
Директорът Зуровац

След обсъждане ще се взи = 
мат съответни мерки по от = 
ношение на начина, на кой = 
то трудовите организации Е 
стопанисват с пасищата от = 
общенародното имущество. §=

IЩе се разгледа средносро = 
чната програма на развитие § 
на замеделието и горското Ц 
дело. Предстои приемане на е* 
по-конкретни решения за ра = 
звитие на горското дело не = 
само в обществения, но и = 

се =

— За реванш — аз ще ви осигуря няколко 
конференции.— Този на снимката тук е Миле, — ни поя

сни председателя на Общинската скупщина в Ча
чак — Драгич Йованович.

Миле се доближи. Да. — Това беше на пла 
кина Йелица, 1941 година..,

— А това са дрехите на брат ми Миленко... 
Председателят Йованович едва удържа да не пу
сне сълза. Брат му загинал в интернация,“ а в 
музея се пази облеклото му...

И още мнозина от домакините ни, както Ми 
ле Мойсилович можаха да видят себе си на спим 
ки от славните дни на борбата.

Наш екскурзовод беше иредседсетеля 
Общинската скупщина Драгич Йованович. Ако не 
знаехме, че е председател, сигурно щяхме да си 
помислим, че е кустос в музея.

Йованович с голямо удоволствие ни разказа 
за усилията, които Чачак нрави, за да довърши 
монументалното здание на Културния дом, обект, 
с който се гордее града на Западна Морава. И 
неговия първи гражданин, който има големи заслу 
ги за построяването му.

Зуровац остана на думата си.I 1

? XXXв частния сектор. Ще 
настои да се подобри вете- 
ринарината служба на те- ^ 
ритория на общината.

За малко време — научихме много за Чачак 
и хората му.

Оптимизъм личи на всяка крачка. Оптимизъм 
грее от лицето на комерческия директор на „Сло 
бода” Зуровац, оптимизъм лъха от думите на Бо- 
голюб Савковйч, председател на работническия 
съвет, от думите на председателя на синдиката 
Днмитрие Драгутнновнч, от думите на секретаря 
на Съюза на комунистите Божо Янкович.

Оптимизъм лъха от работниците в халите 
— до главния инженер Милутиновнч.

Оптимисти са и хората на улицата.

1
В подготовките на матери 

алите от тази област най- 
много ще бъде ангажирана 
общинската студийно-анали
тична служба.

При стопанските и трудо 
витс организации Общинска 
та скупщина ще разглежда 
качеството на нормативната 
дейност, вътрешния контрол 
и развитието на самоупра- 
вителните отношения.

I

I
I
I

на

Всички са оптимисти, както и техния пред
седател Иованович. С бодра и твърда крачка на
влизат. в утрешния ден.

М. АндоновДвете камари на ОС 
разискват и решават за ире 
стъпленията на неггьлнозре- 
ли лица, откриването

ще ••
».на

Ние бяхме доволни от „екскурзовода”, а той 
беше доволен, че може да разкаже „нещо повече” 

град пред представителите на „седма сила”.за своя
'Гой имаше „време” да отговори на всички въп
роси.
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„ .... г» ипъшаше към огнишеш. Н« за

Г«П« в ^ "е"еЛ- КаЛК° преЖИтеЛИ-
Ци са се търколяли.

Стефан НИКОЛОВ

ОГНИЩЕ Тя диреше '^взе* оГи
Гго "и Аа ««гори, си каза, хе едва 
на утре ден ще дойдат...

Спомняше си за
\

(РАЗКАЗ) първата зима, прекарана
тук. Сняг^о пояс.най-стария Сто
Ле,‘ л^ешс' в!.арху РО«»ката и гледаш^ вуй-

даТНе-Н>Лаб1ижат0ран1та°йИ Това я успокоим»- 
ци дето оли к» продължаваха да я
Гйж^т макар «е ранатабе престанала да ближат„ мвнау чувствува непоносими бол
к^Сякаш се късаше нещо в не*. Струваше
й се че е пряспа сняг на припек. Така заду. 

й беше и толкова пот се счеждаше оТ 
охканията да задуши в гьр*

Чудна жажда го беше обхванала, мисле- 
шв' си тя. Беше се настръвил СР щу^рССдОП" 
искаше и те да имат ни“и- * т" „ладиу- 
нмаха ливада с миросано А, Р • V б ре- 
ваше селският добитък и 
шил да превърне в нива „Хубава ливад 
каква полза, казваше. Опасе я селския^д 
тьк преди коса да завъртиш . Опита «.да 
загради/ ,но хората упорито я разграждаха 
и казваха „Боже място е ™»^,ече дървохо.

