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ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ПРОБЛЕМИ - 

ПРЕД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СКУПЩИНА 

НА СР СЪРБИЯ
Телевизионна програма 

— през пролетта
ЗА НУЖДИТЕ на населението в долината 

на Ерма, обществено - политическите сили 
бабушнишка община започнаха акция за стро
еж на телевизионно реле на Асеново кале. За 
реализиране на този проект Общинската скуп
щина в Бабушница и Телевизия Белград израз- 

240 хиляди динара. Всички работи 
са вече завършени. Очаква се към средата на 
март да започне монтирането на уредите. По 
този начин седем села от Бабушнишка и пет 
села от Димитровградска община ще имат ре
довна телевизионна програма.
' 1В Бабушница не могат да отговорят на въ
проса, който сами си поставят-.

Защо Общинската скупщина в Димитров
град отказа да участвува със символичната су
ма от 10.000 динара за строеж на препредава- 
теля, когато пет села от нейната територия ще 
го ползват?

Неотдавна председателят 
на Скупщината на СРС Дра 
гослав Маркович прие пред
седателите на общините и 
секретарите на общинските 
комитети от Бабушница, Ди

Всъщност в разговорите 
преобладаваха въпроси за 
бъдещото развитие на каучу 
ковия комбинат „Тигър” и 
обединената с. него Димитров

митровград и Пирот. Разго
ворите, които се водиха на 
срещата, се отнасят до раз
витието на тези комуни до 
1975 година и до проблемите, 
които възникват и затрудня
ват това развитие.

В

(На 5 стр.)
ходваха п-о

БРЯТСШ
* - В^С Т М.И К И А БЪЛГАРСКАТА М А Р# Д НО С Т

М. Б.ЦЕНА 50 ПАРИ18 ФЕВРУАРИ 1972 * БРОЙ 538 * ГОДИНА XIV *

По повод 10—годишнината от излиза
нето на „Другарче“ Общинска конференция на ССРН в Сурдулица

И вестник, и учебник Повече внимание на 

актуалиите задачиНА 10 ФЕВРУАРИ навършиха точно десет години от 
излизането на първия брой на детския вестник „Другарче’. 
Този период представлява изминат път, достатъчен за 
оценка на един вестник — за неговата положителна роля, 
за постигнатите резултати в осъществяването на поставе 
ната задача.

Да напомня, че инициативата за издаване на детски 
български език даде тогавашният директор 

на „Братство” Тодор Славянски. Това беше само две го
диш! и половина от излизането на първия номер на „Брат

„Братство ,

чение изтъкна, че всички ор 
ганизации на ССРН трябва 
^а изготвят конкретни про
грами за работа и да се уве
личи отговорността на 
новете в работата им, както 
и да се установи 
обществен контрол по изпъл 
пение на задачите.

На 11 февруари в Сурду- 
лица се състоя разширено за 
седание на общинската кон
ференция па Социалистичес
кия съюз. Конференцията из 
тъкна на челно място актуал 

въпроси на ССРН след 
заседания

Бе изтъкнато също така, 
че ССРН трябва да се бори 
за премахване на социални
те различия, на други отри
цателни явления с които ня
кои си прибавят материални 
облаги и за премахване на 
националистическите проя-

вестник на

чле-време, когато редакцията на 
още не бе комплетирана с нужното число журналисти. 
Петима журналисти бяха и редактори, и списваха вест
ника, и коректори и технически редактори, и преводчици. 
Въпреки тази обемна и сложна работа, те радушно поеха 
и задачата да работят върху оформлението и издаването 
на първия детски вестник на българската народност в 
Югославия. С ентусиазъм и самоотвержен труд преодолява 

явяваха като резултат на липса- 
и описването на детски вест- 
познаване специфичностите

ство”,
постояненните

последните 
Президиума на СЮ.К.

на
ви.

Милорад Тасич, председа
тел на ОК на ССРН в заклю

Любен Величков, подпред
седател на ОК на ССРН, и 
разискващитте след него по
дчертаха необходимостта от 
енергична борба с всички не 
формални групи, с проявите 
на лидерство и монополи в

М. В.
които сеха трудностите, 

та на опит в редактирането
на^етския^печат?0Почти всеки нов брой представляваше 
завоюване на специфичностите на детско-юношеска жур-

НаЛ1Появата на „Другарче“ дойде като резултат на създа
дените условия в последователното осъществяване по
литик! СЮК за пълна равноправност на народностите в 
СФРЮ от една страна, и нарасналите нужди от детски ве

се насърчава^ да се пише за нейното разнообразие и

АЪР Покрай тази задача пред „Другарче“ стоеше 
по-сложна и по-трудна. Тъй като липсваше прочита ли- 
тература, па и много учебници по отделни предмети, 
Другарче“ трябваше да предлага на читателите подходя- 

у у попълват липсата на прочитии книги

на демократичното 
всички об-

интерес
разрешаване па 
ществсми въпроси. Всичко
това бс подчертано с оглед

разкол-на неотдавнашните 
ки, които царуваха в кому
ната и с оглед на необходи
мостта от единство което е 
толкова необходимо на раз
вои па комуната в икономи
чески и други отрасли

ност на съ-

една още
на

живота.
Председателят на община

та Иован Петроиич говори, 
чс е нужно обществено лого 
варяпе мо въпроса за прие
мането на работна ръка раз- 
рпеделеи-ето на обществени
те жилища и па личните до
ходи. Обществено - нолитиче 
ските организации, каза той, 
трябва да съдсйствуват и за 
създаване на благоприятни 
условия за работа на общин 
ската скупщина, защого има 
отборници, които с разисква 
нията си по своя воли и из
бор объркват дневните редо 
ве на
по час или два докато се въ
рнем към дневния ред.

Душаи Дуигсрски говори 
за анонимните писма и за 
нуждата да се спрат явлени
ята на подкупване, злоупот
реби и коруоция,

ШШштшщстои разтворено „Другарче“ като учеб- 
мТили наръчник. Обаче това обстоятелство представля
ваше** постоянна опасност „Другарче“ да се превърне в 
ваше п или дпуги предмет, вместо да бъде ис-

Гетски^естник. Затова редакцията строго държе- тински детски „ се развива „ обогатява като
ше сметка „Дру зователно-Възнитатслно съдържание,
ппеллагайки^а читателите материали от най-новите дости предлагайки на развитие в Югославия, различните
Ж- Ди на науката развивайки югославянски патриоти- 
^м !1рхГгер—«.Р минало, нреди всичко от периода
на НОБ и т.н. —

Значително място получаваха ученическите творби - 
■ ГГи .формацио за самодейната активност в учи- 

от малките стихотворения, разказчета и рисунки. Благо- 
обстоятелство мнозина талантливи мла- 

само любители на художе- 
като таланти и иое- 

тях са

на

сесиите и пи трябватлипцата до

«еткггг— „ГГешшя на творческа дейност. Някои от
^!чеР!ктивни млади поети, писатели, художници.

ГотГотТ ,!другарче“ и днес продължава и изпълнява
едяа благородна задача. Мило Црисойски



БОСИЛЕГРАД
На дневни ред: АКТУАЛНИ
СТОПАНСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ

Пи м.шировград и мишницаша

Да остава нещо и 

на комуната!На заседанието на изпълнителните органи на общест
вено-политическите организации и представители на сто 
папските организации което се проведе на 15 февруари 
бяха обсъдени актуални стопански и обществени пробле
ми в общината. В работата на заседанието участвуваха 

Конференцията на Съюзачленът на Постоянната част на 
на югославските комунисти и народен представител в 

Милева Планоевич, членът на Ре-
Бор има мина, и казват, бил много добре.
МНОГ° зГчГел™ Гс™= Го^"камарата на народите 

публиканския изпълнителен съвет Веса Бсриша и членът 
на Секретариата на Републиканската конференция на Со
циалистическия съюз Лукич.

осигурява
каса.

богати залежи на всевъзможни 
няма никаква

зарад нуждите на земедели
ето и перспективното разви
тие на минното дело. Той ка 
за също така, че власински- 
те водоцентрали не са напра 
вили всичко да докажат кол 
ко вода им е нулЛга, а колко 
остава за нуждите на кому
ната.

вена в Сърбия, която няма 
училище за кадри на майчин 
език.

Накрая Ангелов говори и 
по въпроса за спора с вла- 
синските водоцентрали като 
заяви, че босилеградска об
щина не с съгласна да от
стъпи водите изключително

Босилеград има 
руди, но нали /си стоят под земята 
файда от тях, поне засега.

Във встъпителното си сло- • 
во секретарят на Общинския 
комитет на Съюза на комуни 
стите Стоичко' Ангелов под
черта, че за национализма тр 
ябва да се водят конкретни 
разговори в духа на заклю
ченията от 14 заседание на 
Централния комитет на Съю 
за на комунистите на Сър
бия. Той .напомни, че извес
тни явления на груповщина 
в областата на политиката и 
стопанството все още съще
ствуват. През предстоящия 
период, продължи той, тря
бва да се положат максимал 
ни усилия за превъзмогване 
на стопанската изостаналост 
в общината и за укрепване 
единството между обществе 
но-политическите организа
ции. Що се касае до перспе
ктивите на босилеградското 
стопанство той заяви, че е- 
динствен изход е в развити
ето на минното дело. Той за
позна присъствуващите и с 
плановете за интерграция на 
седемте стопански организа
ции в комуната.

Спирайки се върху кому
налните проблеми Ангелов 
каза, че от 37 селища в кому 
ната досега са електрифици 
рани само три.

На заседанието бе засегнат 
и въпроса за финансирането 
на средното образование ка
то се подчерта ,че не е на
мерено трайно решение за 
финансиране на гимназията 
В Босилеград. Във връзка с 
основното образование и въ
проса за кадрите на заседа
нието се подчерта, че бъл
гарската народност е единст

митница на територията си. 
мина (осъществява значитлени до- 

община не може 
В касата на об-

Димитровград 
И тя е един вид
ходи); обаче Димитровградската 

похвали, че има файда от
постъпват кой знае какви средства, макар

има

нея.да се 
ината не 
че би могло.

Изборно събрание на Съюза на комуни- Не сме сигурни колко точно са митническите 
една година, но предполагаме, че без два

от товастите в Звонци такси за
милиарда стари динара не са. На комуната
не принадлежи нищо.

ПРЕВАНТИВНА И ЕФИКАСНА 

АКЦИЯ
Не знаем също и колкова е стойността на кон

фискувани по нередовност стоки и на задържаните 
леки коли, които после се продават на търг. Но зна
ем че и от тях нищо не постъпва в общинската каса.

И се питаме — така ли трябва да е и в бъдеще?
Тоест — нима конфискуваните автомобили не 

могат да се продават на търг в Димитровград, вме
сто в Ниш или другаде и част от реализираната це 
на във вид на данък-оборот да остава в общинска
та каса.

и в Бабушница. Фактът, че 
между ония, които са създа- 

дифицити има и кому

На отчетно-изборното съ
брание на местната органи
зация на СК в Звонци, кому 
нистите единодушно порица 
ха някои явления на нацио
нализъм, характерни за вси 
чки неразвити области. Без 
оглед, че такива манифеста
ции не са изразителни в то
зи район, участниците на съ 
бранието в самото начало 
ги квалифицираха като не
съвместими със самоуправи- 
телните концепции за равно 
правие на народите и наро
дностите.

Събранието критически об 
съди положението в земедел 
ската кооперация, която е 
обърнала гьрб на основните 
задачи в селскостопанското 
производство и ое занимава 
предимно с търговия. Гово
ри се също така за дефици
тите ,за които вече се знае

ли тези
нисти постави пред събрание 
то искането в предстоящия 
период повече да се действу 
ва превантивно и да се обър 
не по-голямо внимание на ра 
ботата на партийните клоно 
ве като организационни еди 
ници, чрез които коумиис- 
тите са в допир с жизнената 
практика и проблемите, ко
ито се разглеждат.

Факът, че на събранието 
от общо 75 членове на Мест

А това да важи, разбира се и за други конфис- 
сигурно се понаберат достакувани стоки, които 

през годината.

ТАКА ПОЛЗАТА БИ БИЛА ДВОЙНА, ПРЕВОЗЪТ 
НА КОЛИТЕ ДО НИШ СИГУРНО НЕ Е БЕЗПЛА
ТЕН НА МИТНИЦАТА, А ДАНЪК-ОБОРОТЪТ НЕ Е 
ИЗЛИШЕН ЗА ОБЩИНАТА, КОЯТО ИНАЧЕ ВЪР
ШИ ГОЛЕМИ УСЛУГИ НА МИТНИЦАТА.

