
Във втората фаза на промените 
на политическата система За проблемите на учебното дело

В общината ще станат 

крупни промени
Дали само учениците 

не знаят 

уроците си?■ Изказване на Светислаз Попович, член на РК на 
ССРН на заседанието 
ССРН

Оценявайки изцяло консти

Съюзната конференция нана

нашата Република сав развитие на самоуправлени- 
туционните разисквания, би пълна подкрепа на конститу сто и социалистическата де- 
хме могли да кажем, че ос- ционните промени,

ф Без планове за работа и много отсъствия... 
ф 47 учители без съответна подготовка, 
ф За 8 души — още един срок! 
ф Има ли лек за лошите отношения? 
ф Просветният съветник Стоев ще предпри

еме съответни мерки

мокрация, решителна под
крепа на равноправието и 

(НА СТР. 2)
пълна по

новните им характеристики дкрепа на по-нататъшното
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ВрятстШ На още по-задълбочен начин, 
с много подробности и ана
литичност на тези и други 
проблеми в учебното дело 
посочват и ревизиите на об
щинския просветен съветник 
МИЛАН СТОЕВ. От Нова 
година насам той е обколил 
всички основни училища в 
комуната и в Общинската 
скупщина представил съотве 
тна документация.

Дълги години се вярваше, 
че учебното дело в Босиле- 
градско, освен материални 
проблеми — други няма! За 
голямо съжаление обаче, не 
е така! Особено от преди 
две-три години насам, кога- 
то започна да се организира 
тестиране на учениците се 
установи, че образователно- 
възпитателните резултати, об 
щ67~не”са"~ задоволяващи, а 
особено в някои училища.

*, ВКСТИИК И А БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В С сг> Р ЮГОСЛАВИЯ ♦

(НА СТР. 9)

Ощми-наоуми
ИМА ХОРА, които обичат 

да критикуват, дори и кога- 
то може би и те са за кри
тика.

критика” на своята неактив- 
ност, или пък искат да удар 
ят по-висшестоящите от се- 

_ а: като това свое изказ-
Неотдавна в Босилеград ване отчетат като принос 

на едно събрание стана един къМ дейността на Социали- 
отговорек другар, ръководи- сти^еския съюз в своя град, 
тел в ССРН с най-жестоки ду 

обвини общинското ръ*
ССРН за неак-

село или комуна.
Обикновено такива друга

ри само критикуват.
Там спира тяхната дей- 

В ССРН критикуват 
, в Съ- 
ССРН,

ми
ководство на 
тивност, дори и другите ор
ганизации. ност.

Дали този отговорен дру- Съюза на комунистите 
гар е забравил, че е ръково- юза на комунистите 
дител в ССРН и че със своя- Съюза на младежта — 
та работа следва да допри- коя Трета или четвърта ор

да се раздвижи дейнос ганизация и така нататък, 
му, или пък е преслед- Вървя* само от думи 

вал някои други цел в слу- думи, вместо да. действуват,
да работят.

Дали са забравили, че с 
следва

ня-

несе
тта — на

чая не ни интересува.
И сега не е ясно: дали та

кива другари правят „само- ЛИЧния си пример
____________________най-много да допринесат за

успешната работа на 
организация.

Ако се върви

своята

По повод на една
двадесетгодиш-
нина

от думи 
няма да се отидена думи — 

много напред.
М. А. От референдум в „Димитровград
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СФРЮ от Сърбия

Кандидати: Дража Маркович, Коча 

Попович и Драги Стаменкович

Град или градини?
Стр- 3

2За Председателство н»
На 19 юни учениците, за- ^ 

вършили гимназията в Су.р- ^ 
дулица през учебната 1“*>°/ ^ 
51 година чествуваха търже ^ 
ствено 20-годишнината ог ^ 
зрелостния изпит. Юбилейна ч 

годишнина организира ч 
д-р Сотир Петрович, лекар в ч 
медицинския център в Сурлу §

б^рой?:
I

та Стр. 2

Ш
■

.-'-.-•V-:4;-' -

лица.

Между 16 някогашни уче- ^ 
ници, сега почти всички за- ^ 
вършили виеше образование ^ 
се намериха и трима тяхни ^ 
преподаватели на чело с ди- ч 
ректора им Добри Йовано- ч 
вич и двама прислужници. ч 

След като прислужниците ч 
избиха звънеца някогашните | 
ученици влезнаха в една ш § 
учебните стаи на тогавашна ^ 
та гимназия, а днешния 1ех < 

училищен център. ^

I В Босилеград■ Ш

- Недоволни
отСурдулица национа

лизациятаИнтеграция на 

здравната служба
Стр. 6

\
/;Гг

Iиически
Тук се извърши проверка 
мрисъстеуващите и след

потеглиха

1па
Ст-. 4къс

разговор всичките
Власинското езеро 1 5на Iкъм

другарски обед.
чччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччч
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В общината ще станат 

нрупни промени
Гражданинът и комуната

‘: *

*.?Комуната и реформата на политическата система

Непосредствено самоуправление
(ОТ 1 СТР.) репродукцията на държав

ния капитал, за деетатиза- 
еднаквата отговорност на цИЯ на отношенията в обла-шжжттяттшш

™ _ —== Ш .3=:.ГЕ^
нето на средствата на всич- ма на непосредствената де- все по-развити са и остана- поне засега, са само „мест- 

структура в Ср Сърбия да ки фондове. Във втората фа- мокрация, докато други смя лите форми на договаряне и ните вестници и радиостан
почива върху самоуправител за На промените полмтмчес- тат, че изоставянето на съб- допитване, не може да се циите на отделни комуни,
но организиран сдружен ката система в общината по ранията на избирателите зна очаква, па дори нито да се група комуни или трудови- 
ТРУА, върху по-голямата ма- -голямо внимание ще обър- чи ликвидиране практиката търси, всички трудови хора,, те оощности. иоаче крите-
тернална и нормативна са- нем тъкмо на тези въпроси, на непосредственото самоу- граждани, да участвуват с риите по осведоменост на
мостоятелност на покрайии- правление на гражданите в еднакъв интерес в самоупра- гражданите са твърде разли
ните, общините, интеграции- ВТОРАТА ФАЗА НА ПРО- комуната. Факг е, че инте- влението на своята комуна, чни между комуните. Глав- 
те на така наречените стопа МЕНИТЕ В ПОЛИТИЧЕ- ресът на гражданите за съ- От друга страна, добре орга ната забележка е, че граж- 
нски и нестопански деинос- СКАТА СИСТЕМА , бранията на избирателите е визираното събрание на из- даните се осведомяват от пу
ти, върху непосредственото намалял и сега трябва да се бирателите, на което се ра- бличните осведомителни сре
самоуправително споразумя- Между другото и влияние- търсят причините за това яв зисква по въпроси, които дства, пост-фестум, респек- 
вано и обществено договаря то на общината върху поли- ление, защото „заместник" пряко интересуват гражда- 
Не на трудещите се и граж- тиката на републиката, регм за събранията на избирате- ните, винаги привличат гол- 
даните и техните представи- оналните покрайнини, след- лите не е 
тели в трудовите, местните ва да бъде много по-голямо, 
и другите общности, върху и тяхната 
организирането действуване а 
на обществено-политически
те организации, върху

— Дали събранията на избирателите са „отживяла форма' ?
гражданите и

прогресивните сили в Сър
бия.

Тешили
вътрешна демократическа

тивно след приемането на 
някои решения и акти. Това 
още повече засилва пасив-намерен и те си «м брой избиратели и

оставят като най-подходяща щат" полезни предложения и ното отношение на гражда- 
самостоягелност, форма на непосрествена де- забележки. ните към общинските реше-

демокрация. ОСВЕДОМЕНОСТТА ния’

„плю-

самоуправителността — 
по-широка. Считаме също та 
ка за твърде важно във вто 

ното равенство между иаро- рата фаза на промените
ди и народности. широко и по-подробно да во Най-острият упрек към оне

ме гуоим от предвид фак- дим разговори за ролята и зи, които свикват събрания- ми иа пРяко самоуправление домяват и ангажират във 
та, че това ще изисква по-го мястото на Социалистичес- та на избирателите е че са са неАОСтатъчно развити, а всички фази на приемане на 
леми усилия от нас, защото кия съюз. Съюза на комуни- ги твърде много формализи- главната причина лежи пре- едно по-значително меропри 
раоотата върху тези въпро- стите, профсъюзите и други- рали, тъй като са длъжни да АИ всичко в административ- ятие или решение. Това ще
си ще открива нови дилеми, те обществено - политически свикват според законните но_Ф°Рмалните методи на ра засили заинтересоваността зз
но решили сме да реализи- организации в конституцион предписания. От друга стра- ®ота* Именно, събранията на работата на общинските ску
раме тези планове. Дойдох- мата и политическа система, на без да се взимат предвид избиРателите са препуснати пщини, относно за събрания
ме до съзнанието, че не ни Сегашните степен иа разви- много мненията на гоажла- на ««каква си постоянна фо та на избирателите, на кои-
и иганомНи«ргкяа Тие очевиАНО търси нови Ре- «И16 от събранията, техните рма> без стРемеж Аа се раз- то се разисква за тези пред-

К а съсредото- шения и в тази област. Пре предложения и сюгжестии вива съ1пественото съдържа- варително публикувани 
тиц|жа пе„атоализ^иГТиа АвеАателств°т° «а републи- не се претворяват в“™а ние на тя™ата Дейност/ роприятия „ли реше™" 
средствата вР пеп/бл„кай Гъоб'»ГЯ „^НфереНЦИЯ на рад Което повече поду От тук се изтъква „еобхо- Средствата за публично ос 
сга връх Най-голя1и част ™Ртл Г»„ твърде важ- чават впечатление, че събра- димостта от приспособяване ведомение в комуната — вее
пт °ляма част ни заключения на АУП- нието е свикано за да се из- на прякото самоуправление тниците и радиостанциите
тана? на стопанството, ? тях те^теот^нГскж/Гго/о пълни само формалното за- съвеременните форми по тоя начин биха получили
да разполага работническа- ва, че час по-скоро в Съюза Аължение по „допитване" е “ “™“ на живот и дейност, още една значителна точка,
та класа, те да служат като на комунистите в юг^/а ■'ражданите. ° А° ж степен би като важен фактор в разви
материална основа на само- вия следва да се утвърди и- Такъв начин на работа Отстрад^/Едно^т^щ^’ ™В™ "Д «епосредственото 
управлението в трудовите деино-политическата платфо- Ра>кда всред гражданите чу вените условия за по-голямо в^“оуправление и демокра-организации в комуната, по- рма за промените във втора вените условия за по-голямо ция.
краинините и републиката, та фаза. Считаме, че този
като цяло, но върху принци- принцип ще ускори работа- Ча __„___ _
пите на сдружаване, спора- та във втората фаза и ще IРСДССДАГСЛСТВОТО Нв С*^РЮ ОТ Събия
зуване и договаряне. юва попречи на евентуални спо- 
подразбира и последовател- рове и ненужни колебания 
на борба срещу тенденции- както и на възможни поли-
Йя К цКеТнтрализъДТ“щ ТИЧеСКИ СПекули' Изхожда- 
зъм, така и против затваря- ме от 
нето

Преобладава мнението, чеОбщо е становището, че не 
само събранията на избира- гражданите трябва възмож- 
телите, но и останалите фор но по-всестранно да се осве-

ЗАДЪЛЖЕНИЕпъл-
по-

ме-

Кандидати; Дража Марковин, Коча 

Попович и Драги Стаменкович
това, че изключителна 

на общините и други- та сложност на нашата ре- 
те региони _ и организации публика и широтата на про 
на сдружения труд. с>творе- мените 
ността за широко сътрудни
чество, за взаимно 
не и взаимно влияние

търсят най-висока
степен на творчестки 
ход в работата и самостоя-ПОА‘ ®МияГ° Т°Аоровнч канди • Милан Величков дат за Камарата на народи- ССРНС 

те е Съюзната

ник във фабриката за ваго
ни в Кралево. Сретен Скоко- 
вич, работник от Севойно 
Драголюб Торбица, работ
ник от Крушевац, Живорад 
Иованович, работник от „Иъ 
рвена застава" в Крагуевац 
Любивое Ивич, земеделец от 
Шаркамен, Петар Мартино- 
вич, земеделец от Велики 
Поповац и Славолйб Томич 
земеделец от Шеварице.