отивали чак 
бил

Iопушени греди изведнъж 
се снишиха, увне.тха^ез.юмощно^ »^я

ката й и около не*. ся че ди 6еше изпъл-
*?!ЙгГ. поднасяше самотата

ЯН. езиСякаш черните

шно

Е-НЕ-;! г=,я.
изчезва и че никога повече 

.Болката беше

Една есен той рече да

5? КЙ т.

ха-иататък, подхлъзна се, а то се сгръмоля 
върху него. Пренесоха го на кола, зашушу 
каха, че бог го наказал, той твърдеше, че 
било хлъзгаво,, но тя знаеше; че той обичаше 
да попийва и че тази сутрин беше изпразнил 
половин ока. шише. На третия месец издъх-

Спомни си1 как селяните обърнаха очи 
към нея. Лми сега, ще учи ли синовете? Вмс- 
сто да нм отговори една сутрин тя подкара 
овцете към града. Гръм да беше се изтърсил 
'нямаше така учудено да я гледат, без да я 
питат нещо. „Да завършат синовете, а овце 

. после ще купим.', каза им тя и замина. След 
овцете, дойде ред на кравите, па на нивите 
в „Корията?’, „Язовишки; дупки", та и на 
„Преслопта".

като че ли 
сега внж- 

бЛ*а

търпеливо.
се п^бу" ^Гб^зГпредметнте 
даше живота съвсем „„„р-тания, гредите я 
получим. Р"%,Глъс—а сякаш ча-
ГхааХуДОбен «омент да я
да се свежда все по-ни чв „якой » де-
ПОСТОЯННО. Все и-се с кт ат някои я ви.
бие, някакви очи ппих„хш,ше, зацаряваше ог- 
ка- !ГСТпоазиота Гчнято тишина чуваше

даГ-■" —-дьга^■“У ,й1дагда. В първия миг застанах^ и амениата
сле се опитаха А“ ре Тя ги-посрещна с 
чена ограда «а“™ се топеха потънаха п 
ново ведро и те удавяше се, че без-
пепелта е болезнен плач. не намираше
причинно рови пе"с ™ ш клечка кибрит и 
ншцо, ставаше, драсква на „овата
поднасяше пламъче към ус. 
печка.

огнището,
сън и. дял от нея самата

непоносимото Припадък.”Може би затуй се 
тне никога не почувствува остра болка, ко- 
гато един след друг синовете и я напускаха.

Огнището гореше притихнало и тя с неж- 
милваше първото си чедо. Изтичахана ръка

дните, а тя па два пъти още горя в същия 
че ли с това изгаряне, преспата

не*

огън, и 'като 
в нея почти бе се изтопила.во*

по- отново се щураше изОтново ставаше,
одаята, преглеждаше дали нещо не е забра
вила, че ето утре ще дойдат те — трябва да

пло-

ги дочака. Но взеха да кръжат черни колела 
из главата й, отначало като крилата мравки, 
сетне наедряваха като чавки. Виеше й се 
свят, затуй прилегна. Черните греди я гледа-

тСГс^тлинапали

каже, че 
ншцето. обидена тя или не, често се 

отговор. Те идваБеше ли им

мо ™га“ае"свободнИмД годишните „м по

ЧИВКИле« ^ ™ухНоТочтнРз^мрялоАсело.
могат да видят в тоя пущин ^ 

красоти. И дума няма с
врат
Пък и какво 
Няма ни хора, ни 
кого да разменят.

Едно време, припомняше 
беше най-живо в

си тя, едно вре 
околията. Като 
час отиваха, а 
Само за десе-

ме селото
мравешки върволици хората
тинаС годиш.1 “съвсем* з^ртя/ Десетина годи-

^о\те^тееакъвВад|у“ век. 
бликнаха сълзи. Тя не побърза А 

тези изкорубени гре

ни, а на 
давна,
В очите й
ги избърше, защото под 
ди нямаше кой да я види.

Преди беше горда, за да допусне сълзи 
в очите. Един след друг трима синове изправ 
яше на крака. Трима синове — и всичките 
учени да станат. Тоя лукс, казваха, и наи- 
богатите не си позволяват. А тя като срещ- 

завистливите погледи на селяните,. ка- 
завистта им набираше нови сили. 

После взе да я гризе отвътре 
си отиваха.

неше 
то че ли от

някаква 
Беше до-мъка. Един след друг 

шъл ред и на най-малкия. Завърши основно 
училище в Долна Невля и трябваше да отиде 
в гимназия. Да го спре ли или не? Не, не 
може да стане жертва. Ако осамотеят с мъжа 
си. „Не искам да ме кълне сетне, че и него 
не сме изучили. Ншцо че няма при нас кой 
да остане. Такова време дойде — виж кол
цина осамотяха, а синовите им не са учени. 
Младите бягат от село. Настъпиха времена, 
когато земята не се зачита. Пък то и нашата 
земя, земя ли е — едни пезуляк, дето ни пъси 
лук не ражда: Мъчим се ние, защо- е те да 
се мъчат след нас" — каза тя тогава на мъ
жа си и той я послуша.