ната организация присъству- 
ваха 70, говори за интереса 
към проблемите, които бяха
поставени в дневния ред.

За секретар на оекетариа- 
та отново бе избран Ради- 
сав Митич.

м. н. н.

М. Б. __________________

Тито на 80 години Години на във Виена с големи почасти. 
В негова чест фашисткият 
диктатор Адолф Хитлер ус
тройва парад на германска
та военщина.

исторически
прелом•; .. . ^

■ Малко преди това от Юго 
славия нелегално 
в Москва

заминаваТази година нашите народи ще праз
нуват. един велик и радостен юбилей _
нашият вожд и учител, създателят на но
ва Югославия Йосип Броз Тито навър
шва осемдесет години.

Неговият жизнен

Р< АРХИВА на Централния 
комитет на Съюза на югос
лавските комунисти се съх
раняват документи, от които 
се вижда, че през 1934 
ма, след излизането от зат
вора, югославският револю- 
ционер Йосип Броз Тито за
почнал да се служи с името 
Тито. Веднъж другарят Тито 
по този въпрос каза, че не 
се ръководил от никаква осо 
оена причина. Името Тито 
взел, защото то твърде често 
се среща в неговото родно 
Загорие.

„Името Тито 
света се произнася 
симпатии и 
синоним на

организационния 
секретар на ЮКП Йосип 
Броз Тито. Беше повикан да 
оъде мандатор на новото пар 
тилно ръководство и да пое
ме поста генерален секретар 
на ЦК на ЮКП.

годи-

път съвпада в мно 
го неща с пътя на борбата на работниче
ската класа на нашата страна за социа
листическо устройство. Роден в селско 
малоимотно семейство, той тръгва от де
тски години към фабриката, там изра
ства с въжделенията на работническата 
класа, бори се за нейните

Обаче това 
битие на

историческо съ 
нашата Партия се

предшествуваше от
събития в партията и извън 
нея, които са доста известни. 
Другарят Тито

тежки

на няколко 
пъти, а и на градската кон- 
ференция на СК в Белград, 
изнесе спомени за тези теж
ки часове за нашата Партия, 
Когато се касаеше за нейно
то „да съществува или не“. 
Характерен е
1У35 годиш,, когато се прове 
Дв Седмия конгрес на Комин 
торна, в който участвуваше 
и делегация на ЮКП и дру
гарят Тито. Тогава се стигна 
Ао нови вътрешни конфлик- 

във връзка с избирането 
1™ен в Екзекутивата на
гавГ^кп3' защото до топва ЮКП имаше само кан 

люминтернът

идеали и стре- 
редици намления и застава в предните 

борците за социализъм. А навред из 
с много 

уважение, като 
тежненията за 

свобода, мир и братство ме
жду народите, за социално 
освобождение и напредък“
ГВСИъ,~ нредседателят на Съюзната народна скуп- 

Миялко Тодорович.
партийната делега-титоИСКА АруГАРяА 
Министър - 

кралското

после, в съд-
бовните години на работническото 
жение и на Югославската

Дви-
комунистиче- 

ска партия поема кормилото на Партия
та, за да я подготви за 
бодителна борба 
волюция, която

случаят от

величавата осво- 
и социалистическа ре- 

ни издигна в очите на щина
целия свят.

За нашите 
юбилей на

читатели по повод този
другаря Тито поместваме

живот и борба за това,
председателят 

правителство Милад°Стоядщ 
1938ИЧ ПРе3 пъРвите

ре- на
дове от неговия настояваше 

2®^егац“ята на ЮКП да пре 
зек^ги г°Ркич за член на Ек 

У ивата, което всички на

което имаме днес.
дни на 
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Интервю на секретаря на ОК на СКС в Бвбушаица вноправие. Изхождайки от 
това нас ни свързват съвме
стните настоявания и ангажи 
ране на всички разполагае
ми сили за създаване на ос
нова, която с помощта на по- 
широката общност, би доп
ринесла за превъзмогване на 
изостаналостта на общината 
като цяло. По-добрите мате 
риални условия безсъмненно 
би намалили миграцията, а 
с това и опасността от аси
милация на народността. ' С 
други думи мисля, че на те
риторията на която 
българската народност тряб
ва непрекъснато да се подо
бряват материалните усло
вия на живот, които биха 
създавали далеч 
възможности да се запази не 
йното цяло и да се развиват 
И усавършенствуват култур
ните и други белези.

Въпреки многобройните 
трудности в нашата община 
положихме всички усилия 
за създаване на основни ус
ловия за осъществяване пра
вото на народността да се 
служи със своя език. В Об
щинската скупщина, Общин
ския съд и други институции 
са създадени всички кадро
ви и тхенически условия хо
рата българската народност 
да завършат всички свои ра 
боти на своя език.

Държим сметка за етническите 

белези на народността
предавател на Асеново кале, 
по модернизацията на шосе
то Звонци — Бабушница, а 
сега и около строежа на у- 
чилищна сграда в Звиоци. 
Такива явления комунистите 
от Местната организация на 
Съюза на комунистите навре 
менно и най-остро порицаха. 
Ние в общината винаги сме 
ечители, че най-добър при
нос против такива явления 
може да бъде нашето анга
жиране в разрешаването на 
тези проблеми. В този сми-

течение са и разговорите за 
строеж на училищна сграда 
в Звонци. За нашата по-иата 
тъшна работа и съвместен 
живот и занапред ще бъде 
от значение разрешаването 
на всички общи проблеми 
по един и същ начин и при 
еднакво ангажиране на мате 
риалните средства и в сели
щата със сръбско и в сели
щата с българско население. 
При това ще държим сметка 
за задължително създаване 
на условия за изява на осно
вните етнически белези на 
народността — езика, култу
рата, обичаите итн.

ВЪПРОС: С оглед че се бо
рите с всички последииц на 
една неразвита област, как
ви трудности имате в създа
ването на условия за всеу 
странна афирмация на наро
дността?

ОТГОВОР: Ние сме нераз
вита община, която с някол
ко други има най-малък на
ционален доход в Сърбия. 
Сигурно е че такова низко 
материално равнище има от 
ражение и върху разрешава
нето на специфичните проб
леми в общината. Материал
ните условия са значителна 
предпоставка за истинско ра

Изхождайки от сегашния момент на 
нашия обществено - политически живот 
и от изискванията на самоуправителната 
социалистическа общност, в която живеят 
многобройни народи и народности, се 
обърнахме с молба към секретаря на Об
щинския комитет на Съюза на комунисти
те в Бабушница Будимир Величкович да 
отговори за нашите читатели на някои от 
тези въпроси.

живее

по-големи

ВЪПРОС: На територията 
н?. вашия Общински комитет 
живеят, работят и съвместно 
решават множество пробле
ми сърби и българи. Ако има 
явления национализъм, 
шовинизъм и други деструк- 
тивни явления, тогава в ка
ква степен и в какъв вид се 
проявяват?

на

Макар че за това са необ
ходими извънредни усилия 
и занапред непрекъснато ще 

. работим всички условия за 
употреба на езика на народ
ността постоянно да се подо
бряват, както и все по-ши
роки възможности за етниче 
ска, културна и национална 
изява.

ОТГОВОР: На територията 
на нашата община 
4.000 българи живеят 
дем села на Звонски район. 
В икономически смисъл те 

Лужпица

около 
в се-

са насочени към 
като цяло, а с Бабушница ги 2

освързва шосе от трети раз
ряд и поне засега, това е еди 
нствен път и към останалия 
свят. Тъй като със сърбите 
имат общи интереси, то са и 
насочени с общи усилия да 
разрешават съвместни проб
леми. Този факт сигурно до
принася междунационалните 
отношения в нашата комуна 
да са така добри. Когато каз 
вам това, имам предвид, че 
в нашата среда не може да 
се говори за изразителни 

на национализъм.

2 Милош Бакичв
0)
аз
а Активност на синдикатаЕ

Как да се разпределят 

бюджетните средства 

и доходите?

и

електрифи-съл акциите за 
кация на селата успешно бя
ха изпълнени. Общината из
разходва доста средства за 
строежа на 
препредавател, който трябва 
да бъде пуснат 
през пролетта. Според възмо 
жпостите ще продължим и 
модернизацията на пътя от 
Бабушница към Звонци, а в

През последното време има 
и такива явления някои на
ши трудности в задоволява
нето на основните 
потреби на хората в Звонски 
район, тук-таме да се изпол
зват, за да се докаже, че за 
народността 
достатъчно сметка, 
приказки имаше около стро
ежа на телевизионния

явления 
Това пък не значи, че тя съв 
сем е имунизирана от всич
ки негови форми, които, мо
гат да имат своя основа, глав 
но в неразвитите материал- 

самоуправителни и дру- 
впрочем

жизнени телевизионния

в действие
не се държи 

Такива* ни
ги условия, които,

вхарактеризират и други, 
които живеят само сърби. пре-

КА

Обаче това априлско засе
дание все пак имало една по 
ложителна последица. Изпъл 
пителният комитет на Комин 
терна сменил цялото ръково
дство, но за съжаление с из
ключение на Горкич, когото 
поддържали отделни лично- 

ръководството на Ко- 
Положитслно би-

неговата работа станаха яс- 
ни. Той бил човек, който 14
и систематически работил

ЮКП. Докато па ед- 
неточно осведо- 

поло-

Конгресащи делегати на 
решително отхвърлиха. Вме
сто Горкич те предложиха 

Тито. Това обаче о- 
на Ко-

против 
на страна
мявал Коминтерна за

друга страна Го 
ркич непосредствено поддър 
жал връзки с една полити
ческа група на белградската 
буржоазия, в чието крило сс 
създавало най-реакционното 
движение, известно в народ
ната революция като четни- 
чество.

другаря
горчи ръководството 
минтерна, защото Горкич бе 
ше техен кандидат.

„Ръководителите на Комин 
терна —■ каза веднъж друга
рят Тито — разсърди това, 
че на тяхното предложение 
се противопостави една Пар 

нейната делегация.

жението, на
сти от 
минтерна. 
ло това, че па поста органи
зационен секретар 
Йосип Броз, а между члено
вете на Централния комитет 
се намерил и Родолюб Чола 

твърде опитен рево-

допгьл

тия, т.е. 
търсейки ЮКП в Коминтер
на да представлява човек, ко 

познаваха.
Горкич, например, 

поддържал връзки с Драги- 
ша Васич, който по-късно 
става главен политически съ 
ветиик в щаба на четничес- 
кия комендант Дража Миха 
йлович. Значи Горки с бил 
фракциоиер и предател.

кович, 
люциоиер. Синдикалният съвет заседаванегото те още 

При това изтъкваха, че Гор
кич който повече години ра 
ботил в Коминтерна, позна- 

него имат голямо до 
наглата

Миналата седмица Общин- срсдства н предложения за 
съгласуване на разпределе
ние на бюджетните средства 
И предложения за съгласува 
нс на разпределението на до 
хода и на личните доходи.

От двете алтернативи да 
ли е определянето на крпте 
рийте н самоуправнтелното 
договаряне да се движи в 
рамките на общината или да 
се правят сравнения с реги
она, съвещанието избра пър
вата. Това ис значи, че ня
ма да сс ползват опитите на 
съседните общини.

Всички тези предложения 
комисията ще направи до 25 
февруари и ще ги предста
ви на Общинския синдика-

„Вече 1936 година — 
каза другарят Тито — 
когато со намирах и 
Коминтерна като поли 
тичсски референт по 
югославянските партий
ни въпроси, аз упори
то търсех ръководство 
то па Партията да пре
мине в страната и да 
му со откаже всякаква 
финансова помощ от 
страна на Коминтерна. 
Защото това бе една от 
причините за групови
те разногласия 
же, тези средства, сс 
израходваха главно за 
заплати на 
на ръководството, рес
пективно па Политиче- 

бюро на ЦК на

ският синдикален съвет ор
ганизира съвещание с пред
ставители нават и в

^^"шеСепртнуде.,а 
да приеме ветото, но за на- 
казание загубихме "Р3®"™ 
да избираме член в екзеку
тивния комитет на Комин
терна“.

изпънстопанс- 
дойиостп. Разглеждахакито

се въпроси по критериите 
разпределение на бюдже- 

средства през 1972 го

възможност в 
ПартиятаТой създава 

ръковдоството на
води непринципиалиа 

преди 
кой да бъ

за
тнитс
дина и въпроси по съгласу
ване на разпределението 
дохода и наличните доходи. 
Въз основа на данни за стру 
ктурата на заетите, за вакаи 
тиите работни места, осъщс

да се
борба между групи, 
всичко по въпроса 
до лидер II?. ръководството.

на

КОЙ БЕШЕ МИЛАН 
ГОРКИЧ?