свързва- делегат 
в Съюзната, конфе

ренция на ССРН
счи

таме за съществена компо- телността на републиката и 
нента на по-нататъшното ра

скупщина
всички фактори в нея с 

звитие. В нашата републи- цел да се установят отноше- 
ка вече са изказани стано-

на
Единодушно е мнението

на всички консултирани 
литическо

ССРН на Сърбия избра и 
по- своя делегация в Съюзната 

- изпълнителни те конференция на ССРНЮ. Де 
в Републиките, че пред- Аегац™та на Сърбия съчиня 

ложените кандидати се пол- дседа^Г^ 
зват се оезспорен политиче- бия, Петар Джокович пред- 
скн престиж в Сърбия и из- сеАател на Градската конфе 
пълняват всички условия ка Е5НЦИЯ на ССРН в Белград, 
то републикански представи
тели да дават принос за осъ- та конференция на градове- 
ществяване на отговорната те< Милорад Янкович гене- 
роля на Председателството рал-полковник на ЮНА, Ми
на СФРю — бе изтъкнато ня °С’ ПОАПреАседател 
иа завчерашното засе^Ге 
на Конференцията на ССРН сеАател на ССРН в Нова Ва 
на Сърбия. Официални избо рош' Йованка Бъркич, редак 

ИВ засе. %
камари кан на Юридическия факул- 

на Сърбия тет в Ниш, Милан

мия върху нови начала.
вйща, които са съгласни с

Оценяваме, че СР Сър-по-нататъшната 
ция на разширеното възпро- ®ия е създаден подходящ 
нзводство, за спречаване на климат следващата фаза на 

работа да дойдат до още
—----------------- ----------------------пълен израз всички

вдеетатиза- ла

по-
н ® новото Председателство
-ССРНю7новКоо/реаР“Г

Попович, ИП3ебРа/И СВЕТИСЛЙВ 
Милан Вукос 
логърлич.

прогре
сивни, интелектуални и про
фесионални сили на всички

братство
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В 

ЮГОСЛАВИЯ
Иалхм всеки петък 

Треокдя редаащно 
Директор,
°тг°»орсн редактор 

АСЕН ЛАЗАРОВ

ОФР равнища, защото само така 
и при пълно ангажиране на 
трудещите се и гражданите 
могат да се намерят най-до
бри решения. По този начин 
без прибързаност, но и без 
да се бави, най-успешно 
завършим своята част от 
ботата и ще оправдаем 
кванията на гражданите 

а по- трудещите се. Постигнатата
степен на афирмисаност на Кандидационната комисия 

Служба Социалистическия съюз и иа ССРН на Сърбия е пред- 
другите обществено - полити ложила Миялко Тодорович 
чески организации досегаш- за кандидат на представител 
ните разисквания ни задъл- в Камарата на 
жават на това.

Джокович, 
и Душан Бе-

х олели

ще ри ще се проведат 
Ра' данието 

оча-
Издака «Братспо* •— Нкш 
Ог. Пдувомп, 72, телефон 

25-444 л 25-420.
на всички 

на Скупщината 
и през месец юли. Велич

ков, преподавател в Техни- 
ческия център в Сурдудица, 
А-р Радосав Раткович, 
на Факултета

Годмшек абонамент 15
7,5 н. дквара

Т( самиса 525-3-78 декан 
на политичес- 
Белград, Сла- 
— металурги- 

Смедерево, 
Бтеван Милутинович, работ-

Нар. в, Наш ките науки в 
вица Тривич 
ченнародите на

комбинатСъЬзната скупщина.
Страница 2
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ГРАД ИЛИ ГРАДИНИ? ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР НА ГОРАНИТЕ 

НА ВЛАСИНСКО ЕЗЕРО - НА 3 И 4 ЮЛИКакто съобщава нашият ко 
респондент, след дълго вре
ме в Босилеград е проведе
но едно събрание на избира 
телите, което било масово 
посетено и имало бурен ток.

Най-сетне. Значи намерена 
с тема за разговор, за разис 
квания, за полемика, за кри 
тика, за преценка на разни 
аргументи и становища.

Известно е, че такива са 
само онези събрания на 
ито се разисква за пробле
ми които решават общест
вени интереси за сметка на 
частните. Обществените 
къв случай стават враг на 
частните интереси и на всич 
ко друго за което се мисли, 
че е в защита на чаеното. 
В такъв случай се спекули
ра с хуманност, с бъдещето 
на децата; доказва се късо
гледството на ръководители 
те, подхвърлят се съмнител
ни намерение на еди-кой си. 
С една дума не се избират 
средства за да се защити ча
стния интерес.

Но ако обективно се гле
да, обществения и частичния 
интерес в едно градче, какъв 
то е Босилеград, някак тря
бва да съвпадат да се допъл

ват взаимно. Именно 
градчани искат 
ст и хубав 
нно

босиле 
с право чи- 

град. Същевреме- 
противоположно на то-

ва ис*ат в него да отглеж 
дат добитак, по улиците да 
разхождат свнне- Близо до 
ума е, че това не иде едно 
0 ДРУГО. Искат и културен 
ДОМ е кинозала, библиотека 
читалище, младежки 
итн. Всичко това е пряка не- 
Обходимост за Босилеград, 
особено за бъдещето му, за 
генерациите които търсят но 
во, защото се готвят за 
Друг, всестранно по-богат жи 
вот от този който сега в Бо
силеград се живее. А 
това търси нови 
площи. И така 
стоко стълкновение града и 
градините — града и ниви
те. 1ова стълкновение, 
битка се проведе тези дни
в босилеградската

те притежателни на строите 
лните площадки да взимат 
голями пари продавайки ги 
по-скъпо отколкото, напри
мер, в Ниш. Някои по такъв 
начен са натрупали хубави 
милиони.

Но, покрай сухото гори су 
ровото. Именно под удар на 
национализациятя попаднаха 
и някои'-, които имат малко 
земя която им е от жизнена 
необходимост. Но в случая 
не могат да се правят изклю 
чения.

Трябва да кажем, че стъл 
кновението около тази необ 
ходима национализация ще
ше да бъде по-безболезнена 
ако върху нея в Босилеград 
бе организирано публично 
разискване на време. В та
къв случай не щяха да се до
пуснат и някои грешки, кои 
то вероятно сега са нали
це. Не е обаче късно да се 
изправят евентуалните греш
ки. Но в никакъв случай не 
е в интерес на Босилеград, 
(значи и на онези, които най 
жестоко са протии национа 
лизацията на строителните 
площи), да няма план за ра 
звитие и зарад 
града да не се развива.

Традиционният събор на го 
раните на Власинско езеро 
тази година ще започне на 
3 юли, когато в 16 часа ще 
се състои тържествено засе
дание на ръководствата на 
горанските организации от 
Лесковашко - Вранския ре
гион, представителите на об
ществено - политическите ор 
ганизации, ОС и представи
телите на някои трудови ор
ганизации от тоя край, кои
то между другото, ще водят 
разговори и за перспективно 
то развитие на Власина и 
Власинското езеро. Вечерта 
в 20 часа ще се организират 
лагерни огньове, а ще уча

ствуват и някои музикални 
и културно-забавни състави.

На 4 юли т.г. в 9 часа ще 
се положат венци на памет
ника на Ратко Павлович — 
Чичко на Власина — Рид, а 
в 10 часа ще се открие тра
диционното горанско търже 
ство на което ще говори Воя 
Лекович. След 'това ще бъ
дат връчени на най-добрите 
бригади награди, грамоти и 
преходни знамена. В култур 
но-забавната част на програ 
мата ще участвуват извест
ните наши актьори Миливое 
Живанович и Жика Милен- 
кович.

ко-

по
в та

всичко
М. К.строителни 

сега са в же ** *
На събора ще участвуват и 

представители на гораните в 
Босилеградска община. Съв
местно с младежите от град 
ския актив те ще предадат и 
своя културно-забавна про
грама.
Босилеградските горани ще 

изпълнят и танцови и народ 
ни песни. Средства за уча
ствуваме на събора е обез
печила Общинската култур
на общност и горанската ор 
ганизация в града.

Ученическите и селските 
бригади на младите горани 
в Босилеградско и на тоя 
събор на гораните посрещат 
със забележителни успехи в 
залесяването. Тази пролет те

успешно са изпълнили поло 
вината от годишния план 
по залесяване. Залесили са 
над 50 хектара голини, пре
димно в поречието на Люба 
тека река, в околността на 
Босилеград, в района на Би
стър, Църнощица и др.

Освен това босилеградски- 
те горани твърде успешно 
изплъняват и една друга за 
дача във възобновяването 
на горите. Става въпрос за 
окопаване, плевене и почист 
ване, а най-много за опазва 
нето на младите гори, защо 
то има случаи на някои ме
ста добитъкът да е голяма 
опасност за младите гори.

В. В. — М. А.

тая

кинозала.
Целите на национализира- 

площи
са ясни. Това е обезпечава
не на бъдещия градски рай
он в който планово, съвре
менно ще израстват нови обе 
кти. Други цели тук няма. 
Тази цел, обаче, елиминира 
възможността на досегашни-

нето на стоителните

градинитеИз дейността на ССРН
А. А.

АКТИВНОСТ - БЕЗ ПОЧИВКА Отговор на статията
местната организация на Со 
циалистическия съюз в Гор
на Любата макар че и дру
гите са показали завидна ак 
тивност.

В момента вече се поде
мат разисквания във връзка 
с избирането на представи
тел в Камарата на народите 
в Съюзната скупщина на мя 
стото на неотдавна почина
лия Милентие Попович. Как 
то вече е известно, изтъкна
та е кандидатурата на др. 
Миялко Тодорович, член на 
Изпълнително бюро на СЮК

На заседание на ОК на 
ССРН на 27 юни ще се 
прави и
на Социалистическия 
във втората фаза на консти
туционните промени, по кои 
то ще се разисква от нача
лото на септември.

Подружниците и местните 
организации на Социалисти
ческия съюз изнесоха на пле 
щите голяма активност през 
първите шест месеца на го
дината, но както стои по
ложението, и през летните 
месеци няма да има почив
ка. С оглед на факта, че се
га настъпва втората фаза на 
конституционните 
— внасяне на промени в ре
публиканската конституция, 
то за ССРН няма да има по
чивка.

Председателят на ОК на 
ССРН в Босилеград ДОНЕ 
ТОДОРОВ ни уведоми, че в 
разискванията по конститу
ционните амандмани в Боси 
леградско 
оживена дейност, дадени са 
били и множество предло
жения.

Между най-активните, как 
то изтъкна Тодоров, е била

ЛОШО ЕДНИ ШУРНАТ" „ДРУГИ ЗАБОГАТЯВАГ
Въз основа на статията 

„Докато едни живуркат — 
други забогатя ват" публику
вана във вашия вестник бр. 
501 от 4 юни т.г. даваме сле
дния отговор:

На автора на статията не ве на нашия Съюз с малки 
е известно, че Съюзът на ин пенсии. Миналата година да 
вадилите се самофинансира дохме помощ за развитие на 
и че не получаваме никак- физическата култура и на 
ви субсидии от ОС и други дружество „Асен Балкан- 
предприятия. Ние сме полу- ски” от 120 хиляди стари ди- 
чили позволително от ОС за нара. 
работа на томболата и ре
довно плащаме всички задъ
лжения. Затова Ви молим, говор да публикувате изця

ло за да можем да осведо
мим обществеността за ис
тината, докато против авто- 

на статията, доколкото 
не се извини, ще заведем 
дело в съда.

С другарски поздрави,

Общински отбор на 
Съюза на мирновре- 
мените инвалиди 
Димитровград

промени
Не е вярно, че приходи

те от томболата са за лични 
доходи на пенсионерите на 
Съюза на инвалидите по тру 
да в Димитровград, но същи 
те се използват за изплаща
не на сградата, която сме 
кугшли от Общинската скуп 
шина в Димитровград за 16 
милиона стари динара. В 
статията се казва, че пенси 
ите на членовете на Съюза 
на инвалидите са високи и 
че пенсионерите са много бо 
гати. Всичко това не е вяр
но, но инвалидните пенсии 
са твърде малки и се дви
жат средно от 40 до 50 хи
ляди стари динара и че съ-

Умоляваме Ви нашия от-

авторът на статията С. Кръ- 
стич да сеч извини чрез печа 
та за убедата нанесена 
чрез изнасяне на неверни да 
ини, с което е намалил пре- ра 
стижа на нашата обществе
на организация всред обиде

ни
наг

план за дейността 
съюз

ССРН е развил
ствеността.

Накрая да кажем и това, 
че със собствени средства 
сме купили и обзавели 6 бу
дки, в които работят члено-М. А.

** *

МЛАДИТЕ ВОЙНИЦИ 

ДАДОХА КЛЕТВА
Поръчението се знае тяхната сума) пол- 

„Докато едни жнвуркат — звалн например за реабили
тация на инвалидите по тру 
да, за тяхното преквалифи
циране, и оспособяване 

ствен културен живот в Ди- стопанисване.

на текстащите допълват своите пен
сии с допълнителна работа, 
но не от томболата. В томбо 
лата работят двама души, 
които не са пенсионери. За 
работата си в томболата по 
лучават незначителна компе 
псация. От нашата докумен
тация се вижда, а това мо
же да види и авторът на ста

други забогатяват” с съвсем 
ясно. Застъпваме се за каче за

ОС Йован митровград (считаме, че ха- 
зардните игри не са култу
ра!). Именно, доколкото том 
болата със своите доходи о- 
безпечава някакви средства

ОК на Съюза на младежта 
— Любиша Ристич.