Алекса Галин беше от ония добряци, за 
които вярваха, че и на мравката път не пре
сичат. Слушаше жена си и виждаше, че тя 
има право. Ала нему постните нивички бяха 
сраснали с душата. Той самият. си ги пра
веше. Беше се отделил от баща си, а мащеха 
та едва дочака това. Със сила старецът из
копни да му даде два-три крашцника, и то 
бяла земя, дето не ражда ншцо. Но той запо 
чна да изкоренява бранищата. Нивите в 
„Кория" и „Язовишки душен" бяха 
най-плодородните. Мащехата се опита да му 
ги вземат, ала сърцето на баща му не из
търпя и той й отряза, че ще останат за при
смех в селото. Тя като че ли след това сти-

Синовете отдавна завършиха. Наближава 
Първи май и в нея нещо непонятно за нея 
се раздвижва. „Ще ги дочакам с новата пе
чка да видят, че ги слушам", радваше се 
предварително тя. Ала същевременно чувству
ваше как загасналите езици на огнището я 
парят отвътре.

ха с лъсната омраза, а огънят и на огнище
то, и на печката взе да прегорява. 

Последният път кога стана, донесе голям 
нарамък, нахвърли цял куп вършини, и кога
то огънят забумтя потъна 
Откъм реката се зададоха

в сладка дрямка.
синовете им, тя ве- 

се възвър- 
щурна да ги посре-

че не е толкоз стара, силите йУж шеш да отиде при тях. Идваха по
отделно, помолваха я, но тя с изтънчените 
си чувства да разбира хората, прочиташе, че 
всеки се надява да му откаже, да отиде при 
другия. И тя отказваше. Беше слушала, че 
жената е като върба, дето я сложиш там 
пуска корени. Сега можеше да добави, 
никой не е дигнал стара върба да пресажда. 
Тя бе пуснала корен туй село, всичко нао
коло й напомняше за нейния живот. Истина 
това бяха спомени, но колко пъти милият 
спомен е по-скъп от празното удобство.

В обездимената одая тя се

нали и като полудяла се 
ща.

Утрото на Първи май беше 
жо и слънчево. Синовете 
и се питаха какво майка 
щето, понеже димът 
а не излизаше от 
раздели от туй огнище, 
даха със светнали

осъмнало све-
се смееха гьрлено 

им справя на огни-че
се виеше над покрива, 

комина. Не може да се 
казаха си и се гле-

очи.
Когато наближиха, ускоРиха крачките си 

блъснаха я силно, 
ги дочакаха неприветливо, с демон

ски изглед. Те видяха майка си склупчена на 
одъРа . На огнището догаРяха последните съ
чки. И в тоя

и щом допряха вРатата, 
Гредите

чувствуваше
куха върба. Някаква празнина я беше 

погълнала цялата. Дори в главата й с чАсове 
не идваше мисъл. Уж мисли 
мня си някаква случка, а рече ли да прове-

като

за нещо, спо-
миг от очите им рукнаха сълзи 

едри като майски дъжд. Пепелта 
мъката им и посивяваше.

ри какво именно мисли,, свива рамене и за
почва дй си шепне нещо неразбрано. попивашехна.
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ГОВОРЯТ НАШИ СПЕЦИАЛИСТИ

Младен ДИМОВ

КАДРИТЕ СА ВАЖЕН ФАКТОР Борис ТОДОРОВ

Ако искаш, дойди
На читателите, на които 

този подход към материята 
отначало ще се види необи 
кновен, желая ваднага 
кажа, че мнозина

злични възможности, нужда
та работна ръка 
по-актуална. Но

Ако искаш, дойди!
Без думи останаха всички звания, 
само малките капчици дъжд 
загиват отпаднало стъклата.

на предприятията (при пре
избиране или първо назна
чаване) се обявяват конкур-

става все
за разлика

=~Е= тагг-Н
Н—гЕ“

и каква е нейната роля при „,внп о ™ Прими' сите.
условията на съвременното поотвелите ' сегашнияТ и поставя се въппосът пооизволство и опгянитяпи пР°нзв°Дител не е произво- 3 поставя се въпросът производство и организаци- дихел на всичко но АО коя степен основното об
ята на труда. Затова най-на ’ ° спецн'
ретическнте То = » ~"°А'
ретическите резултати, до висша степен, вид и начин
които стигат големите спе- Такъв производител в съвпе но образование. И така да 
циалисти от разни области менното производство ше е’ дали °Рганите на У>Фав- 
и какво на тези специалист МОже да даде не само по7п ление™ в предприятията ечи 
предлага димитровградското ЛЯмо количество но и ка тат' че това е 1,зоб1«° изпра 
стопанство и практика. чество което за обществено °“°’ или коРе>|ите на непра-