особено наТези разногласия 
мерили израз па пленум» А3 
ЦК на ЮКП през април 1936 
година във Виена, когато ме 
жлУ другото била направена 
погрешна преценка на поли
тическото положение в Юго 
славия и съвсем погрешно 
била определена тактиката 
на Партията в борбата за 
литическо влияние. Па това 
пленарно заседание не при- 
съствувал Йосип Броз.

1938 годи- ствення среден личен доход 
през миналата година, и дру 
ги елементи и въз основа па 
на предложенията от разис
кванията, бе образувана ко
мисия от довот члена, която 
да изработ критерии за раз 
нредолсне

ПР'москва°бил сменен от 
на ЦК на

поис-иа в
поста секретар 
ЮКП. Йосип Чижински

псевдонима ми членовете
лаГгоркич* Със сменяване- 

и с арестуването 
неща за по-то, а сетне 

мг Горкич, 
години живя 
мал доеврието 
на, а фактически

лен съвет за разглеждане и 
приемане.ското

ЮКП“.
много 

в Москва, и- 
на Комшггер 

постоянно
М. Б.на бюджетните(СЛЕДВА)
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Из нашите общиниИз нашите общини *Из нашите общини *
В Босилеградската общинаБосилеград

Подготовки за стопанска 

интеграция
Проект за електрификация 

на комуната
вина на тази година. Той ще 
е от значение при конкрет- 
ното провеждане на акциите 
по електрификация в заин
тересованите села в босиле- 
градската община.

Трябва обаче да се изтък
не, че' и електрическото пред 
приятие от Враня е заинтере
совано за електрификация 
на босилеградските селища. 
То вече и изработило про
ект за електрификация 
Горна Любата и Мусул.

В. В.

Проектанска екипа на еле- 
ктричесокто предприятие от 
Лесковец, започна да изра
ботва проект за електрифи
кация на всички села в Боси- 
леградска община.

За целта тази професиона
лна екипа пребива в Босиле
град и събра необходими ка
ртографски и други данни 
за изработването на проек
та. Необходимото теренно 
скициране ще бъде отсроче
но до първите пролетни дни.

Очаква се-този проект да 
бъде готов в първата поло-

\
от нови квалифицирани кад- 

ще бъдат необхо-чки стоапнски организации, 
без оглед на различната 
стопанска дейност.

Общинската комисия 
отделно за задача да израбо
ти систематизация на трудо
вите места, която ще изиск
ва новоинтегрираното пред
приятие. При това комисия 
ще държи сметка не само се 
гашните заети да не останат 
без работа, но и за нуждите

Стопанската камара в Ле- 
сковац и членовете на общи
нската комисия готвят 
борат за интеграция на се
демте стопански организации 
в Боснлеградска община.

Елаборатът е вече готов и 
след една седмица ще бъде 
доставен на общинската ко
мисия. Той съдържа едни ва 
риант на интеграция. Това 
означава интеграция на вси

ри, които 
дими на интегрираното пред 
приятие.

След цялостното завършва 
елабората ще бъде пред

ложен на разглеждане на 
Общинската скупщина, 
то след това ще превземе ме 
рки той да се обсъди и при- 

в колективите на стопан

им
ела- има

не
коя-

на еме
ските организации.

Това е първа по-конкретна 
крачка-за интеграция на дре 
бните стопански организа-

об-ции в Босилеградската 
щина. Защото вече пет-шест 
години ое разисква и реша
ва за интеграцията, но нико
га с някоя по-голяма реши- 

При това трябва да

Зимата не пречи на 

»Транспортното< тслност. 
се изтъкне, че в досегашни
те разговори за интеграция 
са участвували директорите 
на стопанските организации,

За пръв път от съществуването си, Босилеградското 
автотрансопртно предприятие тази зима няма финансови 
трудности, без оглед на така наречения „мъртав сезон”.

Всяка зима предприятието временно прекъсва под
държането на няколко автобусни линии, а на тези през 
Бесна кобила почти редовно по пет—шест месеца. Това е 
действвуало върху деловите резултати, поради което и 
работниците не са могли да получават пълни заплати.

Сега обаче с удвояването на автобусите за Белград, 
както и с подобряването на съобщителните връзки в ра
йонните центрове на общината и финансовото положение 
на предприятието е изцяло заздравяло.

някои от които почти нико
га не са заложили тази важ
на акция да се проведе.

в. в.

Вместо репортаж
в. в. ЛЮВАТОКИ ЗИМНИ мотиви

Бележка
Любатчани са трудолюбиви и 

пестеливи хора. Например през лято 
едвам ли ще намерите възрастен 
мъж в селото, а още по-малко няко
го, който е седнал в кафенето да 
пие.

Горна Любата и Мусул. Но дали в 
това ще успеят? Чува се мнение, че 
има тактизиране с обществената по 
мощ от електрическото предприя
тие .. .

Побоите не са 

безопасни Населението от Горна и Долна 
Любата иска да се строи здравна ам 
булатория в селата. Те са готови да 
подемат и такива акции, без оглед 
на цената и необходимата работна 
ръка, която трябва да се вложи. Го-

Все докато е хубаво времето ние 
се надпреварваме с него — казват 
те. Но щом като ръцете на работли- 

• вите строители започнат да се вко- 
ченясват от студа — прибират си 
багажа и бягат у дома.

Така започват „зимните мину
ти“ на любатчани. А те започват 
твърде шумно и забележително. На 
веднаж центровете и на Горна, и на 
Долна Любата оживеят. Пришеле
цът се учудва като види, че сега ма-

Наказатедните дела 
за тежки телесни пов
реди, по които решава 
общинският съд в Бо
силеград от година на 
година се увеличават. 
Миналата година е и- 
мало седем такива слу 
чая. При всички слу
чаи отношенията меж
ду отделни хора не са 
били добри и в даден 
момент са прераствали 
в побои с тежки после 
дствия: счупени ръце, 
крака, глава, счупени 
ребра и др.

Това явление заслу
жава по-сериозно вни
мание, като се изхож
да от факта, че до пре 
ди няколко години бро 
ят на такива дела в Бо 
силеградско бе почти 
незначителен.

Кои са основните при 
чини за увеличаването 
на тия наказателни де 
ла?

звикват недоразумения 
между хората. Значи, 
става въпрос за таки
ва имуществени стой
ности, които са и днес 
от значение за босиле
градското село.

Не трябва обаче да 
се забрави, че в много 
случаи човешкият ка
приз е основния мотив 
за враждуването и за 
побоите.

Изглежда обаче, че 
строгите присъди, не 
въздействуват много за 
намаляването на нака
зателните дела.

Мировите съвети, 
които по-рано постига 
ха забележителни успе 
хи във всички области

тови са дори сами да построят тези 
важни сгради, он да не се случи по
сле в тях да не се вестява лекар. Ка 
кто например сега.

Любатчани имат лош опит и в 
едно друго отношение. Например 
преди двадесет години те успели да 
построят пространни кооперативни 
домове, с много нужни за селата по 
мещения. Сега обаче те 
чителна собственост

газините и заведенията са пълни ка
то кошери, а през лятото зеят праз
ни. са изклю-Привидно изглежда, че любатча- на лисинската

кооперация. Една друга сграда, 
то горнолюбатчани са 
предназначили за читалище сега съ
що не е тяхна.

Ето защо любатчани искат по- 
друго отношение и зачитане на тру 
да им, който са вложили. Същевре
менно те очакват и от общината 
мощ при решаването

ни зимата ползват само за отдих и 
разговори. Трудолюбивите хора и 
тези зимни дни ползват да завър- 
шат онези работи, които са почнали 
от преди. Обикновено

коя-
по строили и

на селските спорове и 
сега трябва да помог
нат на враждуващите 
да намерят начин за 
споразумение, преди да 
дойде до побой. Това 
означава, че трябва да 
действуват в началото

\ правят дого
вори за градоустройство на селата 
и за създаване на по-добро битие. 
Долно любатчани например 
ма се договорили и довели вода 
училищната сграда и за потребите 
на центъра на селото. Такива акции 
са проведени в 
Строят се и махалски

тази зи- по-в на някои от- 
делно належащи въпроси. Защото 
те казват, че между селксото 
ние в населе-

комуната заплащали най-голям 
данък. И щом като е

повечето махали.на тази, и на други про 
яви. Защото това, кое
то могат

пътища. С ед
на дума хората се надпреварват със 
зимно време, което само

Това се предимно въ 
проси от имуществен 
характер; спорни пъти 
ща, мери, води, а напо

естествено би било оГтоГобщин- 
ски динар, в чието формиране 
участвували равноправно, 
ни се върне. Те не искат 
че изтъкнат,

да направят 
мировите съвети, нико 
га не могат служебни
те органи.

на момен
ти прилича на пролет.

Тази зима в центъра на внима
нието на хората са започващите под 
готовки за електрификация, която с 
отделно въодушевление е приета

сме
нещо и да 

много, оба- 
че онова, което полу

чават местните общности 
веното, но и смиволично.

следък и акциите по во 
доснабдяването преди В. В.

е единст-
В. В

в
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Из нашите общини * Из нашите общини * Из нашите - общини
з» минното дело в Босилсградската
община —

Електрифицирането на Висок

ЗАПИСАХА СЕ БЛИЗО 

ДВЕСТЕ ДОМАКИНСТВАНОВИ ПОЧИНИ
Босилеградска 

полага най-големи надежди 
в експлоатирането на фосфа- 
товите залежи в Долна Ли- 
сина и на оловно-цинковите 
в Караманица.

Това не е без основание, 
защото в Лисина са вече ус
тановени запаси от 50 мили
она тона, които стигат съот
ветна мина да раобти най- 
малко седемнадесет години. 
Освен това фосфатите в Ли
сина, за сега са единствено 
находище в Европа.

Оловно-цинковите руди в 
Караманица са между най- 
богатите в страната но 
следванията не са завърше
ни и затова не са открити 
достатъчно запаси. .

Това е само един от резул
татите на двадесетгодишните 
минни изследвания в Боси- 
леградско от страна на руд
ните гиганти „Бор“ и Треп
на”. Босилеградска общи
на обаче, която е отделно 
много заинтересована за ми
нното дело не разполага с 
други данни, които са също 
резултат на минните изслед
вания. Преди всичко на об
щината не е известно кога 
окончателно тези два рудни
ка ще бъдат открити. Това 
нещо обърква перспективни
те планово-програмни пред
виждания на общината.

Напоследък съществува съ 
мнение, че „Бор“ и „Трепча“ 
досегашните минни находи
ща в Босилеградско държат 
в запас за по-далечно бъде
ще. Общината пък е заинте
ресована откриването на руд 
ниците да се ускори защо
то от тях се очаква да тлас
нат напред съвкупния стопа
нски живот в комуната. От 
друга страна за рудите са 
заинтересовани и други пред

община приятия, които и предлагат 
спешни подготовки за откри 
ването на експлоатационни 
минни обекти. Едно от заин 
тересованите за това нещо 
предприятия е и института 
„Винча“.

С оглед на такива обстоя
телства, преди няколко дни 
общинсокто управление пои
ска от Републиканския сек- 
кретарият за стопански въп
роси детайлна информация 
за всички досегашни изслед
вания в Босилеградско, а 
във връзка с това експлоати 
раните рудни количества и 
целта, за която са използва
ни. Същевремен-о се търси и 
геолошка карта, която да съ 
държа подробни данни за 
резултатите на досегашните 
минни изследвания.

В общинския иск се посоч
ва, че за тоя вид изследвания 
Републиканския секретарият 
е издавал позволения с вали 
дност от една година. При 
това обаче сроковете за за
почване и завършване на из 
следванията не са били изве
стни на общината. Съществу 
ва съмнение, че те ненуж
но продължавани, макар че 
при отделни руди изследва
нията са били завършени и 
е можало да се отпочне с ек 
сплоатация.

Именно затова общината 
търси от Републиканския се 
кретарият за стопански въ
проси, в случай ако същест
вуват законни възможности 
да й се позволи тя да дава 
позволение за изследвания и 
експлоатация на рудите. С 
това общината има за цел 
рационално насочване и пре 
вземане на акции в област
та на минното дело.

— Хората очаква помощ от изселниците и от предпри
ятията и учрежденията, които имат свои помещения 
във Висок

ги помещения на земеделска 
та кооперация, в други учи
лища, в трето амбулатория, 
поща и други.

Съвсем естествено е, че 
тези организации първи ще 
поискат да въведат ток в по
мещенията си, защото обек
тивно им е по-нужен, откол 
кото на населението. Могат 
да го ползват за разни стопа 
нски цели. '

Това кара хората да пи
тат: Бива Ли тия организа
ции да бъдат освободени от 
участие в набирането на сре 
дства, когато токът им е ну
жен и ги улеснява.