ИЗПЪЛНЯВАЙКИ програ- 
на к>-

Явно е, че вашата томбола 
никога няма да служи таки
ва за цели. Що се касае до на 
шите доводи, ние се извиня

на
мата за чествуването 
билейната 30-годишна от въ
станието 19 юни в градска
та градина пред паметника 
на загиналите бойци през
време на народиоосвободите 

младите

Йован Петрович, между 
подчерта че този 

младите отби- 
повинност 

към

ваме за допуснатите неточ
ности (ако ги има), но счи
таме, че въпроса с вашата 

да има томбола не трябва да снема

другото, 
край, в който 
ват военната си 
има големи симпатии 
армейците, защото е борче
ски край ^еедем а ^ Сур.

край е дейно уча 
НОБ от 1941—

за развитие на по-инаква 
култура, в този случай, спор 
тиня живот, може

тията, за какво се изразход- 
от томбола-лното движение, 

войници от сурдулшнкия га 
рнизон дадоха тържествена
клетва.

ват средствата 
та. От тези средства изпла
щаме сградата, а давали сме 
и парична помощ на бедни 
студенти и ученици (деца на 
членове 
лидитс). Авторът па статия
та казва, че ОС трябва да ни 
отнеме томболата и да я да-

макар ме от дневния ред и, отво- 
томбола-

някакво оправдание, 
че сме на мнение, че и това 
не е решение. Иначе, ако за та би трябвало да премах- 
почнем всички проблеми на нем. Ако зарад нищо друго, 
финансирането да разреша- то С1ШО зарад това — ваше

рено да кажемборил за
дулишкият 
ствувал 
1945 година.

Даването 
та клетва пред 
на падналите

впечатление, както на 
войници, така и на

На шествието присъству- 
ааха голям брой представи
тели на обществено-полити
ческите организации, НС, 
представителите на трудови 
те колективи, младежта и 
гражданите от Сурдулица.

Младите войници бяха най 
-напред поздравени от свои
те старейшини — офицери 
«а ЮНА, а след това и от

и в на Съюза на иива-

на тържествена- 
паметника 

бойци остави

ваме чрез хазардни игри — то сдружение да изнамери 
не виждаме края. Във ва
шия случай, може би тако- „„ средства от никоя друга 
ва становище ние не бихме дейност, която ще бъде по- 
имали ако тези средства, за- полезна и за вашето сдруже 
работени на томболити (ако ние н обществото.

възможности за създаване
до ма спортното дружество 

Асен Балкански". Ние няма 
ме нищо против и те да и- 

томбола и да работят.

силно
младите 
населението.

матМ. Величков
Страница 3
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Бурно събрание на избириелите
ш

Проблемът ня неликвидността

Недоволни от национализацията Тлъминсната коопераПоследното събрание на' от страна на ОС са: същест- 
избирателите в Босилеград вуващата невъзможност за 
ще бъде забележено не са- реализиране на градоустрой- 
мо по своя бурен ход, но и ствения проект и решаване- 
с масовостта си. На дневен то на редица комунални въ- 
ред се намери един много проси поради частната соб- 
много актуеален за населе- ственост на строителните па 
нието въпрос: информация рцели. Защото тъкмо поради 
нацзионализацията на стро- тази причина градоустройст- 
ителните плащи в града.

Фактът, че решението на 
Общинската скупщина в Бо
силеград за национализира
не на парцелите е прието от 
страна на Републиканския 
изпълнителен съвет предизви 
ка особено голямо недовол-

Въпрос е обаче дали още в 
начало е било необходимо
да се национализират и пе
риферните строителни парце 
ли, които и най-много се об
работват. Именно, съществу
ва мнение, че за начало е 
щяло да бъде по-добре ако 
бяха национализирани само ми
парцелите в центъра на гра- около милион и 538 хиляди 
да, а след време и според динара — каза директорът то тепсия. 
нуждите да се обхванат и па тлъминската кооперация И директорът Кроне наис 
периферните. Кроне Станков — тина е искрен когато казва,

На това събрание се полу- Не е трудно да се разбере че не смее да се обади пред 
чиха и други впечатления, колко големи са тези пари селяните в тлъминския ра- 
Като основно бе видима ела за малката кооперация, ко- йон. За да бъде положението 
бата осведоменост на изби- ято има само 500 хиляди обо още по-трудно и„ застрахо- 
рателите. Как инак да се поя ротни средства и използва вателния завод „Югославия” 
сни, че въпроса с национали 800 хиляди динара кредити — клон във Враня още не 
зацията на парцелите се по- от банката. Ако капитала на изплаща на кооперацията за 
ставя на дневен ред тъкмо кооперацията е такъв, тога- страховката за камиона-хла- 
сега, когато вече е взето ре ва ясно произлиза че селяни дилник който бе унищожен 
шение. Въпросът е естест- те от тлъминско своите про- в злополука на пътя към 
вен; защо не се е разисква- изведения чрез кооперация- Скопие.
ло много по-раио. Но отго- та дават на вересия на Кроне Станков в случая 
ворът може би очудва — „Центрокооп” в Белград, не е сам. В подобно положе 
тук в Босилеград съвсем тру „Србокотекс“ в Белград, „Сла ние са и другите коопера- 
дно се събират хората на съ вия“ в Скопйе, ПИК — Ки- ции.
брания. Оттук и изостават кинда, „Югодърво” — Бел- Проблемът не би бил тол- 
иеобходимите договори по град итн. Сигурно е че про- кова сериозен ако той сека 
много важни въпроси. изведенията от тламинско: саеше само за тлъминската

месото, кожите, дървото, от кооперация. Проблемът 
В. В. давна вече са

за всекиго. Тия трудности— Ние кредитираме голе-
търговски предприятия с са най-голями при бедните 

за които динарът е голям кавения проект е значително 
нарушаван.

Кои аргументи са по-дей- 
стйптелнн? Тук трудно мо
же да се отговори,соглед на 
съществуващите противоре
чия. Факт е обаче, че експан 

ство всред една част от град анята на строителството в 
ското население. Става въ- Босилеград е особено голя- 
прос за онези хора, които ма* СЪЩ° така е и факт, 
предимно се занимават със че много семейства в града 
земеделие, а сега според ре- се занимават предимно със 
шението за национализация земеАелие. Ето защо съгла- 
имотите са им под удар суването на тези две проти- 

Затуй изказалите се в ра- поречия става много трудно 
зискванията бяха особено ре 1ова съвсем ясно го потвър- 
волтирани изтъквайки, че с АН събранието на избирате- 
прилагането на решението лите-
за национализация егзистен Може би револтираните 
цията им е угрозена. граждани нямат право така

Противоположно на това общо да атакуват взетото 
причините, които доведоха решение. Нуждите за него- 
до взимане на това решение е го

лям защото в подобно поло
жение са и другите коопера
ции и земеделието

само по себе си се 
налага въпросът — кога ком 

тлъминско огромни пари? Да петентните органи 
ли причината е в безпарица ят икономически 
та или се касае за елемен- които за 
тарно неразбиране

вото приемане са налице. продадени и 
похарчени. Защо тогава 
търговски титани не платят 
тия за тях дребни, но за ко- Затова 
операциятя и земеделците

тия
изцяло.

Чествуван деня на 

училището
Бележка в

ще намер 
решения, 

земеделието, макър

™ вТРиай~3
за по-нататъшното Произвол- вече, когато се знае =
хГкои^^Гшз^Г^ нТнТсТтргГтГтАоТИ
ликвидно.стта не са еднакви е на лице. проолем

Прекъсната
»традиция«

На 18 юни в кино-залата в Босилеград се състоя
малко тържество по случай патронния празник на основ
ното училище „Георги Димитров“. Директорът на учи
лището Стойне Иванов с топли думи говори за дружба
та между Тито и Димитров и техния принос 

на балканските народи.
След това учениците

Л.
Съвсем до неотдав

на босилеградското ки 
но по време на проже
ктиране на филми ца
руваше непоносима ат 
мосфера. Множество 
от посетителите, пре
димно млади хора, пу
шат или ядат семки.

С неприличното си 
държание те пречеха 
на останалите, а и на
рушават хигиената. До 
скоро управата на ки- ' 
ното не можеше да 
спре тази некултурна 
проява.

за сближе
нието

Босилеград отново има 

тв - предавания
от училището предадоха кул

турно-забавна програма. Накрая директора Иванов връ- 
чи „Букова награда” на ученичката Елица Христова.

М. А.

Бос“|“НРа1чЛ>оИвцГ и °бЩ° доволство на всички
Радичевци от преди няколко леграГсле^и Ьоси-
дни отново гледат телевизия ели програмата от
След дефекта на релето™ Зае-™1 
го време бяха без програма, за е качествот°

- иоаче след интервенции тех
ническия екипаж на ги __
Белград се озова : 
дефекта, настанал 
на мълния. Освен това.

И това се случва...Най-сетне и на това 
явление се тури край.

След упорита и пос
ледователна борба 
спазване

на обра 
по-задоволяващо от по- 

рано. Очаква
тите на белградската и поправи зия да леката

от удар

се специалнс- 
телеви 

отстранят смущения-
за Случаят, който станал в босилеградско основно „ 

чилище във връзка с тестирането, много ми напомня на
единслучан от едно училище в Димитровградско оазбиоа
се отпреди десетина години. Когато трябвало да дойл?г 
училищните съветници преподавателят по френски език 
ватова училище казал на учениците всички

да отговори — нека вдига дясната 
лявата ръка. ’

на вътреш
ния ред и хигиена — 
свикналите да правят 
безредие бяха отстра
нени и сега са създа
дени по-добри условия 
за посетителите.

та.
на в. В.

да вдигат

Започна иоситбата— Който знае 
а който не знае —

Така и станало.
__ Когато влязъл съветника и когато преподавателя започнал да пита — всички вдигали ръце — Аавателя за 
хуоаво впечатление. п

А какви са били техните знания?! няколко дни
Нещо подобно станало неотдавна и в Босилегпял гтдп.-^°гт110аТа и в Босиле-

ливади край реките.

Всеки спазва реда и 
онова „тук не се пу- 

”. По-редки са про- 
викванията и 
неприлични 
ния по време на про
жектиране на филми. 
С една дума — въдво
рен е ред.

ши
и оставилидругите

подвиква за- логодишния. За това 
подействуваха 
валежи, както 
то на ливадите 
торове.

Обаче г 
че сеното 
прибрано, 
нато вали.

нещо 
изобилните

и наторяване 
с минерални

съществува боязън 
навреме ще бъде 
защото непрекъс-

Въпрос е обаче „отговорите" ще бъдат 
се узнало навреме.

М. дали
дни> защото за тая работа вали-

Първите резултати 
ват, че тази година показ- 

сенодо-
бива ще е по-голям от мина-М. А.

В. В.

БРАТСТВО н 25. юни 1971
Страница 4



|§ ШЙ
н::

Димитровградска
хроника: [Д1 ■

р?рй -•3*1
: 1НИЛП1Ш1П111НШШ1

ПОРТРЕТИ

Очаква се богат 

малиноберВуковецът - Веселин Величков
За него,

митровградската гимназия— ^м^първо^чяст"* {^ОАКа’ 33 
Методи Георгиев — каза че динз н? ? място. Същата го 
тази учебна година е един- во което 
ственият вуковец и най-до- теа ‘ч ежда в За_
брията ученик в гимназията. И то, зарад то^както СТ°' 
Това беше повод да се сре- за, че късно запшнам, 
щнем с него и да поразго- вилата на състезанието 
варяме за успеха му, амби- л ето'
циите, влечението, интереса, Днес Веселин работи вър- 
бъдещите планове. ' ху ракетни модели. В момей

Веселин Величков е роден та бяха готови 
през 1952 година. Основно 
училище завършва в Заечар 
— също като отличник-вуко- 
вец. Там, наред с основно-

За десетина дни ще започне беритбата на малини 
в Горно Понишавие. Земеделска кооперация „Сточар" в 
Димитровград на стопанството в Поганово ще получи 
4СС0 — 5000 кг малини. Заместник—директора на коопе
рацията Цветан СОТИРОВ ни уведоми, че на територия
та на общината общо ще бъдат изкупени към 20 вагона 
малини.

Както каза Сотиров, на производителите ще се пла
ща по 340 динара за килограм. Производителите обаче 
не са доволни от цената, но по-висока не сме в състоя
ние да им дадем.

Земеделската кооперация „Сточар” е сключила пет 
годишен договор с ..Джервин" в Княжевац.

— Понеже „Джервин” търси само свежи малини 
— , може да се случи да продадем известно количество 
и на други предприятия. Миналата година известно ко
личество изкупи „Босна-плод" в Сараево.

— Доколкото не запиша 
медицина — остава да запи
ша техника, и то аеронаути-
ка.