Според марксистката нко- то възпроизводство с от гол в11Лностите започват извън
номическа теория, основни- Ямо значение тези органи и свършват при
те фактори на производство Ролята на квалификапио АиРектоРскот° кресло. Това 
то и на общественото въз- ината структура на заетите ва кРесл°. за съжаление, ня 
производство са: човекът, в процеса на общественото кои стопански деятели счи- 
оръдията на труда и възпроизводство е добпе из тат за не"Рикосновено, с ли 
предметите на труда, вестна. Обаче мнозина сто- ЧНО ПраВО Аа останат в не‘ 
С развитието на човешкото \ пански дейци пренебоегват го Доживотно, като при вся 
общество напрестанно са ра този факт а това забавя ко пРеизбиРане освен дру- 
звивани производителните прогреса и ускореното раз- Г°Т° позапазят място в кон- 
сили и тяхното развитие е питие на материалните про курснте 33 за ..основно спе- 
допринесло да се стигне изводителни сили на обще- обРазование > което
днес до прилагането на най ството. често излезе „по-специално
съвременни методи на рабо Въпреки факта, че в поч- к1 коятоТе“'провеж^ под
труд“3 дРое"ш^ИаганеРнЛа,Яш;‘ ТИ в—« материали, които маскатГна рабо™™ са
бернетиката в производство стоп^нство н^О^Аим^тпа3 ТрЯбВа А“ “
ТданВло°=^ГаНаТРУ ^ ~НоасГр^ГежР°В ^
да и до всестранно развитие „а сесиито на общината, се равление и
^лгГГГ^оХГтГто ГОВ°РИ 33 неох°Дил,остта от развитие „а

Човекът^— един *от основ п°Д°бРяваис на квалифика- производителни сили. В ус- 
ните фактори на произвол «йонната структура, същата стогкшс”'работа
ство — е със своя физичес- е „подобрена” и се „подобр- е необходимо повече от вся-
ки и умствен труд винаги ява” по следния начин: кога най-възможното задъл-
н^ Гс™™ГТ- Т- 01 1827 аае™ в техническ!гщ науката

н- Приносът на човешка- ™°™ на оощината (31. Х/1. Нашето общество
та.работна сила към цикъла оез квалификации е има именно такива кадри кон
на общественото възпроиз- ло 602 работници в непосред то могат да бъдат носители

да

Небето плаче.
Ако искаш, дойди!
Тъга е сама с мен — 
нито вятъра говори, 
нито пък птиче да запее, 
нито цветовете достойно 
махат своите нежни глави.разование е специалност и 

от кое училище сега дава ди
пломи за основно специал- Всичко е пусто. 

Ако искаш, дойди! 
Светулките отнесе тъмата,
а с вечерната прегръдка сама 

ме прегръща нощта.
Стъклата се прекриха 
с мъгливите си одеяла.

Ако искаш, дойди! з

ИЗМАМА
Дали аз тичам

а времето върви след мен? 
Дали времето лети,

а аз вървя след него?
Дали ръка под ръка,

а не се преследваме?

самоуп- 
на ускореното 

материалните

Не зная.
IВсе пак, може би, 

аз си стоя, а то само върви. . . 
Все пак, може би, 
то стои, а аз сам вървя — 

но никак не стоим. и двамата, 
защото времето винаги е ново, 
а аз полека остарявам ...

и на 
достижения, 

създава

водство е ставал все по-гол- ственото производство и 77 на най-съвременните проце- 
служеши с основно образо- си на общественото възпро- 
вание в управата.

Изхождайки от

ям, независимо дали се ка-
(Из „Заточени мечти").сае до производството на 

средства за производство или
изводство и всяка друга пра 

капаците- ктика вреди и спъва разви
тието и прогреса на иконо
миката.

Тъй като Димитровградс- 
по-развита ременна технология може до ката община в скоро впеме 

и модерна технология и ор- известна стенен да се отми- трябва да приеме средносро 
ганизация на труда, когато не този факт. Обаче фактът чния план за развоя, на въп 
човешката физическа и ум- който подлежи на критика роса за кадрите в стопанс- • 
ствена сила в голяма сте- е, че все още за работните твого и в другите отрасли | 
пен се замества от автомати места на ръководители на трябва да се посвети специ-

до производството на потре та, от нивото на техническа 
бителни блага. Сегашният на та оборуденост и от възмо- 

във жността за прилагане на съв Звонцвчин на производство, 
времето на все

Увеличени личните доходи 

на просветните работници
от различно естество и с ра сектори или на директори ално внимание. Съветът на основното учн 