Естествено, тия хора са 
прави. Организациите, кои
то имат свои работни и дру 
ги помещения по селата би

От началото на февруари, 
когато се реши да започне 
акцията и във Висок, не са 
изтекли много дни, а подго
товките за електрифициране 
то взимат сериозни разме-

изказана кой знае кога и от 
кой постоянно и упорито се 
повтаря, макар че не чак то 
лкова е достоверна. Истина 
е, че доста млад свят е напу 
снал района и работи из гра 
доветс на страната. Предпо
лага се, че над четири хил
яди души са пръснати от Ге 
вгсли до Марибор, където 
работят и живеят, н обез да 
са скъсали съвсем с родния 
край. Даже мнозина имат 
свои имоти и къщи по висо- 
чките села и лятно време ид

ри.
Общият за района коми

тет по електрификация вече 
може да се похвали, че бли

цз-

зо двесте домакинства са се 
записали да участвуват в до 
вежднаето на тока, макар 
че до крайния срок има още 
двайсетина дена, като се см 
ята допълнителният (10 ма
рт).

ват на курорт.
В тази акция, която сега 

се подема, височани, които 
Висок би тря-

Вече не липсват и изявле
ния за срока. До Деня на ре 
публиката могат да се завър 
шат електропроводът и тра- 
фопостовете, ако още сега 
се направят договори за до
ставка >13 жица и стълбове и 

посстовете. Ра

са напуснали 
бвало да помогнат ма своя 
край с доброволни дарения 
в пари. Ще ускорят електри
фицирането на своите села, 

си осигурят по-приятна 
почивка, когато дойдат, а 
населението ще им е благо-

ще
строенето на 
збира се, ако хората разбе
рат, че колкото по-скоро се 
завършат работите, толкова 

е по-евтино. Същевремн 
но всяко село може да рабо
ти по построяването на сел
ската мрежа и в такъв слу
чай щом електропроводите 
бъдат готови може да станс 
приключването и токът да 
засвети във височките села.

дарно.

ще

ЩЕ СВЕТНЕ ЛИ И 

ПРИ НАС?
Защо хората се от

насят така към тоя въ
прос. Дали нямат па
ри? Видяхме обаче, 
как напуснаха събра
нието и хора, които 
имат пари.

Събранието взе ре
шение за ония, които 
сега не се запишат за 
електрификация по-къ 
сно да плащат три пъ
ти повече?

Но може да очаква
ме някой да ни елект
рифицира селото. Тря
бва да се организира
ме сами, за да светне 
и у нас.

На 5 февруари в До 
лни Криводол проведе 
заседание за електри
фикация на селото. В 
селската стаичка бяха 

всички 
никога

изследницитр: трябва 
ДА ПОМОГНАТ

„Във Висок са останали 
само старците”. Тази мисъл, дошли почти 

селяни. Както 
до тогава с внимание 
слушаха другаря от Ди 
мнтровград. След това 
започнаха 
А когато се постави въ 
прос за записване

които бяха

В. В.

АКТУАЛНО разговори.

за

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ПРОБЛЕМИ - ПРЕД 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СКУПЩИНАТА 

НА СР СЪРБИЯ

условията, 
предложени, 
започнаха по-често да 
со отварят. Стаята ста- 

олупразна. За чудо 
от 45 домакинства се 

за елсктрифн 
кацни само — 15 дома

вратите

нп

записаха
Тодор ИВАНОВкииства.

и би трябвалоправилен път 
да сс намери начин за инвс- 

на такива мсроирни
малкото натрупване, 

възможност трябвало да си заплатят за 
електрифицирането, и то не 
колкото селяните,

Няма да с пито правилен, 
човечен отговорът, кой

телно
което не дава 
за подемаме 
меромероприятия 
вени средства.

Председателят на Скупщи- 
„ата на СР Сърбия Драгос- 

Маркович бе запознат и 
в селското сто

(От 1 стр.)
градска гумара „Димитров
град” — чиито искания под 
дкрепят единодушно н^иики 
общини от района. Обаче 
председателтят на Скупщи- 
ната на СР Сърбия Драго- 
слав Маркович бе запознат 
и с останалите проблеми в 
развитието на комуните, в 
това число и на Димитров-

Някои даже си имат свои 
селата. Тс стоят пра 

ло лятото, а тогава сто-
стиране 
тия в селското стопанство.

Въпросите за пътищата, 
електрификацията, язовира 
при Ерма и някои въпроси 
за митницата бяха също пре 
дставеии на председателя на 
Скупщината. Бс изтъкнато, 
че пътят Суково—Звонци би 
трябвало да бъде повишен в 
в категория ог втори разряд 
и да бъде внесен в програми 
тс за модернизиране, защо
то свързва три общини. В та 

случай и иначе бедните 
Бабушнишка и Димитров- 

биха били

на по-крупни 
със собст-

къщи в
а повече.ЗНИ

папите им идват па почивка. 
Сигурно е, чс когато дойдат 
лятото 11 видят ток в дру» ите 

поискат и тс да сс 
|-{с с ли по-добре 
запишат и уча-

ннто
то сигурно ще се чуе от ня
кои представители 
организации — ако не ви тр^ 
ябва нашата услуга, ние ще 
сс махнем. Нс може да ое 

ннкон, ннто амбула-

къщи, ще 
приключат, 
сега да
ствуват в набирането на сре 
дства, за да не плащат после 
трикратно

Но тук с място да иапом- 
Друго 11СЩО. КОМИТС- 

по електрификация би тр

лав
с проблемите 
панство на димитровградска 
та община. Представителите 

го осведо-

иа тези
се

от Димитровград 
миха, че перспективата 
селското стопанство е в раз

на животновъдство-

мо-скъпо.градската.
Председателят 

на Димитровград
ят на ОК на СКС - А»» Райко Зарков

председателя

нана общин- 
и секретар

махне
тория, пито поща, пито коо
перация, и добре ще е ако 
никой от компетентните им

и мм и
питието 
то, специално на овцевъдст
вото, и че усилията

тъткъвтър Славов и 
— осведомиха _ 
на Скупщината с Р»“" |аС трудностите,

този ра

ябвало да изготви епнеак иа 
тия празни домове и да при
кани собствениците им е пи 
сма да си заплатят разноски 
тс по довеждането на тока 
иа време. Иначе мнозина ед
ва ли скоро ще узнаят за та 
зи акция на Висока.

са ласо не се изспли да каже така, 
защото ще се спестят нерви 
и време.

Иначе комитетът по елек-

градска комуна 
разтоварени малко в участи 

по изграждането на този

осъществяванетокъмчени
на тази цел. Бе му съобще- 

комуната има зиа- 
част нсобработвана

комуната и 
които придружават 
твой. Те изтъкнаха Р^зулта 
тите в развитието на стопаи 
ството, но съобщиха, че мла
дото димитровградско стоп 
иство е още незавършено и 
сеТуждае^г нови инвести
ции главно за Рек®’”с„ТР^го ция и някои подобрения. С 
паиството обаче сегае 
чително затруднено отголе 
мите кредити и лихви по кре
лигите от незначителните 
оборотни средства и сравни

стоно, че в път. трнфнкацня, както узнава
ме, се готви да прати писма 
до всички изселници и да ги 

към акция по елек-

чителна 
земя, частно притежание, ко 
ято леко

По всички въпроси прсдсс 
датслят на Скушцинита е про 
явил голям интерес и о упъ
тил представителите на кому 

се отнесат към ком

би могла да се из
стине кооператив 

като база
купи и да 
на, като послужи 
за създаване 
вотновъдни ферми.

Председателят на скугаци- 
съгласил, че това с

призове 
трифицирането на родинаА КООПЕРАЦИЯТА, ПОЩА 

ТА И ДРУГИТЕ?пито да 
потентните ведомства за раз

на големи жи- край.
В някои села има диорове, 

овчарннци, магазини и лру-
рошананс на въпросите.

М. II. Нейков
М. Н. Нейков

ната се е
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Производство на сено на 

орници и естествени ливади 

с кратък поглед върху 

фуража в Димитровградско

Записано във Вмсочки Одоровци

ВРАЖДАТА МЕЖДУ КООПЕРАЦИЯ 

„ВИДЛИЧ" И „СТОЧАР“ ПРОДЪЛЖАВА
Обществено - политически
те организации извън съ
битията
Когато попитахме 

мисли по тези въпроси

Я Ултимативни искания за връщане на кооперативния 
дом и мандрата и отговорът на Общинската скупщи
на и „Сточар“
Парализирана работата на обществено-политически
те организации в селото

Средно за Юг. 605 хектараго-В по-раншните статии 
дорихме за производство на 
концентрирана храна за до- 

ечемик,

какво 
и об- Ако 1961 година се вземе 

за изходна основа ое стига 
до заключението че средно
то десетгодишно равнище за 

по-голяма с 24,8 на 
което на пръв поглед по 

известен напредък. О-

битъка (царевица, 
овес), обаче за развитие на 
стоковъдството от съществе- 

значение е производство 
на храна особено за отглеж
дане на младият добитък, по 
-нататъшното възпроизвод- 

както и изобщо за из-

ема площ 
стоно
казва и----- _
баче общата площ с фураж 
(средно десетгодишно равни-

1 ___ тттр^ заема само 5,0 на сто от
Дигаме на целия фоид гов - орбаботваемите площи в об
ла/овце и коне. щината. - Това е твърде

Храната за добитъка се о- ко за сравнение с броя на 
безпечава чрез производство домашните животни и ори- 
на фураж на обработваеми- еитацията към развитие на 
те площи и производството животновъдното производ
на естествените ливади.

Производство на фураж 
на обработваемите площи в 
тази община изглежда така:

484 хектара 
518 хектара 
888 хектара 
629 хектара

ство

мал-

ство. В напредничавите жи-
а вотиовъдни региони площи- 

фураж заемат едва 15о те с
до 30 на сто от обраобтваемао
та площ.

Производство на сено (сре 
дно годишно) в периода 1961 
—1970 година е следното:

1961 г. 
1964 г. 
1967 г. 
1970 г.

цент/ха
32,5

Хектара тона
съжда ли ги изобщо Социа
листическия съюз и партий
ния клон в селото, в управа
та на кооперацията ни осве
домиха, че тези две органи
зации в селото съществуват 
само на хартия и не проявя
ват никаква дейност.

Дори с голямо огорчение 
заявиха, че членовете на Съ
юза на комунистите подкре
пят становищата на „Сточар“ 
Обаче съвсем друго впечат
ление получихме от разгово
ра със секретаря на партий
ния клон и председател на 
Местната организация на Со 
циалистическия съюз Деси- 
мир Иванов. Той ни осведо
ми, че за дезинтеграцията е 
виновна група хора от пет- 
шест души, които с демаго
гия са успели да привлекат 
на своя страна болшинство
то от земдеелските произво
дители. Той заяви също та
ка, че за акциите на коопе
рация „Видлич“, за събрани
ята на производителите, как ' 
то и за последния 
тум, узнават когато 
е завършено. На събранието 
на партийни клон, проведено 
един ден след изпратения ул 
тиматум и .подготовките за 
насилствено окупиране на 
кооперативните помещения, 
бяха остро порицани 
вредни акции.

По всичко личи, че враж
дите ще продължат, въпре
ки факта, че кооперация 
„Сточар“ в момента дава за 
овче мляко три динара за 
един лиътр, а „Житопек“ са 
мо 2,70 динара. В случая ам
бициите са над изгодата и 
материалната полза.

14043тях. В ултиматума се казва, 
че селяните от тези села са 
строили и кооперативния 
дом, и мандрата, и имат пъл 
но право да ги ползват. До 
бавя се също така, че коопе
рация „Видлич“ не разпола
га с никакви помещения.

В отговора Общинската 
скупщина и лично председа
теля предупреждават ръково 
дството на новата коопера
ция, че за последиците от е- 
вентуално насилие и против 
законно разбиване на поме
щенията, които принадлежат 
като основно средство на 
„Сточар“ ще се търси отго
ворност от виновниците. До
бавя ое, че никой не може 
да се скрива зад колективна 
отговонрост.

На събранието, проведено 
в миналия петък, земелски- 
те производители — членове 
на новата кооперация разгле
даха отговора на Общинска 
та скупщина и на „Сточар“, 
който е п подобно съдържа
ние, и заключиха, че това не 
са искания на „Видлич“, но 
на болшинството селяни и 
че кооперацията не може да 
има никаква отговорност за 
евентуалните последици.