Обаче огромното ми жела 
ние е да стана хирург — за
яви Веселим. Медицината за- 
обичах край баща ми, който 
е лекар-ветеринар, и считам, 
че това е хуманна длъжност 
Призивът 
край ме привлича. Особено 
влечение имах в училището 
към биологията и математика 
та. Дори и матурската работа 
ми е от областта па биоло- 

„Нуклеиини кисели-

ка
пра

лекар-хирург от-
моделите на

„Восток” и' „Согаз“.

то, учи задочно и в музикал 
ното училище „Стеван Мок- 
ранац”, като успешно овла
дява цигулката, 
грамоти убедително потвър
ждават, че притежава без
спорен талант в областта на 
музиката.

— Най-много обичам кла
сическата 
Григ —
Но веднага ще кажа, че и 
най-новата музика, тъй на
речената поп-музика също ме 
привлича. Наглед може да 
изглежда парадоксално, но 
в действителност тези „две 
музики" имат нещо общо...

Област, където се чувству 
ва като „у дома си”, както 
се изрази, е моделирането. 
Особен успех постига в ко
рабното моделиране. На ре
публиканското състезание в 
Белград през 1967 година, с

гията:
ни", и съжалявам, че нямах 
възможност да я защитавам

Но Веселин се интересува 
и от други неща: страстен 
е спортен риболовец, обича 
баскетбола, обича хубавата 
художествена литература.

Да напомним, че от неот
давна е член на Съюза на

Повечето С. Кръстич

Електрификацията
подължава

музика, особено 
заяви Веселин. — комунистите и се интересу

ва от общественото разви
тие.

На нашия въпрос — каква 
поръка би изпратил до по- 
младите, които учат в сред
но училище — каза:

— Къщата не се строи от 
покрива. Трябва солидна ос
нова. Гимназията изисквало

Селата в югоизточната част в Димитровград са ре- 
шили да доведат ток по домовете си. Долна и Горна Не- 
вля, Верзар, Барйе, Скървеннца и махала Голеш със око
ло 200 домакинства взеха решение чрез местно самообла
гане и помощ от страна на фонда за електрификация 
при Общинската скупщина да се електрифицират.

Средства вече се събират и е направен план за ра-

вече качествено, а не коли
чествено учене. Но основно 
то е — трябва да се работи, 
и то с любов, с интерес, с 
въодушевление.

Ст. Н.В. Величков бота.
стълбове иВ момента се превозват електрическите 

друг инсталационен материал. Мястото, където ще мине 
далекопровода вече е трасирано. Дължината на далеко
провода възлиза на около 16 км. Според мнението на от
бора по електрификация, а това потвърждава и актив
ността на. населението, далекопроводът трябва да бъде

Димитровград получи още 

един магазин до 15 август 1971 година.готов

ПЕТО МЕЖДУ0БЩИНСК0 

СЪВЕЩАНИТЕ НА СИНДИ
КАТИТЕ

На семинара, който ще се 
пещаимс ма представителите състои също в Звонска ба- 
на Съюза ма синдиката от ия, ще сгава дума за обще- 
общините Пирот, Бела Па- ствеио-политическата систе- 
лашеа, Димитровград и Ьа- ма у нас и задачите на син- 
бушпица, се състоя па 18 диката във връзка с това, 

Звонска баня. за прбблемите на по-иатагь-
Тяхната задаче бе да се до шното развитие и усъвърше- 

говорят за начина на прове- ствуване на комуната снсте 
ждаието ма становищата и ма в общината, функциите и 

Втората въздействието на синдиката 
на в самоуправителното органи

Петото междуобщпнеко съ

юин в

заключенията па 
конференция на Съюза
синдикатите в Сърбия, коя- зиране в общините, взаимни 
то неотдавна се състоя в Су- те отношения на органите 
ботица, На същото съвеща- на самоуправление и ръко
пис се разисква за между- водствата в трудовите колек 
общинско сътрудничество на тиви, някои актуални въпро 
синдикатите.

Взето е решение програма 
та за семинар па председа
тели на основните оргаииза- доходи, задачите на синдика 
ции па синдиката, което не- ч«а и областта на общсстве- 
отдавиа бе тема на разговор 
па едно междуобщпнеко съ
вещание да сс организира 

В. Гъргов д,о края ма месеца.

за него. Това е многовниманието на потреби- заха
добре, нс само защото ни е 
близко, но е и много богато 
снабден и добре подреден 
заяви Цветана Михайлова. 
Олга Георгиева добави, че 
цените на някои артикули 
са по-низки отколкого в дру 
гито магазини.

Миналата седмица комунал лечо

«№ УЬХсмесени 1)ачалото, ма кър
все още

си в самоуправлението и ра
зпределението на личните

Яблап Трич- 
е доволен от 

че мнозина 
пе знаят

иото предприятие 
откри иа улица
карев магазин на
артикули. Освен индустриа- гра>кдани

тоя магазин. 
В магазина

мото самоуправление, в уч
режденията и други общес
твени заведения, и др.

лии и други стоки ще се про за 
Дава я хляб. Външният и въ
трешен изглед иа същия ма- го 
газин, още първия ден прие-

заварихме мно 
клиенти, повечето 

най-похвално
жени

се изка-
и те
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НЯМА ОБЩЕСТВЕН ДОГО
ВОР БЕЗ АКТИВНОСТ И ОБ
ЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ

Сурдулица
!Интеграция на здравната служба
1

— Паушалният начин наНа 17 юни в Сурдулица се кият център в Сурдулица, 
състоя редовно заседание на Здравния дом от Власина и уговаряне за плащането на 
Общинската конференция Народната аптека се интег- услугите между здравните 

на СКС. Бяха разгледани ак- рират, подчерта Миленко- институции и Комуналния 
туални проблеми в област- вич. завод за социални грижи не
та .на здравната служба в След всестранно разисква- е одържимо и конкуренция- 
общината и предприемането не по въпроса Конференция- та счита се трябва да се на- 
мерки за подобрението й и та прие заключения с които мери съответни икономичес- 
някои въпроси във връзка с констатира, че здравеопазва ка цена. 
организирането и развитие- пето в комуната е достигна
то на Съюза на комунисти- ло значителни резултати

развитието си. Обаче съвре- 
Встъпително слово във връ менното обществено - иконо 

зка с проблемйте на здраве- мическо развитие изисква 
опазването изнесе Бора Ми- създаването на по-едри ин- 
ленкович, член на ОК на ституции и в тази област та 
СКС. Той каза, че м.едицин- ка, че е неужио да се инте- 
ският център в Сурдулица и грират Медицинския цеи- 
Специалната болница за гър тър ог Сурдулица, Дома на 
доболни работят добре и и- народното здраве от Власи- 
маг перспектива, обаче Здра на и аптеката от Сурдулица 
внйят дом Власина — Окру- та, а Специалната болница
глица се е развивал добре за гърдоболни за сега да ос- във ВрЪЗКа с организира
ло определено ниво и спрял тане като самостоятелна. мето и развитието па СК го 
а нуждите говорят нещо дру Конференцията зае стано- вори другаря Стоядин Сто- 
го. При такова положение в вище от комитентите да се ИЛКОвич, секретар па ОК на 
здравната служба се предла- при Медицинския център в екс който подчерта, че 3—4 
га интеграция на всичките Сурдулица да получи статус първични организации на 
три здравни институции, на междуобщинска институ- СКС трябва да се разтурят 
към които още да се при- Ция, какъвто има медицин- на следващото заседание на 
дружи и Народната аптека ския център във Враня, а Общинската конференция на 
в Сурдулица, или пък Спе- Специалната болница за гър СКС, тъй като ие плащат 
циалната болница. за гърдо- доболни своето право място членски внос и ие водят пар 
болни а като институция от за по-широк регион като се тиен живот. 
отделно значение да остане премахнат локалистическите 
самостоятелна, а Медицинс- тенденции.

рииге за заемане на нова ра
ботна ръка не са разгледали 
най-големйтс трудбви орга- 
низации каквито са: „Луж- 
ница", „Текстилкрлор , »»Ан- 
гропромет“, кооперация „Е- 
дииство” и др. За този про- 
етодоговор се разисква и на 
заседанията и на общинския 
комитет на СКС, Социалис
тическия съюз и т.н. На съв
местното заседание на общи 
нския комитет и на оощин- 
ския синдикален съюз с това 
бяха взети съответни реше-

Общинският синдикален съ 
Камарата в общината 

ма трудовата общност на 
Скупщината още през юни 

година приеха об-

вет и

миналата 
ществен договор за критери 
ите при заемане на нова ра
бота ръка в учрежденията 
и заинтересованите общно-

— Здравната служба тряб- 
„ ва колкото се може повече 

да е по-достъпиа на гражда
ните, да бъде по-ефикасна и 
на територията на цялата ко 
муна. Особено е належащо 
по-правилно отношение към 
земеделците при лекуването 
им, а във връзка с новия За
кон на задължителна здра
вна защита на земеделските 
стопани.

сти.
Проектодоговорът е изпра 

тен до всички трудови ор
ганизации и общности още 

14 август 1970 година.
Досега обаче предложения 

проектодоговор са разглеж
дали следните организации: 
кооперациите в Звонци и 
Люберажда, Църии връх, ор 
ганите на управлението на 
ОС, отделът на вътрешните 
работи, основните училища 
в Стрелац, Звонци, Велико 
Бониици и още някои по-мал 
ки организации.

Трябва да се подчертае, че 
проектодоговорът за крите-

те.

на
ния

Но изглежда няма общес
твен договор без активност 
и обществена отговорност.

В синдикалния съвет изтъ 
, че отново ще набля- 
обществения договор да 

бъде разгледан в ония тру
дови организации, 
това досега не е направено.

кват
гат

в които

Н. Николов

Приключват договорите
М. Величков

учител и Станоя Илич, ико
номист. Същевременно 
разгледаха и предложенията 
за кандидати за членове на 
конференцията на ССРН. Бя
ха предложени Иван Геор
гиев,
дел, Васа*^ Миланов от Пре
сека, Боян Николов и Мило- 
рад Цветков от Звонци.

На 12 юни т.г. в Звонци се 
състоя съвещание на изпъл
нителните отбори на местни 
те организации на ССРН, на 
което Юосив Александров 
запозна присъствуващите с 
предложенията за председа
тел на ОК на ССРН в Бабуш 
ница. От 28 члена, които са 
предложени на избирателни
те конференции се излъчиха 
двама — Никодия Велкович,

се

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА И0 НА ОК НА ССРН
На 15 юни в . Сурдулица се ИО на ОК на ССРН е за- е заключил да се отправи 

състоя заседание на ИО на делил 2.000 динара помощ апел до ОС в Сурдулица да 
ик. на ссвн-а под прелеела на Дружеството на пенсио- тя обезпечи пари и да се на- 
телството на Милорад Та- нерите от Сурдулица за об- прави бюста на 
сич, председател на ОК на 
ССРН. На

земеделец от Ясенов

загиналия
завеждане на пенсионерския герой и да се постави на по- 

заседанието бе об им клуб. дходящо место в Сурдулица,
съдено предложението на Що се пак отнася до иска а на родната му къща и у- 
Председателството на Репуо на организацията на ССРН чилището в с. Мачкатица 
ликанеката конференция на от с. Мачкатица относно из- което носи неговото име, да’ 
„г'™ На Сър0ия зв избира- граждането на бюста на за- се поставят възпоменателни 
не членове от СР Сърбия гиналия народен герой — Пе плочи.
,-,-™^?знат'а конФеРенПия на ро Мачкатовац от с. Мачка- 
ССРН; подготовки за 
веждане на общинска канди 
дационна конференция за из 
биране на един народен пре 
дставител във Камарата 
народите вместо 
починалия Милентие 
вич; резултатите в записва
нето и събирането на заема 
за желозопътната линия Бел 
град—Бар; даване помощ нн 
пенсионерското 
за обзавеждане на 
нерския клуб и иска на ор
ганизацията на ССРН от с.
Мачкатица да се 
бюст на народния 
Пера Мачкатовац.

И. м.

Грижа за паметницитев
про- тица, ИО на ОК на ССРН м. к.

Общинският съюз на бой- паменици, ________
ците в Бабушница взе реше плочи. Уреждането ще ста- 
ние да възобнови паметни- не по случай празненствата 
ците на падналите бойци в на 30-годишнината от въста- 
НОБ и Първата световна во нието. 
йна. Лужница има около 20

възпоменателни

на

Допитване с местните 

организации
неотдавна 

Попо-
Й. М.