лище „Братство“ в Звонци 
па заседание ог 16

На заседанието прнсъстВу 
ва и представителя в култу 

април ’ рнб-просветната камара на 
тази година реши да се уве- СР Сърбия Драгутнн Пей- 
личат личните доходи на чич, който отговори на за- 
иросветннте работници сре- дадени въпроси, 
дно с 10 па сто. Така след Също така бе направен а- 
иай-повото увеличение л. д. нализ на подготовките във 
па просветните работници връзка с чествуването На 
ще изглеждат така: начал- 25-ти май — деня на младо 
инте учители ще получават стга и рождения ден на дру 
по 1 250, преподавателите по гаря Тито.
I400 динара на месеца. Йордак Миланов

Сурдулица

ПОВЕЧЕ ГРИЖИ ЗА 
БОЙЦИТЕ ОТ НОБ

Неотдавна в Сурдулнца се състои съвместно засе
дание на ОК па СКС и председателството на Съюза на 
бойците.

На заседанието бяха обсъдени някои актуални въ
проси из дейността на Съюза на бойците, 
заемането на работа, даване на жилища и пр.

Изтъкна се, че занапред ще трябва да се обърне 
но-голпмо внимание на чествуването на революционните 
празници, както и написиинсто на хроники ни народоосвобо 
дителното движение в сурдулишкин край.

преди всичко,

М. К.
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ИЗ МАКЕДОНСКАТА ПОЕЗИЯ 

Анте ПО ПО В СКИ

Македония
Ето я тази проста земя от двуличен камък

и слънце
Децата още не проходили огкапват

черепи
По градините.

Ето я тази проста 
Където мъдро свободата ги записва имената

селяшки

земя от паяжина и от вода

Вместо икони по черквите 
И където лятото като съдба 
Продължава до последният въстаник.

БАРЕто я тази проста земя от заморсно дишане
и от мълк

отминава и пак се връща
М. ПЕТРОВ

Низ която времето 
С нея да я сподели своята лъжа.

О, ето я тази проста земя от гълч и от очакване 
Която ги научи и звездите да шептят на

македонски БЕСЕДА С НОВИЯ ТРЕНЬОР НА »А. БАЛКАНСКИ«
А никои не я знае.

ЦЕЛТА - ДА СЕ ЗАПАЗИ МЯСТО В 

МЕЖ1УПОДЗОНОВАТА ГРУПАМатея МАТЕВСКИ

Глас вява добре, техническото 
равнище на поотделни иг 
рачи също е високо, са
мо че все още нямаме съ 
гласуване на колективна 
игра.

Накрая да напомним, 
че подготовките чувстви
телно закъсняха, но че 
ще преодолеем най-труд
ното, а сетне ще може да 
обърнем очи към бъде
щето — заяви Ангел Ди
митров.

лен шанс, като имаме пре 
двид, че досегашните ни 
противници главно 
мат челните места.

Засега редовно трени
раме — четири пъти сед
мично. Всеки футболист 
е длъжен да посещава 
тренинзите. Тук бихме ка 
зали, че затруднения и- 
маме, тъй като някои фу 
гболисти работят във вто 
ра смяна. Други затрудне 
ния нямаме.

Считам че нашият от-
Димитровградският фу бор физически се подгот 

тболен отбор „А. Балкан
ски” в момента заема
дъното на табелката в ме __ _
ждуподзоновата група. О БАС^КЕТБОЛ 
чевидно дългогодишните 
размирици, лошото отно
шение на бившата упра
ва и неадекватното обще 
ствено признание на спор 
тната дейност, са' основ
ните причини за сегаш
ното незавидно положе
ние на димитровградския 
футбол.

Какви са сегашните из
гледи на „А. Балкански" 
да остане в състезаваща
та се група, има ли сили 
и възможности, къде се 
търси изхода и какво се 
предприема
проси отправени до но
вия треньор — Ангел Ди
митров, поел ръководст
вото на клуба от 1 ап
рил, тази година.

— Целта ни е сега '— 
да запазим място в меж- 
дуподзоновата група, 
съм уверен, че ще успеем 
без оглед на сегашното 
незавидно положение.

Преди всичко, остават о- 
ще десет кръга в първен
ството, а това е значите-

Изгубен в мрачната бездна изкачвам се по своите
думи

зае-

върху глава що ми рухват като отровени
скали

Не свети нищо в съня не свети ншцо в предела 
с гърди и тежки плещи от камъни и смола 
Но да се изкачваш по своя глас не е умение

на птица
ни бунт на вятъра в зора необречена 
и отново скали и корени глупи юмруци ме изяждат 
но да се изкачваш по своя глас не е умение ,

на птица
ни бунт на вятъра в зора необречена 
и отново скали и корени глухи юмруци ме изяждат 
но да се изкачиш и пак цели ридове се напластяват 
върху един глас, върху един глас, върху един глас

Ст. Н.