В деня, когато посетихме 
селото, ръководството на ко 
операцията и земеделските 
производители ни осведомя
ха, че те нямат пари за дъл
готрайни сдебни процеси и 
са решили на сила да влезат 
в помещенията на „Сточар“. 
Имаше и -по-разумни пред
ложения — отново да се по
ведат преговори със „Сто
чар“. Изглежда, поне заое- 
га, че е надделял разумът.

ОТ СРЕДАТА на март ми
налата година трае вражда
та между селскостопанските 
производители от Височко 
Одоровци и Гуленовци и ко
операция „Сточар“. Непосред 
ствен повод за този случай 
на дезинтеграция в нашата 
комуна бяха цените на мля
кото. Недоволни от цените 
и от отношението на коопе
рацията към производители
те, селяни от тези две оела 
почти два месеца през -про
летта на миналата година 
провеждаха събрания, в кои 
то участвуваха ръководите
ли на общеевт-ено - полити
чески организации от общи
ната и представители на 
„Сточар“. Те дори изпратиха 
официално искане и делега
ция на една от сесиите на Об 
щинската скупщина за офи
циално формиране на нова 
кооперация и отцепление от 
„Сточар“. На тази оесия от- 
борниците отхвърлиха пред
ложението на делегацията. 
Обаче само след един месец 
новоформираната коопера
ция под название „Видлич“ 
бе регистрирана при Стопан 
ския съд в Ниш. От тогава 
тази кооперация сътрудничи 

, и предава млякото на ниш- 
кото предприятие „Житопек“ 
Според сведения, които полу 
чихме във Височко Одоров- 
ци в новата кооперация чле 
нуват към 150 производите
ли, тридесет от които са от 
село Смиловци. Изглежда, 
че с кооперация „Сточар“ 
сътрудничи само към триде
сет производители. Това раз
деление и работа с две коо
перации раздели и самите 
селяни.

Червена детелина 
Люцерна
Други видове детелина 
Фий за оено 
Смесени треви 
Друг фураж

Общо от обработваемите площи 
Сено от естествените ливади и 
овощни градини 
Общо производство на сено

40,1818206
25,1390156
29,519566

291 26,5110
85 35,424

2019 33,4605
6000 10860 18,0

12879

Според приведените даннж 
-от общо производство на хра 
на за добитъка от обработва 
емите площи се получава 
15,7 на сто, а от естествените 
ливади 84,3 на сто, а това не

мат площ от 12 000 ха, от кои 
то годишно (пресметнато в 
сено) се получават 3 480 то
на сено, или измерено с де
сетгодишно средно равнище 
— 3,2 центнера. Такава про
изводителност на пасбищата 
върху единица площ говори, 
че те се числят към категори 
ята слабо доходни пасбища.

За да имаме по-пълна пред 
става за суровинната база 
във връзка с производството 
на храна за добитъка в тази 
община предаваме на края 
данни за средното годишно 
производство на всички ви
дове храна за добитъка по 
условно гърло:

що ясно говори и за качест
вото на храната.

Общо производство на се
но от 12,879 тона осигурява 
годишно за всяко условно 
гърло по 1116 кг сено или 
дневно по 3,6 кг. Във всеки 
случай това количество е не
достатъчно особено ако се

ултима-
всичко има предвид качествения съ 

став на храната. Друг източ 
ник на- храна за добитъка са 
пасбищата. Пасбищата зае-

ечеми^на 3?о КГ ГОАИШНО, или дневно 1063 гр
гаес (на зъпно! ,1л КГ ГОАИШНО- или дневно 52 гр

всичк внлп^ ,м! г°Аишно, или дневно 390 гр (всичк видове) 1116 кг годишно, или дневно 3600 гр
Ь76 кг годишно, или дневно 1700 гр

тези
сено I 
царевичак 
слама (от ечемик 
и овес' 
слама от пшеница 162 кг годишно, 

800 кг или дневно 416 гр 
годишно, или дневно 2190 гр

Какво е храненето на до
битъка в общината — нека 
се изкажат специалистите 

животновъдство. Ние за-

вършаваме нашата 
народната пословица „Поро
дата минава през устата”.

Маноил Маноилов

статия с
Д. Йотов по

Кооперативните помеще
ния —- нов източник на 
вражда Земеделските производители

за земеделието
Никола Найденов е земе

делски производител от се
ло Изатовци, височки район 
на Димитровградска общи-

ВИСОК — беше първият 
прос. въ-

Най-нов 
„война“ между новоформира 
ната кооперация „Сточар“ е 
неотдавна изпратения улти
матум до Общинската скуп
щина, Общинския комитет, 
кооперация „Сточар“ и Сек
ретариата на вътрешните ра 
боти. В него управата 
вата кооперация предупреж
дава, че доколкото „Сточар" 
в срок от три дни не освобо 
ди помещенията, производи
телите на сила ще влезнат

момент в тази
Той ни отговори следното: 

„Сравнително добро, но то- 
ва не значи, че не може да 
е по-добро. Височките сел
яни си имат редица ключо- 
м^ПрОСИ' Аа ™ наречем, 

ако се разрешат, ще 
1 огнат за икономическо- 

замогване на 
то. Това

на.

рмално равнище.
Беседата : 

земеделието.

Малко по-скъпо 

да е млякото? штш ПО въпросите на 
мис^аЗКРИВа какво изобщо
онИСГаТсС^НГм^ъ™3иИ Р|* 
подобрението

на но- която то население- 
тпт1а_ са липсата на елек 

ество' На добро шосе до 
птЛР0ВГраА' на по-добро 
ТВО ня °Аствено сътрудничес

° на кооперацията с населе 
нието. Ако

му.в
нЖ°н1сБвЛ^СиЪн%

Стр*яжц» <
това го имахме,
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Младите и музикалната самодейност Младежка викторина
ТЕХНИЯТ УСПЕХ СЕ КАЗВА 

ЕНТУСИАЗЪМ
Във финалето се пласира

ха отборите на младежките 
активи от с. Масурица и Су- 
войница. Пъвро място зае е- 
кипата от с. Масурица, а въз 
награждения получиха двете 
екипи еднакво — по един ТВ 
апарат.

Тий дни ще продължи съ
ревнованието на младежки
те активи от планинската 
част на комуната в същите 
области. За съревнование са 
се явили три отбора от Вла 
синския район и три от Кли- 
сурския.

По инициатива на Предсе
дателството на Съюза на мла 
дежта и на Общинската кул 
турна общност в Сурдулиш- 
ка община се организира и 
проведе младежка виктори
на за активите от равнинна
та част на Общината.

Съревнованието протече 
от 28 януари т.г. до 10 фев
руари т.г. За него се бяха 
явили екипи от 8 актива. Съ 
ревноваваха се в областта на 
хумора, народни и забавни 
песни, фолклора, разказване 
на стихотворения и даване 
отогвори на по три въпроса 
от областта на Историята на 
СюК.

Монотонният културен жи 
вот през време на зимната 
ваканция в Димитровград бе 
разбит от ентусиазма на един 
сравнително млад ансамбъл. 
Доброволно, без каквато и 
да е парична награда, почти 
всяка вечер организираха та 
нцови забави, музикални 
прс-грами и пр. Стигаха им 
ръкоплясканията на посети
телите, по-точно техните връ 
стници.

Онези, които следят култу 
рния живот в града, веднага 
ще се досетят, че става дума 
за вокално-инструменталния 
ансамбъл; или по-точно, със
тав — „Албатроси”.

Родиха се спонтанно, като 
на шега. Няколко заучени 
акорди, още толкова придру 
жаващи ги, няколко съпрово 
ждащи такти, удари в бара- 
банчета — и ето: яви се един 
млад състав, без опит и пре
тенции, но с голям оптими
зъм.

пълнители Петър Гигов и Ми 
ле Тодоров.

Разбира се, понякога ан
самбъла напускат някои, по
пълват го други, но той засе 
га е единственият в града,

който съществува и с ентуси 
азма разпръсват скуката в 
заглъхналия младежки жи
вот в града.

К. Трайков

м. В.

Ученически стол 

»Моша Пияде«
в

нсто му. Месечният внос, ко 
йто ще плащат родителите 
е доста скромен — само 30 
динара.

Червеният кръст чрез Фон 
да за детска защита ще обез 
печи вноски за храна на бе 
дните ученици.

От 14 т. м. в оснбвиото учи 
лище „Моша Пияде” в Дими 
тровград работи ученически 
стол, който ще осигурява 
храна за около 800 ученика.

Училището в съдействие с 
Общинския фонд за пряка 
детска защита и Общински
ят Червен кръст осигуриха 
60 хиляди динара за открива А. ДимитровАнсамбълът „Албатроси”И успехът не изостана: ве 

че през 1970 година участву 
ваха на студенския фестивал 
в Княжевац, където заеха По пътищата на международностно сътрудничество
трето място и получиха спе
циална похвала от журито и 
от дневния Печат. През съ- 

Бабушнииа 
изтъкнаха. Те бяха 

състав, който
»Моша Пияде« ще участвува на 

фестивала в Ковачица
щата година в 
също се 
единственият 
съпровождаше всички изпъл
кители.

Вече през 1971 година на- 
в крайграничните 

Годеч, Драгоман и
стъпиха графии и 5 художествени тво 

рби, които ще характеризи
рат съществените национал
ни особености на тоя край, 
с които ще се представят на 
общата изложба в Ковачи-

от фондатворба на тема „Сб бъдат наградени 
„Анка Живкович”.

Секцията на младгге фото 
любители и художници при 
улищсто щс трябва да пред
стави 10 художествени фото

места:
Сливница — НР България, в 
програмите, с които Димит
ровград им гостува в рамки 
те на крайграничното сътру 
дничество. Разбира се,

се изчерпва цялата им

Традиционният фестивал етична
ратимените народи и народ
ности”. Най-добрите произ
ведения ще бъдат представе 

организатора, на фес-

на училищата на народите и 
в СРнародности живеещи 

Сърбия тази година ще се 
състои в Ковачица — слова
шката народност. Именно, в

ни
тивала, като същевременноIядшшш | 

_ *

с то- ца.
* *рамките на подготовките, те 

зи дни в димитровградското 
основно училище „Моша Пи 

с която

Географиците и историци
те ще проведат състезание 
върху тема „Колко познавам 
— толкоз обичам своята ро- 

по-къс-

ва не
миналогодишна дейност, но .V.и из-с тези представления 
пълнения те се утвърдиха ка де »«н

яде” прие програма, 
ще участвува на фестивала. дина”. Най-добрите,

състезават в Кова-
то ансамбъл с големи възмо Л: *

’ жз* но, щс се 
чица, където от всяко учи
лище по двама ученици ще 
премерват силите си върху

жности.
Сегашният им успех през 

зимната ваканция 
още едно доказателство за 
възходящата линия,

движи този музикален

Всъщност, тази програма 
е само част от общата про
грама, с която Димитровград 
окото основно училище ще 
участвува в Югославските
пионерски игри „Хиляди ра 
дости” и ще ознаменува зи 
годишнината от създаването 
на Пионерската организа
ция.

само е

същата тема.
Най-привлекателно безспо 

рно ще бъде фолклорното 
изпълнение на танци и пес
ни от родния край. В дими
тровградското основно учи
лище танцовият състав ще 
подготви хора и ръченици.

по коя- - и
*то се

състав. А в него по-дълго или 
Алек-

&■!

късо време членуват:-
Златанов, сакскафо-сандър 

нист Шпира 
бач, Георги Манов, барабан 
чик, Васко Алексов,

Красимир Григоров, 
Особено тряб-

В областта на литературно 
активът на пр 
по български 

език до 10

Тричков, тръ-
то творчество 
еподавагелите 
и сърбохърватски
март тази година, щс прове
де конкурс за поетична твор 
ба на тема „Тито и белс!ри-

:Д;
кита-

На фестивала традиционно 
се провеждат и спортни и 
щафетни игри, в конто учи
лищата се състезават по во 
лейбол и малък футбол. Пре 

състезания

рист, 
акордеонист. 
ва да изтъкнем

Димитровградската музика
вокалните из

защото и на нас ни се иска 
кашкавал. Нали 

обидно става, когато

ос дават па производителите 
Кисело мляко

вположение дварнтелните 
училището трябва да 
чат най-добрите, които ще

лпи. При това 
нашият ослямип понякога си 

сметка, чс няма прл 
овце. И рс- 

— Висок 
овце. Мо-

ръка и селата да се понапъл 
нят с жизнен народ. Л^Р<- 
е, че вече тръгнахме към то 
ка. А заслугата за това се па 
да повече на обществено 
литическитс форуми и на от 
делни ръководни лица от оо 
щината и организациите 
ито напират и Висок да

сакакво мислите за ДЕ
млякото напри

да хапнемна млякото, 
например се продава но гра 
довстс и до 8 динара за ки
лограм, а пие във Висок, ни 
то го произвеждаме, пито в 
града се произвежда в голя 
мо количество

градовете. А то е сигурно 
по-ронтабнлио от кашкавала 
даже. Щом няма добро и съ 
временно млекопреработва
не, така щс е.