дружество
пенсио-

изгради На изборните конферен-
Ции на местните организа- председателите и членовете 
ции на Социалистическия на изпълнителните отбори 

Ппел лпжрннтр съюз в Бабушнишка общи- се проведоха. Изпълнителни
тв тГРГ ' 20 канлида' на' които се състояха през те отбори на тези -----
вИС^оз„ЯтяЪ=„3ДЧЛеНОВе апрнл и май т-г- на кандила- ния излъчиха шестима от

свика заседание на общи“ бяха излъчени"286кан” ческиГсъгоз и“ то°‘Никодия
ската кандидационна конфе- дидати. Велкович 4ител°' (
въТГръзКк°аЯТсТ^Се ИЗКЗЖе П°НеЖе преАсеАа™ на об Илти°В™чаГ™к 'иа с™па„Р 

щинската организация се из ския отдел при СО, Миро-

арвяяаг. ** винт-* - л вдвг®?тагната скупщина ганджелович, учител и Но-
Координационният актив вица Отанкович, началник 

За железопътната линия при 06щи|1ската конферен- ва ЩЙ? за народна отОрана 
Белград—Бар трудовите ор- Ция прели известно време при 
ганизацйи са записани до РазглежАа предложенията и Очаква се до края на 
14 Ини 386.100 заем и 16 750 зак^°чи’ че за кандидатите ца да се конституират и об- 
динара са подарени. От фон за бъдещ председател тряб- щинските организации, как- 
довете на трудовите органи- ва Аа се ВОАЯТ Разисквания то бе казано на миналото 
зации. са отпуснати 305.000 и на съвеи<анията на мест- съвещание на Изпълнител- 
динара и от страна на граж- ните организации на Социа- ния отбор на общинската 
дани 1.000 динара, или общо П° райони конференция, когато трябва
_ 7пя яяп \мн->т е’ активът все пак се е да бъде избран и председа-/08.850 динара, а според определи з двама кандида- дееда
плана следва да .се запишат ти: Никодия Велкович и Ста 
1.000.000. Както се Вижда на НИЛШР Илич, като бе каза- 
село нищо не е направено, н^ Гъщо мож“' “ бИРаНеТ° 
а и в трудовите организа- разговаря на съвещанията - 
ции от 3.160 заети, заем са на изпълнителните отбори 
записали само около 431 ра- на местните организации 
ботника. Социалистическия съюз.

Районните съвещания сгерои
ТВГ.

съвеща-

за

месе

тел.
По всичко личи, че за из- 

на председател на 
се общинската организация на 

Социалистическия съюз в ко 
муната има голям интерес.на

Н. Николов
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ПЪРВИЯТ ЖИТЕЛ НА 

ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР
• Разгов°Р ® Тодор Златко», 

сервитъор на бюфета
„Погановски

манастир“

Ако изоставим духовните 
лица — калугера и калуге
риците — на Погановски ма 
настир, Тодор Златков 
Поганово, сервитьора на ед
ноименния бюфет е първият 
*штел тук, който вече две 
половина години живее с на 
леждата, че един ден ще се 
осъществят плановете и тук

от

.
■ ■

Влашани, тия които живеят тук, и ония които 
работят далеч от родното село съвместно изграждат 
хубавото си село — електрифицират селото и до
вършват водопровода.

край манастира, в долината 
на Ерма ще мине модерно 
шосе.

ФОТОХРОНИКАТодор Златков очаква тук 
л,а никне селище, но съще-

ВЛАСИвременно се готви да напус- 1 
не бюфета и потърси рабо- 1 
та някъде сред хората. Тук, 3 

бюфет |

"
I-

при него, в малкия
идват хора само когато спре 
рейса. Крум Живков: Снемай

те ме за да видят хората 
на колко години съм ра
ботил на водопровода.

— Има не само когато спре рейса, но и в събота и 
неделя, — казва Златков — когато пиротчанци, па и ниш 
лии дойдат тук да се любуват на хуоавата природа. 
Стараем се да ги посрещнем добре. Заводът за защита

Ниш също така. Тена историческите паметници от 
реновираха манастира и сега той е в нова премяна, как- 
то виждате привлича гости от цял свят. Но, за съжале
ние, те идват само един път и не се върщат вече. Пътят 
е много лош. А „Балкан” от Димитровград планира да 
построи тук хубав хотел с хубава храна и легла, но за 

се осъществи, защото пътят не поз 
дойдат тук и да останат по-дълго

Митко Стоянов: Не съм
сега това не може да 
волява на хората да 
време.

Власи, но обичам се
лото като, че ли тук съм

кажа, ние миналата годи- 
милиона динара. Аз ра- 

доход от 750 000 ст. ди-

се родил.Да, когато питате ще ви 
на осъществихме оборот от 
ботя от процент и годишно имам

пет

нара. — Да, идват и от чужбина. И това без каквато и 
^ манастира. Не само от ев-

Япония. Мида било реклама, само зарад 
ропейските страни, но дори от Америка и 
налата година германци прекараха А поиказ-
бяха много доволни. Идваха и французойки и аз приказ

входушевдлват. Преди изв™ %е ре—али

вестни летовища. Но, така ние ^ ■ - -/ „•Щ

Наближаваше време да И?*™® здатео” ошожЛс- 
говор трябваше да ■"V"™' чака нов рейс и нови гости, тана сам пред бюфета да чака V френски език
До тогава само ще чете още един урок по у; 
и ще слуша музика от своя тран Р*

■ V
V .

■А*
. >■

Б. Николов

Спасен Стоев: Тук, край но-БЕЗ ДУМИ
чешмичка най-много обивата

чам да си почина.

Снимки и текст: Б. Николов

У у' 
'

'
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....................................... .... . Нови възможности за културната 
дейностI

§1 ГЕНЧО АТАНАСОВ 1
II

5 Културно-художествено 

[дружество и в Босилеград?
Е

I
- РАЗКАЗ -

1 двойната несигурност на трамвайния Б 
пътник и на вътрешната разбърканост, ~* 
нарастваща с всяка крачка. Момчето уя
видя обрасналия му врат и преглътна. § «апослелък в Босилеград дейност и др. Такива талан- 

Той се приближи, хвана се за др,- | се до го^мо^ оживлеА ти има и сред градската ри
жката н постоя, преди да надникне Го- = “ести™ културно-забавния ботническата и студентска- 
ва беше инстиктивната пауза, последна- = '' вот Гостуваха известни та младеж,
та подготовка, преди да направиш кра- * *,^„а „^^ата и забав- Според мнение на позна-
чката, от която няма връщаше. Поглед- | 'ар°*с пачите на културните обсто-
накъм двамата, сякаш ги фотографира, I ”а Бад^вВашса Илиева, Ра- ятелства в тоя край най-под- 
сведе глава и си тръгна. § ^заАашпова, Ацо Андонов ходящо решение би било ако

Беше жена му. Лицата им се допи- =| и др. като и повече културно се основе едно културно-ху- 
раха, миглите й невинно трепкаха в ня- щ художествени дружества от дожсствеио дружество в Ьо- 
къкъв свой ритъм. Той отново се хвана == Враня, Буяновац, Сурдулица, силеград.
за дръжката, разлюляи от този ритъм. = Димитровград и други. В рамките на същото биха

= Обаче някои гостувайия, се формирали театрална сце 
Най-напред го връхлетя яростта. Ире- | макар че не бяха на завид- на, танцов състав, литерату- 

стави си неща, чиято интимност беше == ио равнище, все пак привле- рна секция и др. При раз- 
потъпкана. Люшкаше се, ог трамвая или е коха вниманието на хората, гръщане на богата дейност, 
от гнева, оглушен от чувството за мъст. щ Това говори, че има интерес дружеството би попълнило 
Зъбите му изпитваха неподозираната си = ц нужда за културно развле голямата празнина в култур- 
ла на челюстите, тя го сковаваше. В § чеНие и забава. Така сега е 
неплатеното му съзнание се търкаляха = в Босилеград 
отделни думи и жестове. Целият той бе щ Но селата са напълно без 
изплашен и заключен отвътре. = забава и развлечение.

В случая, гостува! 1ията, ко на добре организирана рабо 
__ ито се не само скъпи, но и та — всяко село в комуната 
= същевременно и само една и то съвсем редовно, би 
” форма на културно-забавен било посещавано от предста 

живот, не могат да бъдат вителите на тези дружества
Освен това ръководството

П ъждът, конто равномерно се изли- 
II ваше върху вечерния град, донесе 
■ 1 със себе си забравения през лятото 

глад за уютност. Хората се гушеха във 
вдигнатите яки, заставаха под балкони и 
във входове, внимателно крепяха над се
бе си тънката засводена стряха на чадъ? 
рите. Осветеният град лъщеше като умит 
негър, магазините се пълнеха със случай
ни минувачи, приглушено отминаваха ко 
ли. Валеше.

Мъжът и десетогодишният му син 
наблюдаваха вечерта от трамвая. Бяха 
спрели на средната, въртяща се площад
ка. Оставиха пакетите над пода, момчето 
държеше букет цветя. От време на вре
ме си разменяха потайни усмивки: бяха 
претършували магазините, търсейки оно
ва, което би допаднало на една ясена за 
рождения й ден. Сега всеки по своему 
см представяше как по нейното още мла
до лице ще прелети облачето на призна
телността.

Сутринта те се разделиха както ви
наги: първа излезе тя, понеже работеше 
най-далеч, подир половин час — той и 
момчето. Сънени, те й дръпнаха ухото 
(голяма да пораснеш), целунаха я, нади
гайки се от леглата, и той ясно чу как 
остро, носрично щракаха вратата. Не, та
ка му се е сторило. Напоследък бравата 
нещо заяжда.

I

населението.ния живот на 
По-специално, тук имаме пре 
двид, големите изисквания на 
селското население. При ед-

От седалката до него се надигна же 
на и го разбута. Той се сепна и се за- 
тътри към момчето си. Още с първите 
крачки усети някъде в себе си болка. 
Какво щеше да стане с това дете, как
во го очакваше? Най-напред съмнител
но, после мъчителните догадки, мълва
та и накрая — истината, нелепа и не
разбираема: странната вина да имаш 
и да нямаш майка; особените погледи 
и студените думи в къщи; и онази не
разтворима горчнлка, която натрупваш 
в себе си за цял живот. Глухите удари 
на болката проникваха навсякъде и раз 
биваха умореното му тяло. Челюстите 
му отслабиха взаимния си натиск

достатъчни. Ето защо, все
по-сериозно възниква въпро- на Общинската културна об 

] Е са: дали не е време да се щност обсъжда възможнос- 
г предприемат мерки за осно- тта в течение на тази година 
5 ваване на самодейни дружес да набави подвижно кино- 

тва на местна почва. Те би прожектор, с който да посе- 
трябвало да понесат главна- щават и по-отдалечените от 
та тежест в областта на центъра на комуната села.

Предстои и по-сериозно 
преустройство на районните 

Възможностите за това са читалища. Има възможност 
налице.

Имаме предвид не само ка
дровите, но напоследък и ново ще се активизира и чи 
материалните възможности, талището в Горна Аисина, 
Гимназията, в която средно 
се учат по 400 ученика, има

После отидоха в банята да се мият. 
Бащата оглеждаше скришом полуголия 
си син, наследените от майка му тънки 
черти на лицето, заоблеността на раме
нете, високият врат, върху който гла
вата, със силната си извиква в тилната 
част, бе започнала леко да натежава 

- назад. „Хубавец!” — помисли си той, 
преценявайки в огледалото своето кръ- 

Ц гло, масивно лице. То не напълняваше, 
а но и не ослобваше. Той се плисна още 
Е веднъж, освежен от бръсненето. 1'лупо- 
Е сти. За какво му е да отслабва в лице- 
§ то? Не е актьор, нито дипломат. Сут- 
Е рин го чакаше микроскопът в лаборато- 
| рията безразличен към формата на ли

цето му. Той се избърса до зачервява
не, опипа силното си тяло. Сред коле
гите си минаваше за затворена всъщ
ност, знаеше това, бе стеснителен, ро
ден да работи и да се грижи за дру
гите.

културната дейност в кому
ната.I

1и ус-
ните му се размърдаха. От докосването 
на тяхната чувствителна плът се

те да се обогатят с нови 
книги. В рамките на това от-роди

ням въпрос, тон долови неговия упойващ 
вкус — вкуса на самосъжалението.

което дълго време не рабо
ти, без да има оправдател
ни причини за това.

Опита се да си престави бъдещето 
без нея. Не можа. В паметта му плува- = таланти за сценично изкуст-
познати РдИуми,КаасредетяхИзвънваше“™ 1 В°' 3“ фолклоРа' за песенни 
ното мелодично име, нейният детински § изпълиения- за литературна 
бистьр смях, който бавно се стапяваше = 
в топлината на техния дом. Той ясно “ 
чу гласа, с който бе свикнал и който 
му носеше необяснимо и тайно 
ствие. Болката обхвана цялото му съ
щество. Той, пренебрегнатият, я обича-

В. В. — М. А.

Сега, в своите тридесет 
ни, можеше да каже: животът върви 
добре, без излишъци, но и без незадо
волени нужди. Всичко около тях

и пет годи-
1удовол-

три-
мата е ясно, в миналото, в бъдещето, 
ако, разбира се, не се случи нещо не
предвидено. Той се позамисли. „Здра
вето — *
Там”.