И кои ще го спре този светящ глас тази вода 
този вик, този лик, тази искра, тази мисъл, тази

фиданка
Притиснала дълбоко под себе си го намира 
и свят златен извор и своето ясно устие УСПЕШНО НАЧАЛОИ така този глас притискан от себе си от времето 
изкачва се с векове с думи, със закани 
за да не чуе себе си в простора широк »Свобода« (Димитровград) — »Първа 

петилетка« (Тръстеник) 74:51 (51:24)Чува ли се престава да съществува 
това е вече човек това е вече човек.

Пред около 250 зрители 
димитровградският баскет
болен отбор „Свобода” спе
чели победа в първия кръг 
на тазгодишното баскетбол
но първенство в баскетбол
ната група на Централна 
Сърбия. Противникът „Пър- 

бяха въ- ва петилетка” от Тръстеник 
не беше равноправен парт
ньор, тъй като димитровгра 
дчани още от първите мину 
ти поведоха
разлика и все до края на 

' на играта нито в един мо
мент победата им не бе уг- 
розена.

През първото полувреме 
Аз димитровградчани изцяло 

доминираха на терена, на
паденията им бяха органи
зирани, а кциите съгласува
ни и успешни. При това ди 
митровградските баскетбо
листи се оказаха прецизни 
за което свидетелствува ре- 
зултатаът от 51:24.

Ако не беше дъждът, кой 
то преваля в началото на 
второто полувреме и напра 
ви асфалтовия терен 
лючително хлъзгав, гостите 
щяха да претърпят порежа- 
ние с трицифрен резултат 
Дъждът допринесе щото по 
вечето акции да се прова
лят, а гостите да намалят 
разликата.

Част от панорамата на съвременната маке
донска поезия, поместена в сп. „Мост” бр. 16.

(Преведе от македонски: Стойне Янков)

изк-

с убедителна Димитровградчани играха 
в състав: Й. Иванов, 3. Пе- 
ткович, В. Стоянов, А. Пет
ров, И. Василев, Д. Иванов 
и Милев. Най-ефикасен бе 
В. Милев — 21, след него 3. 
Петкович — 16. За победата 
сравнително много заслужи 
и Иван Василев.

Съдиите на срещата Аран 
желович (Пирот) и Видано- 
вич (Ниш) успешно и коре
ктно водиха мача.

Ст. Н.
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ИНТЕГРАЦИЯ тСтефан НИКОЛОВ

Епиграми
г"..........................

(Разпродажба
принципи)

шнтш1111!1ншии1яшн1шмн1т1

на

Принципа си жестоко отстоява, 
когато на други го раздава.

Има си един принцип незаменим: 
„По принцип” да мълчи невъзмутим.

Методи ПЕТРОВ Принципа си превърнал в бог 
и ето, човекът станал — ДЕМАГОГ.

Ни шега, ни сериозно
Принципа пламенно зове 
когато във беда се озове.

ДЕСЕТ ПРАВИЛА ЗА ЖИВОТА Разбира всеки принцип 
като многорък полип.

Всеки град си има скъпе
рници, които се помнят от по 
коленията. За белградския 
търговец от преди първата 
световна война Йоцо Вило- 
тиевич е останало да се ра 
зказва за неговите скъперни 
чески правила за живота, ко 
ито, както се твърди, би 
записани в неговия „тевтер”.

Ето ги тези десет негови 
правила:

1. Ако те накарат да се 
ожениш, предпочети да си 
вземеш по-слабичка жена. 
По-малко плат за рокли ще 
купуваш и по-малко място 
в къщата ще ти заема.

2. Напразно е да да ходиш 
на погребение на приятеля 
си. Ще си късаш подметки
те за човек, който не може 
да присъствува на твоето по 
гребение.

3. Ако лекарят ти каже да напразно харчиш сапун и 
носиш очила, които увели- вода.
чават, опитай ги най-напред 7. Никога не давай на за 
с неговия хонорар, който ще ем диня и пъпеш. Може да да 
му платиш. Хонорарът от деш тънкокорава, а да ти 
10 динара, ще ти се струва върнат с дебела кора — и 
10С динара. ще си в загуба.

4. Пести си часовника. 8. Когато взимаш нова слу 
Той няма заплата, но е ме- гиня, ако искаш да знаеш 
ханизъм, който ти служи краде ли, сложи една муха 
безплатно, докато трае. За- в кутията със захар. Ако 
това преди да си легнеш го на сутрината мухата я няма 
спри, за да не му се трият в кутията — търси си нова 
колелцата. слугиня.