А за кашкавала бих казал 
нещо друго. Би трябвало тук 

където се произвежда, 
малко по-евтин, откол- 

иазари,

излъ-
малко
знаеш, че този кашкавал, о-направи

за да отглежда 
зултатът с налице 

по-малко има 
би при сегашния начин 
псгоното преработване ма 

е невъзможно 
повече. Произвеж

се борят на фестивала за 
нието „най-добър”.

зва
типа къде ли не по света, а 
ти, който си допринесъл за 
това, ис можеш да го имаш.

ВЕТЕРИНАРНАТА СЛУЖ
БА _ КАКВО МИСЛИТЕ ЗА

ВСС
И тази година, отборът за 

чествуваие 
предвижда издаване 
III-ис „Братство — единство . 
Димитровградското училище 
в тази 
съдействува.

за пазаритеже
на фестивала, 

на вест
на 111кооперацията

да се кашкавал, и ония про 
ликти, които го придружават 
при правенето му — извара, 
масло даже и бяло сирене 
„о изглежда продукцията му 
ПРИ сегашните условия е до 
ста скъпа, и гълта част от па 

които биха могли да

НЕЯ?
„Тя си гледа работата във 

Висок. Добре с организира
на и ни помага."

насока напълно щс
НИТЕ — на 
мер?

„Въпреки че 
ко покачена, още не е така 

особено дово-

поис, 
да е
кого по градските

Сг. Н.цената е мал Ц. Димитров
рите,

Страница 7ва, че да сме
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На тема: предучилищното възпитание 
ва децатаСурдулица

III. Детски дневен дом 

б) детсна
Перспектива на културата 

до 1975 година
г.) на по-младата група в Де 
токата градина (няма ясли) 
„Народен герой Сретен Мла- 
денович“ в Белград. Това да 

заведение има богат о- 
и постига отлични успе-

ПРАВИЛНОТО възпитание 
от 3 до 7 го-на всички деца 

дини е доста трудна задача, 
поради тяхното различно 
психофизическО и интелекту 

развитие. Затуй обикно 
тези деца, при органи- 

възпитание и там къ 
по-голям

Както се вижда, след Кои 
греса на
и общинската културно 
щност в Сурдулица предпри 

сериозни мерки за раз
витието на културата в след 
ващия- период. Всичко обаче 
зависи от разбирателството, 

ще прояви общинска
та скупщина за нуждите на 
културата и от Републикан
ската културна общност, ка 
кви средства ще даде за ра
звитието на културата в ико 
иомическн неразвитите об
щини..

От друга страна, предвиж 
да се евидентирането на вси 
чки исторически и културни 
паметници 
на общината, като след то
ва се-предприемат съответни 
мерки за тяхното запазване.

От друга страна, редовно 
всяка година ще се органи
зират по 12 гостувания 
изтъкнати изпълнители в Су 
рдулица, а по 8 в Клисура 
и Божнца. Също така по 3 
тематични изложби и 12 ска 
зки ще се организират в Сур 
дулица, а в Божнца и Кли
сура — : - 
ложби и 8 сказки.

Неотдавна Изпълнителният 
отбор на общинската култур 
на общност в Сурдулица, ме 
жду другото, разгледа изме
ненията и допълненията на 
перспективния план за раз
витие на културата в Сур- 
дулишка община до 1975 го- 

Окончателният план 
обаче ще бъде приет от ску 
пщината на общинската кул 
турна общност.

Така например, в областта 
на кинофикацията се преден 
жда набавката на подвижно 
кино, с което ще се обикал
ят селата в комуната. Пред
вижда се също така раздви 
жване на самодейността, ка 
кто в града, така и в селата.
Всяка година занапред ще 
се устройва фестивал на са
модейците — певци от репу За пОДОбрСНИе На ПОрОДЙТС 
бликата... ^

Книжният фонд на библи
отеките в Сурдулишко до 
края на 1975 година трябва 
да се увеличи, че на глава 
от населението да се падат 
поне по 2 книги. Днес съще 
ствуват районни библиотеки 
само в Клисура и Божнца, 
а до 1975 година ще се открият 
още 5 — в Елашница, Масу- 
рица, Сувойница, Алакинци 
и Вл. Округлица. Предвиж
да се още построяването на
сгради за библиотеки и чи- 11 февруари т.г. предложи да
талища в Клисура и Божи- се увеличи регресът за ку
ца за което са осигурени сре пуване на породисти бикове
дства на стойност от на 600 от страна на производители-
хиляди динара. Същевремен- те. Досегашният размер на
но в ученическите библиоте регреса е бил един динар за
ките ки броят на книгите 
ще нарасне по 3 книги на 
ученик.

културната акция тско
пит

об-
ално
вено

на територията хи.см а
зираио
дето съществува 
брой, сс делят на три групи:

1. По-млада предучиилщна 
група, от 3 до 4 години, а в 
групата обикновено биват 
15 до 20 деца;

2 Соелна предучилищна не и
група от 4 до 5 години, на- изпълняване на хигиенично- 
биоива от 20 до 25 деца и културни потреби и деино-

3 По-стара предучилищна- сти (миене на ръце, физио-
група, от 5 до 7 години, отио логически нужди и АР-) за
сно до тръгване на училище, всички групи). От 8 до 8,30
наброяваща до 30 деца. От- & — заксука (за всички групи), 
делно значение имат децатаЛ|*От 8,30 до 8,50 — упражне- 
от 6—7 години, понеже пред-

така наречената

От 5 до 7,30 — приемане 
на всичи гргупи. В този ин
тервал децата 
утринни дейности (игри в 
детските кътища, моделира- 

художествено изобразява 
под.). От 7,30 до 8 —

упражняват
коетодина. на

не,

по 3 тематични из-
М. Величков

ния за развитие на мускули 
те (дигане и спускане на ръ
цете, подражаване 
на птиците ...). От 8,50 до 9 
— слушане на разкази, при
казки. От 9 до 10,30 — игри 

материал

ставляват 
подготвителна група за тръг
ване в учичлище, която пре
ди това се тестира.

Обаче, от темпа на разви
тието на детето зависи кол
ко години ще проведе в оп
ределена група. Ако избърз- 
ва в сравнение с връстници
те си, трябва да го прехвър
лим в по-горна възпитателна 
група. Ако пък по-бавно се 
развива, трябва в същата гру 
па да го задържим повече 
време — все докато е нуж
но. С оглед, че съществуват 
предучилищни заведения с 
по-малък брой деца, трябва 
да се създават една или по
вече смесени групи с най-ве
че 20 деца в една група. Раз 
бира се, работата на възпи
тателя тук е и по-трудйа, а

летежа

Отбтъпни на производи
телите

с дидатктически 
(подреждане на кубчета, ни- 
жене на топчета, правене на 
цветчета ...). От 10,30 до 10,50 
— подготовка за обед. От 
10,45 до 11,15 — обед. От 
11,15 до 12 — събличане и 
подготовки за спане. От 12 
до 14 — спане (следобедна 
почивка) От 14 до 14,30 — 
ставане, обличане. тО 14,30 
до 14,45 — зкауска. От 14,45 
до 161 — игри, свободни дей

Засега в Димитровградско 
има десетина такива бика, 
които притежават селяни и 
ги ползват за разплод. Съве
тът се е ръководил от това, 
че увеличаване на регреса 
ще насърчи и други произво 
дители да купят бикове за 
разплод. Думата има фонд 
за подобряване на животно
въдството при общината.

Съветът по земеделието и 
горите при общината в Ди
митровград на заседание от

и по отговорна. ности. В 16 часа — отиване
килограм тегло, а предложе
нието е да ое увеличи на два 
динара.

Ето как изглежда планът 
на работа през един ден (по
неделник 18 октомври 1971

в къщи.

м. н. н. Слободан Василев
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УЧИТЕЛЯТ ДЕСКО . .. . то оставих в тази стаичка
да нощувам, когато имам 
събрание в селото. Защото 
аз съм тук и секретар на пар 
тийния клон и председател 
на Местната организация на 
Социалистическия съюз.

Но въпреки всичко не мо-

ографски карти и различни 
графикони от учителя Деси- 
мир.

— Разглеждате моя каби
нет? — попита той със сил
на доза ирония в гласа. Два 
десет и една година учител 
ствувам по селата от Въртоп 
до Видлич при такива усло 
вия. Започнах с голям енту
сиазъм през 1951 година в 
Клисура, след това в Паля 
Грознатовци, в Барйе, а от 
1962 година -съм тук. Но ен
тусиазмът, с който започнах 
вече ме напуска, 
признанията, които 
но получавам за успехите в 
образованието. Само преди 
няколко 
сети
тор Димитър Найденов. На 
раздяла ми каза, че ще на
стоява да доведе мои коле
ги да видя, как се създава 
от нищо — нещо. Той беше 
изненадан от картите, гра- 
фиконите и другите помага
ла, които изработвам собст
веноръчно или ги купувам 
от скромната учителска за
плата.

Отговорих му, че в такъв 
случай всичко ще запаля — 
каза Десимир с повишен 
тон, а бръчките по скулеско 
то му лице като че се вря
заха още по-дълбоко.

училищния двор на 
подведомственото учи 
лшце в село Височко 
Одрровци, само шум

ните детски игри нарушават 
царуващата необикновена ти 
шина в това село.

Влезнах в двора и попитах 
за учителя Десимир Иванов.

— Очакваме го всеки мо
мент да дойде. Той живее в 
Смиловци — осведомиха ме 
вежливо учениците.

След малко от криволиче
щия сокак се появи учителят 
на мотоциклет. Децата вед
нага започнаха да събират 
чанти и палта, разхвърлени 
из двора и влезанаха в учи
лището.

Облечен в някакъв кожен 
комбинезон, охрана от изве 
стния студен вятър из Сми 
ловско поле, той повече при 
личаше от космонавт. Въве
де ме в една малка, тясна 
на стаичка 
креват, изкривена 
страна и силно назъбена ма 
сичка и една стара, продуп
чена вече на няколко места 
малка печка. Не знам защо 
тази тъмна, тясна стаичка с 
още по-малки прозорци ми 
напомни килийните 
ща на Отец Паисий, 
мое • впечатление разбиваха 
сполучливо изработените ге

В
га да кажа, че не обичам 
своята професия. Напротив, 
любовта към нея ми влива
сили да се справям с труд
ностите, които носи със себе 
си учителският живот във 
все по-безлюдните села. Най 
тежко ми е когато гледам
как от година на година на
малява броят на учениците, 
как някогашните весели се
ла, а и Одоровци с прочути
те си свирджии, стават 
по-пусти,

въпреки
ежегод-

дни ни по- 
просветният инспек

все
все по-скучни. В 

това училище започнах със
Твърде рядко сред близките

седемдеедет деца, а сегаБях изненадан от силния 
порив на една неочаквана 
омраза към всичко около не 
го. Но бързо разбрах и при
чините за тази омраза:

— Какво ми струват тези 
признания, какво ми струват 
усилията при ненормални ус 
ловия за работа по най-за
тънтените села на Босилеград 
ско и Димитровградско, ко 
гато вече седем дълги и оте 
кчителни години не мога да 
събера четиричленното си

семейство на едно място. Же 
на ми е учителка в Радеина, 
аз работя тук, а жевея в Сми 
ловци, дъщеря ми е в техни 
кума в Зайчар

работя само със шестадесет. 
Жена ми работи в Радеина 
само с 12

с един дървен 
на енда деца. Тая година 

едвам я оставиха на работа. 
А догодина?!

а син ми в 
в Сми- 

виждате чети-
основното училище 
ловци. Както
рима сме 
ни. И

— Както 
тивата ми никак

завърши с лека 
ка учителят Десимир.

Димитър ЙОТОВ

БРАТСТВО Щ 18 ФЕВРУАРИ 1972

— на четири стра- 
при все това хората 

зла ли орисия се играе 
с мен, не знам,

виждате перспек
не е розо- 

усмив-
учили-

Това
ли,

ва
но началство 

то иска да плащам наем 
и за този

ето
дървен креват, кой
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култура ★ просвета * изкуство * култу\ а ★ изкуство
Звонци От републиканското съвещание в Лесковац

Образувано културно-ху
дожествено дружество

Училище — 

магазин ШАНС ЗА КУЛТУРАТА 

НА НАРОДНОСТИТЕ
От неотдавна, както каз

ват, в Звонци съществува ед 
на от най-добрите селски би 
блнотеки в Сърбия. Хората 
от този район са били твър
де активни в изграждането 
на пътища, електрификация 
на селата и в разрешаването 
на други комунални пробле
ми, Затова в Бабушница 
тат звонската местна общ
ност като най-добра в кому 
ната.