I Неприятно 

но така е
че™НД, Ут1Т'я КОГа се изправи до момчето си. То беше взело в ръцете си па
кетите, готово за тази среща, може би 
най-важната в живота им. Погледна го 
в очите, неопитни и очакващи. Позна- -
всеки ВжГ гМ!,Ка К-Л6ТКа’ »«а ®ка, I всеки зов. Бяха неините очи. Обзе го
2° чУвство на близост и защита над 
това дете, и „егово, и нейно. Въздъхна
но:КХД?т„С.Т'зб“УГКОТ° °б”е

каза си, там е разковничето.

Трамвая спря на оживена спирка и 
започна да се изпразва. Момчето наб
людаваше как върволицата изтича на- 
вън: хората се бутаха като овце. То 
каза, че Тъкмо тука е важен подземен 
тунел, а не двеста метра по-нагоре, 
то не се събират такива мравуняци.’„На 
ли, татко?” „Да, момчето ми" — съгла
си се машинално бащата, вперил очи 
в ъгъла на изпразнения вагон. Там ста
ваше нещо невероятно: зад поприведе- 
ната фигура на млад мъж се откроява- 
ше гъроът на сгушената в него жена. 
Ясно личаха дългите й коси с характер
но подвити краища, бежовото манто, 
жълтата чанта и жълтите обувки с ко
жени катарами. „Не може да бъде...” 
— помисли си той, като гълташе на го
леми хапки мъглата на поражението. 
Жената изви главата си, но не се по
каза. Премести краката си по-близо до 
младия мъж. Глезенът й ясно се открои
лък3 „Ч(“Рапа — нисък над обувката, ма- лък, сякъш бе на дете.

де-

ЕДВА ли ще сесе, че не е тя.” намери някой да упрекне Цен
търа за култура особено по отношение работата на 
подвижното кино. Почти няма село в Димитров
градска община, където не са отишли и добре по
срещнати, обаче постъпката на някои хора от Ви- 
сочко Одоровци е за порицание.

В този миг си

ражиха още малко. Да, даЛочно так»У 

край нас и за нас, прахосниците?

Преди няколко Ани в споменатото село приети- 
тна групата да прожектира филм и благодарение 
на работниците от Центъра *
филма не бе прожектирането

прекъснато. Имено, една група на си
ла отвори вратите за да гледа филма без 
инцидента не

наима _ 
ако з

пари. Но
завърши с това. След като 

прожектирането на пътя бе 
джипа

завърши
„„ _ направена барикада, а

на Центъра обкържен. Групата започнп е 
неприлични думи и се готвеше за побой. Епилогът 
е трагикомичен: джипът атакува барикадата 
този™ бе избегнато най-лошото *

Имаики предвид, че нямаме нито ток нито
Г,б™Га~^^ 
?о™лаит^еб^еТг~ц™.СТРаНа На °бЩаСТ-!

Трамваят бе спрял и зейнал с отво
рените си врата. Той се съвзе: 
отпред всеки миг можеха да се размър
дат. Грабна пакетите 
си навън. „Забравих да си купя цигари 
— обясни му на тротоара той. — Нали 
знаеш, че татко без цигари не може?”

Момчето
Те закрачиха възбудени 
бравили дъжда.

Той погледна 
бе забелязало 
плъзнала по

дваматамомчето си: то също 
жената и смутеността бе 

_ чистото му лице. Никога не
бка6 »тСеЩаЛ по безп°м°Щен. Какво тря- бва да каже, какво у
ако... Момчето го 
прилича на 
каза то.

и по
и увлече момчето

да предприеме, 
изпревари. „Колко 

сподавеномама, нали? —
се усмихна с разбиране.

мълчаливи, за-Бащата не го чу. С вдървена стъп- 
ка той се запъти

||тшг1шштш1шш11шшшш1шшш1шшш1ишштттш
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култура ♦ просвета ♦ изкуство култура ♦ просвета ♦ изкуство

Десет милиона за 

културата
Културната общност на 

Бабушнишка община полу
чи 10 милиона ст. динара от 
СРС за културна дейност 
българската народност. По 
този случай бе организиран 
договор на обществените ор 
ганизации в Звонци, на кой
то се разисква по предло
жението на Живота Стояно- 
вич, председател на култур
ната общност от Бабушница

за начина на 
на парите. Реши се 
ната от парите да се израз
ходват за ТВ релето на Ясе
ново кале, а половината 
се изразходват за купуване 
на книги на български език 
за библиотеката в Звонци и 
за формиране на културно- 
художествено дружество 
Звонци.

израходване 
полови

на
ще

в

Й. Миланов
Славко Темерлин: Жътва

Дали само учениците 

не знаят уроците си?
другите кадри, които в мо
мента работят по училища
та не са правилно разпре- 
деделени. С оглед на това, 
според закона, кадрите в 
просветата, и те се третират 
като неквалифицирани. Под 
удара на закона има такива 
47 преподаватели: в Бистър 
5, в Г. Лисина 11, в Д. Лю- 
бата 11, в гимназията в Бо
силеград 9, в основното учи
лище — 7 и в Г. Любата —4 
преподаватели. Между тях 
има случаи да речем препо
давател по физика да препо 
дава биология и тоя се тре
тира като неподготвен и тн. 
а има и напълно неквалифи
цирани за предметите, които 
преподават. За да се разре
ши този въпрос се предвиж 
да известно разместване на 
кадрите от едно училище в 
друго, както и един вид инте
грация на основните учили
ща в Г. и Д. Любата. Но и 
след тези мерки — мнозина 
ще останат под въпрос, за- 
щото броя на учениците и 
по-нататък е в упадък.

Положението, направо ка
зано, загрижва. Изходът, е 
главно в дообразоваването 
на неподоготвените кадри, 
уреждането на взаимните от 
ношения и по-системна ра
бота занапред.

По всички недопустими су 
бективни опушения още в 
началото на новата учебна 
година общинският просве
тен съветник Стоев ще пре
дприеме съответни мерки.

В. Велинов — М. Андонов

ученика не посещават учи
лище, макар че има интер
нат. Об 
ложението не е розово. Осо
бено слаба е хигиената. Учи 
лищните кабинети са неком 
плектувани, вината за което 
носи колектива, защото вси 
чки средства, които получи 
за материални отиват за ли 
чни доходи.

аче и в интерната по

Поражаващ е факта, че 
Босилеградската община не 
се вече реди по процент на 
грамотните между първите
в републиката, а между пое ношения, особено много ус- 
ледните. Тревожно е, че в ложняват положението в то- делението им по работните

места.
Гимназията още не е ре- 

верифицирана според най-но 
вите законни изисквания. 
Посочва се, че тук започва 
да се нарушават отношени
ята, а особено при оценява
не знанията на отделни уче
ници. Има боязън, че някои 
преподаватели преследват ли 
чни амбиции в даването на 
бележки и това създава из
вестно неспокойствие.

БИСТЪР: Лоши отношения се използват достатъчно. Съ-
между преподавателите ГОРНА ЛЮБАТА: 56 уче

ника не посещават 
училище...

ществуват известни опуще
ния и в нормативните акто- 

Лошите междучовешки от- ве. Така например учители
те нямат решения за разпре

Особено сериозен за раз
решаване въпрос е масовото 
отсъствуване на учениците. 
В случая такива има 56. Все 
как очаква се тоя проблем 
да се облекчи щом интерна
та се доведе в ред.

Като отделен проблем на
истина засега се явява във 

отноше-

момента 28 на сто от насе
лението е неграмотно! Меж
ду неграмотните има много 
млади хора. Те остават без 
завършено основно образо
вание поради повече причи
ни: отдалеченост от учили
щата, лошите отношения в 
някои учителски колективи 
и др.

вид на ексцеси 
нията между преподаватели
те. Не задоволява допълни
телното обучение, както и 
снабдяването на училището 
с необходимите учебни по
магала и пособия. Недости
га добра комплектуваност 
на архива и нормативни ак
тове.

НЕОТГОВОРНО ОТНОШЕ
НИЕ КЪМ ПРОФЕСИО
НАЛНАТА РАБОТА

ГОРНА ЛИСИНА: Нужда 
от интернатСпоред анализа на общин- „ 

ския инспектор Стоев, в ни-
то едно училище в комуна- Това училище се нуждае
та не се работи, както изис- от интернат> Във висшите КАДРИ__И ИМА И НЯМА!
кват просветните предписа- Милан Стоев класове отсъствуват осем
ния. Най-показателно в това ученика, защото пътуват на
отношение е нецялостното голяма далечина. Нужно е
ползване на предвиденото от ва училище. Последствията да се открне интернат, за да
закона работно време от 42 от крамолите, честите съде- се подобри прехраната и на
часа от страна на мнозина бни процеси са остри и брой 
просветни работници. Някои ни Само при такива обстоя

Осмина преподаватели в бо 
силеградските основни учи
лища имат само още един 
срок. Поради неподготвеност 

останалите ученици, което ако до 1972 година не завър 
подействува и шат образованието си — 

ще останат без работа. Но и
сигурно ще

учители имат дори и поло- телства може да се случи ВЪрХу успеха, 
вината неизпълнено работно уЧеник от скамейката — на- 
седмично време. Тук най-ло право да отиде в армията, 
шото е, че не се прилага до- без 
пълнително обучение и из
вънучилищната работа като да Не се прилагат 
задължителни форми на ра- важни неща от учебната про ТИТС; има много изгубени ча 
бота в процеса на образова- грама. Груповщинага, която сове от страна на учители

е завладяла в колектива, до- и ТуК допълнителното обуче 
вежда до там, че решения- иие ис се прилага цялостно. 

Масовото отсъствуване от та на самоунравителните ор Недостигат общо 8 правил- 
работа е също голям проб- гани да станат само формал пика. Правилникът за систе- 
лем. Съвсем е симптоматич- иост матизацияга на работните
но какви са знанията напри- места не е съгласуван със
мер на ония ученици, които При това - и сисгемаги- закона< \\ службените доси- 
не са овладяли една трета зацията на работните места 
от предвидените лекции. Се крои според това коя гру- 
Мнозина учители, а дори и ^ в дадения момент е по- 
някои директори — не се Недостигът на девет

Грути правилници сътцо от- 
програми за работа, според рицателно действува върху 

установи прила- работата на училището, 
валидната учебна

Съществува една нередов- 
да завърши основно учи ,,ост в оценяването при ня- 

лище! Или дори има случаи кои преподаватели. Недоста 
и много ПЕСЕНтъчно се използват кабине-

нието.

СЛЕД дългото разхождане 
по алеите на размишленията 
спрях
в една разплакана ливада 
и видях

изгубени хубави думи как съхнат.
И понеже не бяха успели да ме намерят . . . 
бях далече,
когато той търсеше стъпките ми в тревата.

След това в земята.
Садеше пръстите си, за да докаже сянката ми, 
която отдавна бе изчезнала от 
гледката му.

На един лист намерих името му 
вкостеиеио от чакане.
По пътеката съзрях как ме гонят.
Не!

Милват ме ... Всъщност — това е моето слънце!

ега не са подредени.

ДОЛНА ЛЮБАТА: 11 души 
нямат съответни класи
фикации

Макар че училището раз
полага със сравнително до
бър фонд книги, необходими 

БОСИЛЕГРАД: В основно- ми в обучението, същите са 
кабинетите недостъпни на учениците и 

гимиа- учителите, защото са захвър
лени на едно място и не сс 

Систематизацията

които да се 
гането на 
програма.

Почти всички училища 
мат всички необходими нор 
мативни актове, някои дори 
и основните. При други пък 
— не са съгласувани 
щит е законопредписания
тази област.

то училище — 
не се ползват, а в

много изгубени
ня-

зията — 
часове...

ползват.
на работните места изцяло 
е кроена според съществува 

В основното училище вБо щото кадрово положение, ко 
гилегпад недостига допълни сто с незадоволяващо. От 25 

в гслио обучение по повечето - И луши нямат съответии- 
ппелмети Кабинетите, кои- те квалификации. Учителите 

^ добре об нямат собствени програми
Е-го как изглежда положе- ''о са ср те- за работа, нередовно оцеия-

нието в училищата по раио- ^"^^^ учидища, не ват учениците. И тук девет

с об-

Милка Христова
^ зи вни.
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Футбол

Закъсняла победа
))Л. БоАНОНСНИ({-))Сдога« (Лесновоц) 2:1 (2:0)След клаеврането в източна хандбална зона

Бора Митич (Лесковац) — коректен. Реализато- 
Манов 18 м, за домашния отбор, аНеобходими са сериозни 

подготовки
срещата
рите — Гюров 13 м. и 
Петрович 73 м. за гостите.

„А. Балкански": Ставров 8, Велков 7, Йованович 6, 
Пейчев 7, Илич 6, Милев 6, Манов 8, Г.Тасевски 7, А.

Пейчев 7, Гюров 8, Булаич 6.