5. Никога не плащай спа- 9. Ако искаш бекярска ква *-= 
не п хотела предварително, ртира, намери си такава 
Може през нощта ^а стане пред която има електричес- 
заметресение или пожар и па кн стълб с улично осветле- 
рите ще ти отидат на вятъ- ние. Така ще пестиш на ос

ветлението.
6. Хигиената казва да се 10. Не забравяй да помог 

мият ръце преди обед. Оба- пеш и на сиротнията. Това 
че ако ядеш само с дясната го прави на 29 февруари вся 
ръка, не мий и лявата

За принципа се обяви 
не поради убеждения, 
а само да се прояви.

ли
Живота си за принципи дава, 
но да ги гази не се смущава.

Това беше достатъчно.
Журналистите веднага набраха номера на ре

дакцията си. На другия ден в техния вестник осъм
на новината: ,,Към село X. се спуска голям баир. 
Дължината на пукнатината е окодо .15 метра. Спу
скането на баира е последица на неотдавнашното 
земетресение в тоя край''.

Това беше началото.
После новината получи крила.
Един ежедневник на утреден съобщи, че над 

село X. е надвиснала огромна опасност. Голямо бъ
рдо, милиони кубически метра земя и камък се 
свлича. Всеки час нивото на водата в преградената 
от бърдото долина се покачва с половин метър. А- 
ко не се предприемат спешни мерки, може да се 
случи невиждана катастрофа ...

Друг вестник, чцето седалище е още по-да
леч от местопроизшествието, предава така:

,,Жителите на село X. вече няколко дни и но
щи не спят. Всеки час гигантското бърдо, което се 
спуска няколко метра в час, може да го заличи ... 
Сформирани са специални екипи, които дежурят 
ма съседния хълм".

И така нататък. Почти цяла седмица. Расте 
новината като пролети върба. С всеки нов ден — 
читателите нашир и надлъж получаваха свежи из
вестия за „спускането" на баира. Местната поща не 
беше в състояние да отговори на всички телеграми 
и телефонни покани. Всички живо се интересува
ше какво ще стане със селището X. Колко дни ще 
оцелее то. Цяла паника! *

И така — докато вестта стигна до най-отда- 
лечените вестници в страната — баирчето стана бъ
рдо, бърдото планина; барата се превърна в рекич
ка, а рекичката в огромно езеро!

ра.

ка високосна година.

Матея АНДОНОВ

Много шум-за нищо
— Хумористичен разказ —
ЗА МАЛКОТО село X. доскоро НИКОЙ ИС

знаеше.
И кой знае колко още щеше да си стои не

известно, ако не стана следната случка. Един ден в 
X. дошли журналисти. Местният хуморист, които 
ги познавал им се притекъл на помощ. Знае си той 

няма много и ако журнали- 
има черпушка. Ос- 

съселяните
работата. Новини тук 
стите „излъже нещо", поне ще

може да се изпъчи предвен това, ще 
си: демек той не е никой й нищо, ами клечица . . . 
комуто следва уважение.

А, слава богу, доказа се човекът.
Та така. Обикаля той журналистите, любува 

току започва за едно, за ДРУ:се на апаратите им и 
го. По едно време се обръща към един:

най-новотознаеш ли какво е— Брат ми,
тук?

Професионално любопитство цъфна в'ьрху 
'лицето на журналиста.

— Преди два-три дни сесееи горе,
спуска един баир . . . Знаеш ,. . 

голяма пукнатина, баирът се спу-
. На,

в плани- Само .селяните от X. не знаеха нищо. Гледа
ха си всекидневната работа. Пролет, пък оран.

Селският шегаджия беше най-доволен.
Прочу се и тяхното място, а неговия автори

тет отскочи. Готви се да стане професионален жур
налист.

ната, започна да се 
направила се една
ска към една долина, преградил вече рекичката 
нрави се и езеро... Кой знае какво може да сга- 
не? Нашето селище може наскоро да бъде в опас
ност.

V
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ОТТУК—ОТТАМ

Съдила господа
Една жена от американския град Феникс,

,„то ЙГе Боти Пснтроуз о Г“"'
господ бог Причината е съвсем естествена

б,р. » нейнзтз къпа УД.ри» «и-

"" “ д™” “Тб“,» е «сдал до го.оо-
па с обвинението, че господ съвсем лекомислено 
хвърлял мълниите. Затова иска съдът да осъди гос
пода да даде на Боти обезщетение за къщата 100 
хиляди долара.

по

ВСЕ ПОВЕЧЕ НАСЕЛЕНИЕ 

НА ЗЕМЯТА
нашата планета се увели
чава с 22 човека. (39 се

Една група английски 
учени са изчислили, че:

— Всяка десета част от раждат и 17 умират за 
една десета част от секун 
дата).

секундата населението на

^ЧЛ'Ч^Л/\ЛЛЛЛА. ДЛЛЛ^АЛЛЛЛЛ^
— Всеки ден се раж

дат 331 хиляди хора. Оба 
че най-малко в силно раз 
витите страни —• само 51 
хиляди. Останалото се ра 
жда в по-ниско цивилизо 
ваните държави.