Към такъв завиден баланс, 
тези дни се приключи още 
един забележителен успех 
за културно-забавния живот 
в този неразвит район. На 
учредително събрание бе фо 
рмирано културно-художест
вено дружество. От ония 
групи ентусиазисти, които 
от време на време подготв
яха програми, създадоха ор 
ганнзирана институция спо-

Основното училище 
в с. Долни Криводол е 
пред закриване. В то
ва хубаво училище, в

собна културно-забавния жи 
вот да организира на. по-ка
чествена и ефикасна основа. 
Акциятя около организиране 
то на дружеството със сим
патии се следеше от всички 
обществено-политически и ку 
лтурно-просветни 
ции. Така Съветът за наро
дна отбрана отстъпи част

По инициатива на Репуб
ликанската културно - прос
ветна общност и културна 
общност в Лесковец се про
веде съвещание с представи
тели на 62 общини, а във връ 
зка с определянето на крите 
рии за ползване на Републи
кански средства за инвести
ции в областта на културата 
в недостатъчно развитите об 
щини.

Със закона за развитие на 
недостатъчно развитите кра
ища в Сърбия, в областта на 
културата до 1975 година са 
осигурени средства за инве
стиции от 17 милиона нови 
динара. Тези средства ще 
могат да ползват 62 общини 
извън покрайнините на Сър
бия, които днес имат статус 
на икономически иедостатъч 
но развити.

Стеван Майсторович, пред 
седател на комисията за ин
вестиции на Републиакнска- 
та културна общност и ди
ректор на Завода по изслед
ване на културното 
тие изтъкна, 
мо по-близко да се определи 
политиката за културното ра 
звитие в Сърбия. Според не
го, сегашните средства за ин 
вестиции в културни обекти 
са ограничени, обаче съще
ствуват обективни условия 
те да нараснат и до 40 мили 
она нови динара. Но въпре
ки това — изтъкна Майсто
рович, и тези средства не са 
достатъчни, защото от годи
на на година амбициите на 
общините в областта на кул 
турата нарастват.

Къде средствата, с конто 
се разполага ще се изразход 
ват е от голямо значение. 
Най-необходимите нужди и 
занапред се предлага да бъ
дат финансирани от Републи 
канския изпълнителен съвет, 
къдсто се е стигнало до съз
нание, че за културните пот
реби са необходими по-голе- 
ми средства.

Милош Йетвнч изтъкна, чс 
динарът предназначен за ку 
лтурата трябва именно за 
нея да се и израходва. С ог
лед на ограничените средст
ва трябва да се стигне до 
сдружваие 
културния и образователния 
динар.

Културните обекти на на
родностите ще бъдат фи
нансирани и от отделни 
средства

Хусеин Ходжич, замест
ник на републиканския сек
ретар за култура каза, че 
без оглед на ограничеността 
на средставта за инвестиции 
възможности с помощта на 
тях да се решат най-належа
щи културни въпроси съще
ствуват. Обаче — каза той, 
почти на всички общини про 
грамите за получаване на ин 
вестиции са нереални. Защо 
то в следващите пет години 
38 общини са планирали из
граждане на културни домо 
ве и то предимно разчитат 
на републикански средства.

С оглед на ограничените 
средства за инвестиции — 
изтъкна Ходжич, културни
те обекти в общините, в кои 
то живеят народностите ещ 
бъдат финансирани от отдел 
ни средства.

Ръководителят на Босилег- 
радската културна общност 
се застъпи за 
окончателните критерии за 
получаване на инвестиции, 
които критерии да бъдат у- 
точнени след детайлно раз
глеждане състоянието на кул 
турата в светлината на вси
чки обективни и специфич
ни обстоятелства. При полу
чаването на средства стати
стическите. данни не трябва 
да имат решаващо значение. 
Той се противопостави на пред 
ложението културни обекти 
да се строят в по-големите 
центрове, за да може оттал1 
и културната дейност да ое 
разпространява 
неразвити среди. Въпрос е 
обаче как могат да се реали- 
знрат културните програми 
в общините, които нямат ни
какъв културен обект. Той 
предложи, че отделно преди
мство при получаването на 
средства за инвестиции тря
бва да имат общините в Бо
силеград и Прешево.

И в разискванията на ня
колко други участници на 
съвещанието се изтъкна, че 
и между неразвитите общи
ни по отношение на иконо
мическите възможности съ
ществуват фактически раз
лики. Тоя показател трябва 
да се зачита и като крите
рий при разпределянето на 
средствата за инвестиции.

В. В.

което преди двадесет 
години бяха пълни кла 
сните стаи с деца, се
га има само 13 учени
ци! А. класните стаи са 
превърнати в магазин 
на кооперацията. Пет 
класни стаи и салона 
събират различни сто
ки на кооперацията.

институ-
счи

от помещенията си в центъ
ра за предвоенно обучение 
на Местната общност за съ
брания и за организиране на 
програми от страна на дру
жеството. Сега вече полезно 
ще бъдат употребени и неот 
давна. купените инструменти.

На учредителното събра
ние бе избран Изпълнителен 
комитет от 11 души и Кон
тролен съвет от , трима ду
ши. За председател на дру
жеството е избран Зоран Ле 
поев, директор на Основно
то училище в Звонци.

Тодор Иванов, 
Димитровград

М. Б.

магнито-Новина от димитровградската гимназия гледи средства 
фони, грамофони, филми и 
пр.

разви- 
че е необходи- приемане наОкончателно — 

фонетичен кабинет
Димитровградското стопан 

ство — както ни запозна ди
ректорът на гимназията 
др. Методи Георгиев — и 
предишните години 
значителна материална и фи

в
оказа

нансова помощ на гимназия
та да подобри материално-те 

база. Първите 
сегашната акция

хническата
Разбира се, в момента 

е още рано да се говори за 
лаборатория по езиците. Но 
вече свободно може да 
жем, че димитровградската 
гимназия разполага с фоне
тичен кабинет — донеотдав- 
на нерешима загадка. Прис- 

това поме-

Зимната ваканция в дими 
тровградската гимназия „Йо 
сип Броз Тито” бе използва
на за създаване на фонети
чен кабинет. Всъщност, пре
градите на три по-малки по- 
лу-ползваеми помещения бя
ха премахнати и по тоя на- 

бе построена една учеб
на стая с повърхнина от над 
70 квадратни метра. Това по 
мещение съвсем отговаря на 

изисквания за

отзиви в 
показват, че и тоя път го ня 
ма да изневери традицията.ка-

С това, без да скриват ра
достта си компетентните съо
бщиха, че 
решава проблемът за кабине 
тно обучение, 
че гимназията като училище 
ще бъде реверифицирана 
от страна на републикански
те просветни органи.

окончателно се в малките
пособяването на 
щение за кабинет по езици
те, главно строителните ра
боти,
около 20 хиляди динара.

чин и се очаква,

гимназиятакостваха
нормативните 
лаборатория по езиците, ко- 

възлага новият закон за 
относно

Понастоящем в гимназията 
са разгърнали акция за оси 
гуряване на необходимите те 
хиически

ито
средните училища, 
гимназиите.

Ст. II.съоръжения и на-

Из албума на нашите художници

па стопанския,

Маринко Ранг елов

АКРОСТИХ
НА ЯНА

Моят факел ще поемат,
А пламъкът ще лумне надалеч! 
Радостта не ще отнемат .. . 
Истината ще откснс веч!
На теб подарявам щедро 
Китка, цъфнала у мен, 
Откъсната в тъжен ден.

Стромеиа чешма
Страница »МЕТОДИ ПЕТРОВ
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* ПРИРОДА * ТЕХНИКАПо проблемите на физическата култура НАУКА
ВШ111111 ни.......... ...

за работникаФизкултура - и чорапите?Откога саинициатива в топят всяка 
ва отношение. 

Защото, както
Все пак, колко масовата 

физическа култура ще бъде 
трудова

броя анализи,В немалък 
планове, програми и пр. се 

постоянната нужда 
масовата фи-

иеведнаж на века. Английският свеще 
ник Уилям Ли от Кембридж, 

гледал жена си как се 
или изплете

в едназастъпена Известно е, че най-старите

и после в на 
жилища са

изтъква
за развитие на 
зическа култура, като съще- 

предусловие за общ 
в различни други

ни предци, които 
ели в пещери 
колни и други 
се обличали обикновено с 
кожи. Едва ли са имали на 

си нещо, що може

като
мъчи да ушие 
чорап (тогава, се и шили ча 
рапи от платно или друга 
тъкан), направил машина за 
плетене на чорапи. Това би- 

Но в Ан-

ствено 
напредък 
дейности. В това число, и ди 
митровградската комуна, на
последък, на различни равни 
ща заговори за омасовяване- 
то на спорта, относно внед-

краката 
да се нарече чорап.

Чорапите са били извсст- 
обаче на древните рим- 

лянки. утвърждава история
та и те се носят до днешни 
дни. Разбира се, те не са ка 
к-го ония от времето на Рим.

През Средновековието 
рапът е правен от платно.

През шестнадесети век се 
копринени

ло истинско чудо.
била приета маши- 

нейният изобретател 
Франция. Тук 

на Аюдо-

глия не
ни ната и 

отишлъ във 
обаче пратеникът 
виг XIV, някой си линдре, 
успял да открадне тайната 
на конструкцията, подобрил 
некои детайли на свсщени- 
ковата чорапна машина и 

чорапна фабрика в

ряването на физическа кул7 
тура във всички сектори. 

Неведнаж се е отчело и се 
обучението по фи 

покрай
чо-

отчита, че 
зическа култура, и 
редица слабости от материа
лно-техническо естество,

появили първите 
чорапи.

Тогава и мъжете започна
ли да ностя чорапи.

В края на същия век в и га 
времето най

открил
Париж. Тя именно е първата 
чорапна фабрика на света. 
Оттогава, все До преди Две и 
половина десетилетия копри 
пеният чорап за жените е 
бил най-приетият и най-ху
бавият. След това обаче на
хлу синтетичната тъкан, май 
лона, от който се правят дне 
шните чорапи.

все
някак си се осъществя- 

положението
пак
ва. Такова е

всички основни училипвъв
ща, па и в димитровградска- дия се явяват за 

хубавите копринени чорапи, 
с различна разцветка и модета гимназия.
ли.* А промзовдетвото на чора
пи с машина започнало през 
седемнадесети век и то де
вет години

Обаче, изтъква се, че в тру 
почти м. н. н.довито организации 

не съществува никакъв инте 
рее към масовата физическа

от започването

култура. компас*
Разбира се, в една така 

има относителна По сухите каменисти почви на средиземноморските 
— алепски бор. Неговата ви-

ва оценка 
истина, тъй като общинският 
синдикален съвет в града, 
ежегодно провежда работни 
ческо-спортни игри, в които

тови на практика да подкре 
се изтъква, нам не липсват 
идеи й предложения, а до
бри, ентусиазирани реализа 
тори.

организация, струва ни се, 
и занапред ще зависи от то
ва колко компетентните 
тази организация виждат по 
лзата от нея и колко са го

брегове расте дърво компас 
сочина е 10 — 15 метра. Стъблото на бора е леко изкри
вено и наклонено на юг. Това дава възможност по негов

да се определят посоките на света.Ст. Н.голямо число работници се 
включват, а К младите от 
предприятията се зачленяват 
към различните спортни дру 
жества и секции в града.

Но очевиден е фактът, че 
малко са или почти няма тру 
дови организации, в които 
да се предвижда заделяне 
на финансови средства за 
развитието на масовата фи
зическа култура.

9 януари 1921 г. 
Виена

това.90 година от рождението на 
Георги Димитров

Нашите сръбски другари 

имат тежък изпит

За Югославия тук се полу
чават много лоши сведения. 
Вследствие терора на прави
телството над рудничарски- 
те стачници в Словения и Бо 
сна нашите обявиха в Бел
град, Загреб и другите места 
на Югославия еднодневна 
протесна стачка. Новото пра 
вителство на Пашича това 
именно е и чакало. То обявя 
ва, че тая протесна стачка е 
един опит за въоръжено въ
стание от страна на комуни 
стите. Пресата съчинява най- 
фантастични измислици за 
готвещия се болшевишки 
преврат. Министерският съ
вет държи постановление, с 
което се разтурят комунис
тическа) партия; забранява 
се свякаква комунистичес
ка) пропаганда и се поставят 
извън законите всички кому 
нисти. Сега всички клубове 
са затворени и заети от вой
ници, парт(цйните) вестници 
са спрени, масовни 
са извършени, стачниците ру 
дничарй са милитаризирани. 
Нашите сръбски другари още 
има да издържат прочее е- 
дин извънредно тежък 
мен. Между това Лапчевич 
и Топалович образуват 
лна партия под покровител- 
ството на властта ...