.ще се финансира клуба. А 
както вече видяхме средства 
ще трябват.

Димитровградските футбо- падане изгубят в двата 
либти на свой терен спече- ледии кръга (което е още 
лиха две точки, които само . по-малко за вярване.), може

„А. Балкански" да остане в 
междуподзоновата група. 

Друго нещо показа недел- 
тя опроверга

пос-

теоретически подхранват на 
Може би, най-успешно ще деждата, че „А. Балкански" 

бъде разрешен гоя проблем може да се запази в група
та. Именно — при положе- ната среща, 
ние, че димитровградските твърдението на някои, че „А. 

зация в града — по примера футболисти спечелят още две Балкански" е на разпадане, 
на конфекционното предпри те последни срещи (което е Защото в неделя гледахме 
ятие „Свобода” — се наеме малко вероятно), а техните един

отбор, които от първите ми
нути на играта предприе 
офанзива и още в началото 
реши срещата в своя полза 
— 2:0. Разбира се, ако за 
първия гол можеше да се ви 
ни вратарят Стоилкович, то 
отбелязаният гол от Манов

ако някоя стопанска оргаии-

действително стегнат
съкаидидати за изпадане из

да финансира тоя спортния 
терен, както н за провежда 
не ма редовни тренировки 
с хаидбалиститс.

М

шШп
Срокът от един месец съ- ./V' ' 

щевремеино е и достатъчен 
да се направят необходимите 
подготовки, но и сравнител
но кратък за отлагане.

„ИХандбалнстнте на „А. Балкански" атакуват предизвика същинско въоду- 
шевение, тъй като бе вкаран 
майсторски.

През второто полувреме 
гостите направиха всичко, за 
да изравнят резултата, носа 
мо в 73 минута Петрович 
успя да намали резултата.

Отборът на „Слога" заслу
жено претърпя поражение и 
с тая загуба като че ли всич 
ки надежди за първо място 
в групат аизчезнаха.

Да напомним, че в нача
лото на срещата гостите от 
Лесковац по случай 25-годиш 
нината от съществуването на 
спортно дружество „Слога" 
връчиха на домашния отбор 
благодарствена грамота.

Iи,Тези дни в Съюза на спор нансовия въпрос на клуба на 
товете в Ниш се състоя до- ‘ Ш 7?е решем. Това ясно пролича 
щото хандбално първенство, в квалификационната среща
говор — среща за предстоя-

което ще започне от 1 ав
густ, тази година. След със
тоялите се пресеявания, как 
то вече казахме, димитров
градският хандбален отбор 
„Асен Балкански” ще се със 
тезава в Източна хандбална

Ст. н. Щс Враня. Не се знае откъде шт ята!'

Футбол
[ I

В Житораджа — равен 

резултат
Зодругор“ - „Душно“ 1:1 (1:0)

шзона.

Всъщност, в хиерархистич 
ния ред Източната хандбал- Футболистите на „Слога" 

връчват благодарствената 
грамотана зона заема трето място 

— пред Общинските зони и 
Централните зони. Равнопра 
вни на нея са Западната и 
Южната зони, а пред нея са 
Едината сръбска група. Ре- 
публиканската лига. Втора 
съюзна и Първа съюзна ди
визии.

Ст. Н.

Спортни летни турнири
Любителите на спорта в 

Димитровград и околните се
_ ла ще могат през лятото да
решени да изравнят резулта наблюдават интересни 
та. Наи-сетне, в 80 минута 
най-добрият играч на среща 
та Филипович, след като 
на няколко футболисти из- 
рав резултата 1:1.

От друга страна — както 
на общинската конференция 
на СЮМ в Димитровград — 
др. Симеон Костов, 
лято ще се проведе волейбол 
ният турнир за селските от
бори. Организатор 
турнир е общинският коми
тет на младежта и ако 
дим по миналогодишните ре 
зултати, ще трябва да отбе
лежим, че тоя турнир е твър 
де успешно начинание в об
ластта на спорта на село.

Ако към 
че в началото на 
почва хандбалното 
ство

Отборът на „Задругар” 
познат, като жилав против
ник на свой терен, за което 
свидетелствува поражения 
на водещите „Синджелич“, 
„Победа” и останалите, тря
бваше в срещата срещу „Лу 
жница“ да спасява една точ

спорт и товани срещи.
Преди всичко, и това ля

то ще се организира тради
ционният турнир по малък

В „Лужница“ най-добри *^;^ГНДЪР

дател:? ФиРлиповшГ ““дий- нТд^Зровгпа ^жество 
ската тройка от Лесковац из денти ® СТу'
пълни задачата си добре“ Гсвои^их^П с ™Тс
Йоцич^“ Маркович“ /,СЪВуйи- ^нст^БиТиТ “

кович 7, Векович 7, Станое- 
вич 7.

ми
С други думи — в предсто

ящото ханбално първенство 
димитровградските хандбали

на тоя

съ-турнир еже-
сти ще се състезават в срав
нително качествена група и Веднага, в началото, на иг

готвят. Че е така свидетел- те на „Лужница” и едва след 
ствува съставът на групата, тридесетина минути възста- 

Тпплиио’ новиха равноправна игра.„1оплича- През второто ЛОлУвРеме
гостите жестоко атакуваха,

ка.

това добавим
август за-стопанска ор 

ганизация или ведомство до 
него, така че организацион
но-финансово 
днения.

първен- 
димитровградчанив която влизат:

действителнонин” — Прокупие, „Веско“ 
— Власотинци, „Гердап“ — 
Кладово, „Вулкан" — Ниш, 
„Прогрес“ — Свърлиг, „Вдии 
ство" — Болевац, „А. Бал
кански"

ще имат едно 
богато със спортни събития 
лято. Ст. Н.

да няма затруН. Н.

Г
На спортни теми След няколкогодишно паузиране 

димитровградският спорт отново 
излиза от анонимност. Именно — 
баскетболистите на „Свобода" чс- 
пешно се състезават в Централна 
™ ЛИГа на СъР0ия, хандбалнстнте 
успяха да се класират в Източна 
хандбална зона, а спортните стре- 
лци традиционно проддържат ви
соко реноме. Единствено фут^. 
лът не може да се отърси от на- 
следните лоши междусобни отно
шения, макар че има талантливи 
футболисти и технически подгот- 
вен кадър.

Всичките тези

ноРлаИоГИЧКО~тРябва °кончател но да се резреши въпроса на Фи-

А—~т.

Дилштровград, 
„Бранко Перич" — Брусник, 
„Тимочанин“ Княжевац, 
„Радник” — Сурдулица, „Оз- 
рен“ — Сокобаня, и прелета 
вител от Лесковац. ПОВЕЧЕ

ОТГОВОР
НОСТ

Тъй като от първенството 
ни дели повече от един ме
сец сравнително кратък 
период — ръководството на 
клуба веднага ще трябва да

За всичко това — трябва съдей- 
между спортните 

обществено-полити 
и стопанските

ствие, както 
йци, така 
ческите 
Може би

де-и на

деятели, 
по спор 

на всички 
Ще отдаде нужно- 

ТОЯ отрасъл в обще- 
комуната.

пристъпи към подготовки. успехи, освен че 
радват, задължават. Налага

едно съвещание 
та ще даде отговор 
тези въпроси и 
то място на

се, да
се поведе повече грижа и отговор 
ност, за да не се 
жение на

ПЪРВО — ФИНАНСО
ВИЯТ ВЪПРОС озовем в поло-

ствения живот наразпадане, кактоВсе още, за съжаление, 
трябва да отбележим, че

бе
преди години.Фи- V, С. Кръстич
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РЕПОРТАЖ
лите, където се провеждат реки „синдикат”, който има 
конференции грижливо се 
изследва всеки стол да не 
би да има скрит таен микро 
фон.

приходи. Размерите на този 
шпионаж могат най-добре да 
се видят, ако се вземат пред 
вид щетите, които претърпя
ва индустрията в отделни 
страни. Само през 1967 годи 
н?. американските индустри
алци са загубили от кражба 
на фабрично имущество най 
-малко 2 милиарда долара и 
още 2 милиарда долара за
ради пиратската търговия с -• 
тайни. За да могат тези ас- .) 
трономически загуби да за-. 
държат поне на това равни
ще, фирмите са били прину
дени да ангажират 167 000 
часовои — цяла армия, чия- 
то издръжка струва още 1,3

МИНИ-ШПИОНИ Всички тези , мерки стру
ват компаниите много пари. 
Лондонският вестник „Тай- 
мс” съобщи, че американс
ката индустрия ежегодно из 
разходва за тези цели най- 
малко 40 милиона долара. 
Все пак според мнението на 
американското списание „Ма 
шин дизайн” от всеки 100 
углавни дела — кражби на 
индустриални тайни — се от 
криват само 10—12. Офици
алното законодателство не е 
в състояние да осуети инду
стриалния шпионин, а сами
те компании повече обичат 
да мълчат за своите загуби, 

сигурно не е известно, че за да не изгубят 
съществува само един екзем при своите клиенти, 
пляр от рецепта за това пи
тие, която се съхранява в 
сефа на главния химик на 
компанията и която е застра 
хована на сума от 43 мили
она долара. Освен на глав
ния химик, достъп до сефа ствуване на огромен гангсте 
е позволен само на помощ
ника на главния химик, и то 
само в случай на неговата 
смърт.

Рецептата на италианския 
„вермут” — „кампари" — е 
известна само на един човек 
Тази рецепта той държи в 
главата си, рецептата не е 
писана на хартия.

Американската компания 
. за производство на безалко
холни питиета „Д-р Пепер” 
е поверила тайната на свое
то питие на четирима души.
На тях е забранено заедно 
да летят със същ самолет, за 
да не останат без своето пи
тие в случай на катастрофа.

Обаче невъзможно е тай
ната на производството да 
се съсредоточи на едно мя
сто. Шпионите не винаги ло 
вят рецептите. Те често са 
заинтересовани за известни 
детайли от технологическия 
процес, които осигуряват най 
-низка себестойност на про
изводството.

Все по-често се употребя
ват и най-сложни системи 
за тайна сигнализация и кон 
тролиране на служещите с 
помощта на известните „де
тектори на лъжата” и специ 
ални уреди, които дешифри 
рат телефонни разговори, та 
ка че да може да ги дешиф
рира само едно лице, чийто 
телефон е снабден със спе
циален уред. За борба с елек 
тронните шпиони, се полз
ват уреди, които извършват 
промяна на магнитните по
лета, които изтриват запи
сите от магнитофонните лен
ти, хванати от страна на 
електронните шпиони. В за-

Последните постижения на 
науката и техниката са осо
бено предмет на интереса на 
ловците на чужди тайни. За 
някои от

давател. В пачката пари, ко
ито бащата Синатра предал 
за освобождението на сина 
си, бил скрит предавател, 
който излъчвал сигнали в 
етера.
Пронамерено е и специално 

радиохапче, което се слага 
в чиния с ядене и което по-

— Най-добра система за 
осигуряване са разработили 
пиратите. Те заравяли скъ
поценностите, а след това уби 
вали всички ония, които са 
участвували в изкопаването 
на ямата...

В борбата против шпиони 
те се предприемат контра- 
мерки. За освежителното пи 
тие „кока-кола” на мнозина

тях нищо не се 
знае, а за други вече нещо 
се узна от печата като на
пример прочутата „маслина’ 
— ремекдело на миниатюр
ната електроника. Тази пъп- 
чица от пластмаса, със слам 
ка, спусната в чаша с кок- 
тей

милиарда долара.
лучава енергия от топлина
та на тялото. По този начин, 
то от тялото излъчва сигна
ли в етера и така служи ка
то извънредно ефикасно сре 
дство за контролиране на об 
сервираната личност.

Индустриалните шпиони 
днес си служат и с телеви
зията. В употреба са все по
вече малки телевизионни ка
мери, не по-големи от джоб- 

батерия.
А какво да 

тоапаратите? Английският се 
дмичннк „Сънди таймс” не
отдавна съобщи, че на паза
ра се е появил безшумен 
микроапарат, който може да 
направи 28 снимки и който 
е монтиран в гривна.
Производството на електро 

нни апарати за шпионаж и 
контрашпионаж през послед 
но време получи такъв раз
мах, че се превърна в мо
щен индустриален отрасъл в 
стопанството на някои про
мишлени страни от Запада.
Американският седмичник 
„Таим” неотдавна съобщи, че 
в САЩ се израходват от стра 
на на правителството и час
тни организации за купува
не на шпионски реквизити 
над 20 милиона долара го
дишно.