— Годишният среден 
прираст на населението 
на Земята възлиза на 2 
процента. Един процент 
от прираста се пада на 
Европа, а три на Латин
ска Америка.

— Най-малък прираст 
на населението е забеле- 
жен в Люксембург, Бел
гия, Германската демок
ратична република (по 
0,1°/°), а най-голям при
раст има Кувейт (7,6”/»), 
Йордан (4,1“/о) и Костари- 
ка (3,8°/«).

колко радне акцще напра.)имо да заградимо социяди-, 
замат ,41 /гука и по друЬи места. Колко ночи не смо, 
спали откуп да разделимо, порез да одредимо — поло-, 
вин животът мину тека. А ка се обърнеш — пут иемаш,1 
струя ти требе, деца ти развачала из градовете, а ти( 
тука ко пъ|ьуга що Ьу .)е гърмет;ьавицата опърлила. < 

Ама сами смо си криви.
Йедно време лъсно се прайеоше путове и струя ( 

се доводеше. Малко ния да зберемо, малко опщина,, 
малко република ли; федерация ли — имаше паре суде-, 
ка. Ка подойдеше некой од по-голеМите и ка се поопла-< 
чеомо — речеше ни човекът: „Искайте, другари, искай-( 
те и ще се уреди.’” ‘ <

Ама я ли да искам? Кой бео я, или моят комшия! 
Йордан Жеглата или ония од Криводол или Пъскашшо* 
или од Поганово? Кой ни нас тъгай млого гштуйеше?* 

Имаше платени за това, и млозина беоше, ама, 
кока не умееше да траже и да се носе с тия що даваю, 
парете. А времето си мину — платенити се сменише и 
развачаше натам-навам, а ния си остадомо и дочекамо| 
да станемо самоуправлячи и демокрации) да имамо., 
Ама са паре нема за путове и за струю. ,

Напинямо да зберемо некой динар за токат, и1 
опщината се мучи да збере за путовете, ама се ми се1 
чини, че путовете нема да опрайимо сами. Млого паре' 
требу за това. 1

ДЕ БАРЕ СА ДА ПОСАКАМО
| Те и Първи май стиже. Сълнце пекнуло, буНете 
»полъка се обвиваю с шуму, травата напиня да расте, 
1 а и ния се поразмърдамо ко гущерйе из полето. Дън-два
• и че застизаю синове, зетове, унуци, че ударимо на це
• ливЬе и викан>е, че се понапийемо и додека да се на- 

► радуйемо, они че си запооде.
Тека йе сваку годину.

( Ама и сваку годину на поодък, или ка стигну, 
|се ни кажу: „Ако путат беше по-добар, ако имаше струя, 
I ако имаше струя, по-често можеше да дойдемо, да ви 
I повидимо. А оно ни автобусат редован, ни с кола може 
»да пойдемо, а па ка смо тука, очи ни изчамрею от лам- 
| бете, та не може се свърнемо ка си отидемо дома”.

Па че йе тека. Па че ни га кажу снайете ще су 
, от майнуту, куде има и путове и струя, та нас ни имаю 
малко за диви тука.

, А ния кво можемо? Че попрегълтнемо сълзуту, че 
,се повалимо с убавуту воду и с планинуту, че се помо- 
, лимо да подойду пак баре летоска. А ка си отиду де
цата, че се свремо с мукуту и че си мислимо коя ни 
неволя тека лоше задои, та ни пут, ни ток, ни болница, 
ни човеци нема по долинете ни.

Ли 25 године и ния учимо политику и живейемо 
с н»У* Колко лоши раскринкамо, колко добри издигомо.

А при туя нашу муку никой кока не сака да за
числи барем йедън наш пут да се напрани за годину 
или две, макар че и нашти путове су у списковете.

Що тека прайе не знам? У тънку политику се не раз
бирам.

Само я сакам никой да ме не тура по-доле у пра
вото, ка Тито ми га йе дал одавна. Па си мислим нещо 

• тая момчетия що са управляван» по нашенско ми се 
виде млого добра, не увиваю работете ич. Що не узну 
да отиду некуде горе у републикуту, да поведу 
и од нас селяцити и да речу — човеци, амън — 
опрели смо у вас. Да барем йедън наш пут турете дг- 
се прани, а ния другото че мучимо некико.

Я знам, горе има разбрани човеци, та може да 
подъхърцну на тия що си прайе путове куде си нами
слела нашту сиромащшо ич не зарезую. И тъгай догоди- 
ну би ни било по-весело.

ПРОДАЖБА
ПРОДАВА СЕ 
с дворно място 
два плаца. За справ 
ки се обърнете на 
следния адрес: Ан
гел Димитров, Дими 
тровград, Гинска 2. 
(край пазара)
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