Георги Димитров, Писма 
стр. 90, 91 и 92

До Люба Димитрова за 
преглед при специалист по 
носни, гьрлени и др. болести 
и за положението в Югосла
вия

Мила скъпа Люба,

Имахме една много полез
на информационна конфере
нция вчера и завчера с румъ 
нските другари и с Цвиича, 
който стигна из Загреб. Пое 
ледният даде много точна ин 
формация върху положение
то в Югославия. Главните во 
дители там са свободни, оба 
че правителството държи тях 
отговорни за всички екцеси, 
атентати и пр., които биха се 
случили в Югославия. Поли
цията прочее може всеки мо 
мент да исценира някаква 
провокация и да посегне вър 
ху тях.

Положението е много теж
ко, обаче сръбските друга
ри са убедени, че ще могат 
това положение да преживе
ят напълно неувредими като 
партия.

В тоя момент имаме специ- 
ано съвещание за организи
рането на една постоянна ин 
формационна служба 
ропейската 
преса върху положението на 
Балканите.

* ‘

Същевременно се отчита, 
че омасовяването на спорта 
и физическата култура в тру 
довите организации не е тол 
кова въпрос на финансови 
средства, колкото организа
ционен въпрос. А при това 
някои от трудови организа
ции разполагат с добър ка
дър.

ви още тука, понеже съобще 
нията между Югославия и 
България не са въстановени 
и не се знае точно кога ще 
стане това.

Дано и това писмо сега по 
пощата стигне до теб!

Писах та още от Марибор, 
но едва ли си получила пис
мото. Може би са пропадна
ли и множеството картички, 
които от тогава насам ти из 
пратих на разни адреси.

Пътуването ми бе напълно 
благополучно, въпреки извъ
нредно строгия контрол. Мно 
гото француски рфанк?„, кои 
то похарчихми гарантираха

Писмо до Люба Димитро
ва — съобщава за пътуване
то до Виена и работата там, 
за удара на реакцията в Ю- 
гославия срещу ЮКП, за ко 
нгреса в Тур и образувщю- 
то на Френската комунисти
ческа партия.

6 януари 1921 
Виена

* Мила, скъпа, незаменима 
моя Люба,
Исках да ти пиша подроб

но върху всичко по нашия 
ломски депутат Ликов, но 
се оказа, че той ще се заба-

Всеизвестно е, че упражн
яването и омасовяването на 
спорта и физическата култу 
ра, по предварително изгот
вени програми, представлява 
един вид съвременна органи 
зация на труда”. арести

Струва ни се, че все още 
има лутания кой да бъде но 
сителят на тази акция: дали 
синдикалните организации 
или младежките активи, 
или пък определени новоиз 
брани тела. Като че ли пос-

за ев-Избор д-р Джордже Игнято 
вич и Богдан Николов

комунистическа

екза-
И днес още не са въстано-

отде вени железопътните съобще
нияледното дава основание да 

се надяваме на най-добра 
ефикасност. Защо например 
да не съществува, при нали 
чието на толкова комисии, 
и една, която ще се грижи 
за развитието на физическа 
та култура в предприятие-

между Югославия и Бъл 
гария. По тая причина Ли
ков още не може 
не. Аз чакам с най-голямо не 
търпение да стане възможно 
твоето идване тук...

да се вър-

Г. Димитров Белград, 
1947

Твоя Жорж 
Писма

то?
Георги Димитров, 
стр. 93
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Некоронованй крале
Епитоф зо кариеристаПРЕДВИДЛИВИЯ мъж 

ВРЪЧВА НА ЖЕНА СИ 
НОВОГОДИШНИЯ ПО 
ДАРЪК НА 20 ДЕКЕМ- 
ВРИ: тя има време, да го 
смени.

Аристотвлис Онасис 

блестящият пират
На всяка цена се стремя • . • 
да стане на орлите брат, 
осъществи мечтата и умря 
— ала като орел лешояд!

Стефан Николов

НЯКОИ твърдят, че и най 
добре осведомените инфор
мационни агенции могат да 
завиждат на информацията, 
която се счита към големите 
корабопритежатели и банке 
ри. Понякога обаче е необ
ходимо събитията да бъдат 
придвижвани. Във всеки 
предвижадвани. Във всеки 
случай новият гръцки режим 
от 1967 г. разреши на този 
роден и Измир грък с арже 
нтинското поданство да ин
вестира в гръцката икономи 
ка 560 милиона долара, Те 
ще бъдат вложени за постро 
яването на петролна рафине 
рея с капацитет 7,5 милиона 
тона годишно, алуминиев ко 
мбинат с капацитет 500 хил 
яди тона алуминиев месинг 
и 200 хиляди тона алуминий, 
топлоелектрическа центра
ла и други икономически о- 
бекти. „Бизнес уик” съобщи, 
че за финансирането на сво
ята сделка Онасис привлича 
„американски изтончици” ме 
жду които се споменава пре 
дприятието „Рейнолдс мета- 
лс”, което е пряко свързано 
с „плана Кенеди”.

Някои пропагандни сред
ства се опитаха да твърдят 
че Онасис се ръководил ед- 
в а ли не от патриотични чув 
ства при сключването на та
зи сделка. Същият Онасис 
беше заявил:

— Моята любима страна е 
тази, която ми предоставя 
маскимална данъчна непри-

Онасис, оцветена от борбата 
между френски и американ
ски монополи за богатия ку
рорт. Рение Онасис в борсо 
ви спекулации, заплаши ком 
панията с национализация. 
Онасис пък едва не упреква 
княза в „революционност”, 
но отстъпи и за 2,8 милиона 
лири стерлинги продаде на 
Монако онази една трета от 
територията, която контро
лираше. Това бе половин ква 
дратен километър площ, къ- 
дето работеше една десета 
от двайсет и четири хилядно 
то население на държавица-

ИМА СТИХОВЕ, КОИТО ЗВУЧАТ ОРИГИНАЛНО 
САМО В ПРЕВОД.

МЪЖЪТ ПРЕСЛЕДВА ЖЕНАТА ДОТОГАВА, ДОК 
АТО ТЯ Щ ГО ХВАНЕ.

та.
После Онасис се оплаква

ше, че от тази история е ста 
нал известен като холивуд- 
сак звезда и вече не може 
да прави спокойно своя би
знес, без да бъде преследван 
от журналистите. ,Дко зна
ех това 
бих се забъркал в нея, дори 
и да ми предложеха един ми 
лион долара.” В действител
ност Онасис имаше за какво 
да съжалява. Той беше. пре
несъл в Монако своя щаб и 
капиталите си, защото в кня 
жеството те не бяха подложе 
ни на преки данъци, привле
че и други кандидати за ле
сни печалби, построи за ком 
паниите си кантора и сгра
ди, които успя да продаде 
все пак на фантастични це
ни.

ХУМОР 91; САТИРА з ЗАБАВА ■I!»
заяви той, — не

она загъргутавела — йедва 
Ьу чумо кико се извинява 

може да пойе, млогодека не 
била одзебла. Огпоя Пред-
раг неколко пеене, йедън ка 
за неколко шеБе — и завър
ши се работа, дор да видиш.

— Е, Йоване трий есе йяда 
сам продал за Силвану да 
Бу видим колко да удариш 
с опьиво.

— А мене па нейе млого 
яд — рече Йован. Нейе ми 
първи пут. Тува първе доод|* 
некикав певъц Златко Голу- 
бович та младинята да се по 
тепа окол иьега. И он тека 
излезе и рече дека йе загьр- 
гутавел, та не може да пойе. 
Не може да пойе, ама 
чуше кво рече на йедну не- 
весту. Държи она дете, а оно 
умочало ли се йе, умурдари 
ло ли се йе, пищи кико цър- 
вик. А тия Златко ни срам 
ни гре тиБе н»у рече да му 
даде сису.

У кавенуту чу дека докту- 
рийети били на 
ижекцшо 
ама нища но 
Мислим се що не су н>у уда
рили две-три да се опрай.

А доктурийетн остайили 
каравилят за друг пут.

Именно от такива мотиви 
се ръководеше той и 
сключването на сделките с 
гръцкото правителство. „1967 
г. беше твърде важен мо
мент за гръцките корабопри 
тежатели, чийто флот пред
ставляваше до този момент 
Вавилон от флагове и чиито 
бюра се намираха предимно 
в Лондон и Ню Йорк” — 
писа ителианският 
„Стампа". 140 семейства на 
корабопритежатели владеят 
3451 кораба с общ тонаж 29 
млн. тона, което представява 
12 на сто от световния то
наж и е най-големият тър
говски флот в света. Със зла 
тните облекчения, които съз 
даде за корабопритежатели- 
те днешният режим, гръцки
ят флот се увеличй от 2700 
кораба през 1967 г. на 3000 
през април 1969 г., от които 
две трети са под гръцки 
флаг.

Ето как за Онасис „люби
мата страна” се оказа Гър
ция, която той сега счита за 
своя родина ,макар че нито 

родил в пея, нито е жи- 
нея, нито е неин пода

Каравихь за Силвануприкосновеност.
Една от причините за ус- 

на Онасис е, че той имапеха
по-ниски производителни ра 

своите световни 
Корабите му

зходи от 
конкуренти.
плуват под флаговете на 
ни като Либерия, Панама, 
Хондурас. Там почти не 
ществуват социални закони, 
което пък му дава възмож
ност за безчовечна експлоа
тация на моряците.

Преди години Онасис сюо 
княза на Мона-

— Ти се, бре Манчо, съси- 
пуйеш за йедне згазене обу- 

а знайеш ли дека некой 
доктурйо су ишли чък у Со

да узну каравил» за Сил

та- У онуя неделю добий ем ти 
од наборлиюту Йо

да дойдем у петак у Дн 
ако

я писмосъ- че.вана
митровград да видим 
очу живи певци и 
Писуйе ми дека 
лвана и Предраг Гойкович 
що Би слушамо свак дън по 
радиото. Бабата ваиу да ми 
готви премену — чисту ко- 
шул»у, зимхье дебеле гаче, но 
ви бревенеци. Стигнем ти я 
на два саата преди преставле 
нието. Наборлията ми узел 
билет за сто и педесе банЬе, 

коджа душ си остадоше 
двор. По йедио време пу- 

щишо йощо стотина билета 
ми се чини ква иава-

свивестник певице. 
че дойду Си вшо

вану и да *ьу предаду по по-
яшето.

чи сделка с 
ко Рение 111 и получи 52 

акциите на „Ко 
къпал-

С триста зора, елем неик- 
ко улезомо та седомо и чека 
мо да излезне на бинуту Сил 
вана. Тъпчамо с Йована, тъп 
чамо н те ту Бу она излезе. 
Гледам Бу йедна йедра жена 
а вистан ню разрезан до па- 
зуНе, а онс пустшьете ое бел 
пулс та ми очн ваде. Зннули 
смо с Йована у н>у па н>и се 

свет йе

процента от 
мпанията за морски 
ни", която владае

казиното в Моите
хотели,

плажове и 
Карло. Но поради растящо
то недоволство на едрите мо 
нополисти към скъпите раз
влечения на рулетката биз- 

западна. Рение се оп
лака, че Онасис не прави ни 
що за развитието на масо
вия туризъм и предоставя 
на Монако само пет на сто 

печалба. Така се 
1964 г. до „студе 
между княза, по

Силвануама
да пропойе, 

помогнуло.
на

и све 
лица 
йедън толкав

несът
беше да йе имало йош 

салон и он би
чини дока целият 
наш. Народ вану да пл>еска, 
та со сети и я куде сам. Плю

У навалицутусо напълнил.
поутъпкаше новото обуче 

а наборлията ми дава блаБе, 
дека че со исплати ка улез- 
немо упутра и ка видимо и 
нуйсмо Силвану.

миот чистата 
стигна през
иата война" ___
дкрепян енергично от своя
та съпруга, бившата хуливу 

Грейс Кели, и

ну я у шаБе, па ка удари у 
плюскшье. Утайнмо се и че- 
камо да ванс да пойе. Ка

А със здравийе 
Манча с.р.

се е 
веял в 
ник.дека звезда

сле Х7Г&БА М4-
е ра4&Стгосуъгг^а ■

\„Роден...“
ЦЕТ. ПЕТРОВ
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