Освен електрониката, в ин 
дустриалния шпионаж се 
ползват всички средства, ко 
ито могат да оправдаят цел
та — получаване на произ
водствени тайни. Днес труд
но могат да се намерят шпи 
они, които да не се ползват 
със старите методи за полу
чаване на информации — ни 
то, шантаж, заплашване, а 
да не говорим за кражби. 
Най-слабо звено в система-

А по-нататък? Перспекти
вите наистина не са розови. 
Все по-ожесточената конку
ренция на световния пазар 
сигурно не допринася за от
слабването на индустриалния 

Затова внима

престижл, пренася разговора в 
етара, защото „маслината — 
е радиопредавател, а сламка 

Радиусът на 
действие на „маслината” е 
около 100 метра, което е съв 
сем достатъчно шпионинът 
намиращ се в съседното по
мещение да записва разго
вора на магнетофонна лента. 
Тази „маслина” е доста скъ
па — струва 500 долара. Но 
вещ шпионин с помощта на 
тази „маслина” може само 
за един ден да „оправдае” 
разходите за този скъп шпи 
онски реквизит.

През последно време инду 
стриалния шпионаж е взел 
такива размери, че свободно 
може да се говори за съще-

та антена.

шпионаж. ... 
ние, защото шпионите деб-, 
нат!

на
се каже за фо-

ПАЗЕТЕ 

ОБУВКИТЕ СИ
Днес забиват микрофони

те като пирони в стените и 
така. осигуряват безпрепятст 
вено подслушване. На такъв 
микрофон-пирон 
окачват някаква художестве 
на. картина на която са ск
рити по няколко микрофо
на. Някои от тях слагат в 
рамката на картината, дру
ги прилепват от вътрешната 
страна на картината, поне
же става дума за микрофо
ни, които твърде трудно мо
гат да бъдат забелязани с 
просто око. Това са тънки 
плочки, които с изгледа си 
изобщо не приличат на обик 
новените микрофони. Създа
дени са и микрофони с ра
дио-предаватели, които мо
гат да се изстрелват с пуш
ка или пистолет. Тези ми
крофони — „куршуми”, ко
ито се забиват в тавана или 
в рамката на прозореца пре
насят всичко каквото се го
вори в стаята. Микрофони 
скрити е часовници, пърсте- 
ни итн. днес представляват 
„антиквитети”. 
микрофони почти е невъзмо 
жно да се открият.

Неотдавна стана известно, 
чо американската полиция е 
успяла да залови гангеетери, 
които бяха отвлекли сина на 
американски певец и актьор 
Френк Синатра, ползвайки 
свърхминиатюрен радиопре-

ПОЛЕЗНО е новите обувки, преди да се носят, да 
се намажат с крем за обувки и след няколко минути да 
се лъснат. Ако блясъкът им е все още недостатъчен, • из
търкайте ги с резен от лимон и отново ги излъскайте с 
парче вълнен плат.

Обувките от обърната кожа (тип велур) се почи
стват всекидневно с гумена четка. За да се освежи цве
тът им, от време на време ги търкайте с памук, потопен 
в амоняк, и след като изсъхнат — с парче гласпапир.

Лачените обувки се почистват с памук, потопен в 
прясно мляко, а когато изсъхнат, се натъркват с половин 
глава кромид лук и се излъскват с парче от кадифен 
или вълнен плат. Ако лакът леко се е напукал, обувките 
най-напред трябва да се намажат с вазелин, след това 
с белтък от яйце и да се лъснат.

понякога

Ако кремът за обувки е изсъхнал, прибавете му ня
колко капки терпентин и внимателно затоплете на огън.

За да премахнете скърцането на обувките, намаже
те подметките им с рициново масло.

ХИТЛЕРОВИЯТ ПЛАН ЗА 

УНИЩОЖЕНИЕ НА ТИТ0 

И ВЪРХОВНИЯ ЩАБ
та на съхраняване на произ
водствени тайни е админи
страцията на компаниите. Ад 
министративците биват под- 
купвани, вербувани, шантра 
жирани. Затова един сътру
дник на службата на сигур
ността в един американски 
завод казва:

Най-новите

В съобщението нямаше ни 
то думица за поражението 
на десантните части, за ге
рманските загуби, за закъс
нението на частите, които 
идваха за помощ, за тежки
те моменти на гробищата и 
за пълния провал на акци
ята „Конски скок”. Както е 
известно, в момента на де
санта в Дървар почти и ня
маше войници. Тук се нами
раше само батальонът за ох 
рана на Върховния щаб, ко
йто наброяваше само 300 бо 
йци. Освен това в града се 
намираха само още няколко 
десетки бойци. Откъде тога
ва на германците цифрата 
от 6.240 ликвидирани „бан
дити”. Освен че всичко пре
смятаха двойно, в тази циф
ра те внесоха хиляди жени, 
деца и старци, които се бя
ха заварили в града и бяха 
безмилостно избити.

Дори и на щабните офнце 
ри на Вермахта този отчет 
изглеждаше прекален. в та
йната телеграма до генерал 
Лотар Реидулц се искаше да 
достави точен отчет за загу
бите.

След повторна проверка, 
германските загуби възлиза

ха на 213 загинали, 881 ра
нен и 57 изчезнали.

Неуспелият десант и пора 
жението на германските е- 
литнн части печатът се опи
та да прикрие. В много ве
стници
куп отчети и репортажи, ко 
ито в напълно лъжлива све
тлина представяха събития
та в Дървар.

Единствен трофей на гер
манския десант беше новата 
униформа на другаря Гито. 
Парашутистите я бяха наме
рили в дърварската крояш- 
ка работилница. Те се гор
дееха с този трофей и уни
формата дори беше заела по 
четно място на антикомуни
стическа изложба във Вие
на. •С . С ’. • .. -

Не се знае какво всичко 
беше принуден да чуе гене
рал Лотар Рендулнц от своя 
по-висшсстоящ. Командващ
ият десанта на Дървар хауп- 
щюрмфюрер Рнпке беше от
личен с Рицарски кръст — 

„герой-
дела и „мъжествено"

бяха публикувани

ОТ ПЕТЪК ■ ■ ■

СПРАВОЧНИК НА ЧИТАТЕЛЯ 
На 25 и 27 юпи Центърът за кул

тура в Димитровград прожектира
филм „Последното й писмо".

РОДЕНИ
В ДИМИТРОВГРАД 

ДОБИХА СИН

Годе Димов и Веселка, ул. Маршал 
Тито V" 42 — Димитровград (Горан); 
Добросав Гигов и Телка от село Дол 
на Невля.

ис

панския

Подвижното кино ще прожектира 
филм „Дневникът от Пацн- 

: на 26 юпи
японския
фик" в 6 села, както следва

27 юни в Д. Кривидол,в Брайковци, на
30 пони в Ка-ПОЧИИАЛИ на 29 юпи в Смиловци, на

1 юли в Куса Врана, ма 2меиица, па 
юли в Горна Невля.Стаиика Йонева, от с. Лукавица и 

Димитана Маринкова от сигурно за своите 
ски”
бягство от Дървар в най-съд 
бойния момент.

с. Желюша.

до ПЕТЪК■ • ■
КРАЙ
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Комшийска хроника

СЪКЛЕТ
н едел>а. V Славишу нема мо тека, а по горуту све се 

жива дуа. Ни пцетане утишило. Нема-нема па се 
ма да лаю. Гледам иже чуйе клопотар од некою ов- 

ил пиле запойе, или чу-у койе сам некига доодил цу, 
на Цурцовден стануле пара- йем саде шумпете кико шу- 
сине. Гувна урасла у коп- шну ка дуне южнякат. Од 
риве и бурян, дуварйе се су- живу душу саде се нийе чу- 
ринули. На сред село, пред йемо ка оратимо и ка пла- 

припекли се на зицата на бревенекат издър 
ко нка. Дата ка легне узнак, па- 

зуйе испра^ила та гледаю 
право у, небото, а я се то
пим.

— Комшийке, дай един вилджан захар и ела на кафенце...
Карикатура: Б. Николов задругуту,

слънцето неколко старца 
гущерйс. Село — за живи
жалове.

ПИСМО ДО БАЙ МАНЧО ну-две по-арно йе да не 
дооди. Пойдо при набурлик-.ту Ста- _ Увечер ка слезнемо у се-

Бая Манчо, нещо она- врию, чу дека йе млого бо- лс нй неделю, кикс. денъска, 
ка да си те прашам. Ула- дан. Ка га видо оно по-стра- додека измъдзем тупанат на

сред село почгье да дудн.и.
Бая Манчо,
Онядан дойде йедън од 

моите синове и вика: А 
бре тате, ти купи ли си 
кн,и(зе? Къкве кн>и))е, пи
там га, а он вика па за 
чатен>е. Я му тигай реко 
да таквея работе не съм 
купувал никогьш и учи
лище сам завършил само 
с едну тетрадку, а он ви
ка да йе съга време да си 
купим оти в Босилеград 
от кико йе, не е имало 
толкова кгьийе. Видим си 
нат ми се нещо замлату- 
йе па реко и я да почнем, 
па га праша а ти за кн>и-, 
Йе ли дойде или да ви
диш кико йе баща ти. А 
он, син майчин, знаеш ли 
що ми вика: за кньийе та-

шно, недо що ми казуваше.зиш ли по кърчме или 
ману. Додека ми одгово- Руйе му се одузеде, йедва Оро се напран, а тъгаи доо-

тоядуту. Йедва чуйе, дешо к другоседйе. Имаше 
ме йедна Злата од Каменицу,

риш да ти кажем що ми. държи 
се случи у петак, знаеш йедва види. Не може да 
бео на пазар у Босилеград познайе. Оказа се я, а Став- 
па реко дай да улезнем рия, се развика. Удари на я йеднуш да водим танацдо 
у централнуту кърчму да мерак. Реко да га поразве- н,у, па узнем од йову Борго

седим, па га питуйем за Ла- йога, он беше богат, саат с
голем синджир. Забодо га я

доодеше у Истаткови. Реши

Кн>и1)(‘. 

крчме и
ДРУ^е
работе

испийем едно вино. И ре-
ту.ко на келнерат да ми до

несе чашу вино. Рече си- 
га чу куде си запел и я 
седо. Почека од пладне 
до крив млаз и да видиш

у цепчето на цилеткуту, пал 
туту сам откопчал да се лъ
щи синджират. Поче орото, 
ванул сам се запояс със Зла- 
ту, а Йова тийе се уока ,Д1о 
лъка Ставрию да ми не ис- 
тровиш саатат"! Йеднуш, 
дваш се напрайи да га не 
чуйем, а он си ока. Еле ва- 
ну саатат та му га запосука.

— Сечаш ли се набурлийо 
ка беомо овчаре у планину-
ту па запладнимо овце, а ти 
окаш Лату чък на другият 
тутмер „Да дойдем ли Ла- 

чудо донесе ми виното у то"? А она с ония убав глас
две малечйе чаше. Защо одговара 
бре не донесе у едну ки

та йекти гората 
„Йела, Ставрийо, йела"! А ти
се насмужиш през церакат, 
ни гледаш вършния ли чете 
замете, ни куде че нагазиш.

ко се вино доноси но ми 
доносиш у овея свадбар- 
сйе. А он вика

Ка се завърши орото, ис- 
прачам Бу я низ сокакат, а 
оно из све маале се чуйе ви- 
щанье, ял сурине некой ду
вар. Ама тъгай беомо кико 

‘ бичетия. А са нема, Манчо, 
нема оро, нема вюцанье. Ос- 
тали смо оръбляци.

немамо 
ДРУйе чаше. Я тигай реко — Е, мнну това убаво вре 

ме, Манчо. Ка стигнео при 
да си купу, а 'Он вика де- Дату, а она запладнила ов-те, оти таквея какве .су 

купили босиловските тър
шишетия, брашно а ти си
не кн>и{)е. Защо су ти, не- ка нема. а некой синочке цете, па се кута од мене 

. говци не мож да найдеш ли уш изучи, работу имаш строшили последгьете два °че Да Ьу тражим. Найдем
есе. А я се сети дека си Ьу у некой лещак, а она по-нигде у Югославию. Ка ете и автонобил си купил.

А он вика: требе тате тея 
кн>и5е да ойду у народо

чн>е да се вищи ко млада 
кобила у йесен. Дървалямо

ми това каза я си поми
сли да се йе диптен збър- 
кал, па му реко: а бре ти

дома имам едну тиквуя 
чашу йоще од трийсе и Изоратимо се със Ставрию 

се по дединете, дървалямо, па си пойдо. Видо дека и 
нем. И ете тика бая Манчо ДеветУ годину, що я купи па легнемо у дебелу сенНу. н.ега нема да га буде. 

си диптен полудел. Еве видо сина ама чини ми се У Сурдулицу при Панту. Я турим руЬе под гдаву, 
народ купуйе чували ши- беше 
йер, зайтин по десетина Ако

па искам и я да помог-

а
А със здравйе, па друЬи-она ми легне на груди. Бео 

йедар, убав муж, та имаше ЦТ пут йега буАе по-весело.
по-паметан лани. 

тика кара кроз годи-
Е. Това си зарежи 
на рабушат Манчо, и куде да тури гдаву. Лежи- Манча, с.р.

СЪВРЕМЕННА
БАСНЯ


