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гарската народност от Боси 
леградска община, за оез- 
крайната им любов към Не
го и за гордостта им, че жи
веят в Социалистическа 

Югославия, която с толкова 
голям успех предвожда 1 ой.

Вълнуващата се гимназист 
ка изпитва безкрайна ра
дост и като че ли не вярва, 
че тъкмо тя има щастието 
да приветствува другаря ги-

&живота на младите отна българската 
от БосилеградскаОт името 

народност 
община, рождения ден на 
другаря Тито, днес, ще че
стити Ацка Арсова, ученич
ка от трети клас на гилша- 
зкята „Иван Караиванов".

_ Твърде много съм раз
вълнувана и щастлива, че за 
първи път ми се удава въз
можност да срещна нашия 
най-голям вожд и 
— другаря Тито. Радостната 
вест, че ще честитя рожде
ният му ден ме завладя изця 
ло. Вълнувам се, защото, за 
мен това е най-голямото и 
най-радостно събитие в 
живота —• заяви Адка преди 
да тръгне за Белград.

Какво ще пожелае на дру 
гаря Тито скромната босиле 
градска гимназистка?
_ Дълъг живот и _ добро

здраве, и още безброй придт 
моменти с младите в К> 

гославия... А след това, ако 
ми се удаде възможност, ще 
разкажа на другаря Тито аа
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щтТО._ Това е наи-голямо ща-
чест за всеки младежстие иА то е могло да се падне и 

на още много други отлич
ни младежи от Босилеград.

Арсова е млада, на талан
тлива поетеса. — Щом като 
разбрах за радостната вест, 
написах още едно стихотво- 

люби-

V.

ДЕН НИ НАЩСШрение, посветено на 
мия ни вожд — другаря Ти
то. и ако имам възможност 
ще му го прочета.

Iни

В. Велинов А ЯЮОИМ А^т;налите братски народи и народности ще 
другаря Тито и ще му рапортува за

своя

ДИМИТРОВГРАДСКИ МЛАДЕЖИ 

НА ГЛАВНОТО ТЪРЖЕСТВО
лавия заедно със 
■поднесе своите пожелания на

социалистическото строителство.своите уопехи в
Двадесет години вече чрез своите фестивали

които се устройват но случай рождения ден на другаря Тито ние 
които соусгро^ хи в обдастта ,ш стопанството, културата и прос

създадохме през последните деситилетия с 
На него дължим нашата свобода, успехи

Неговите идеи ни вдъхновяват за нови

и майски тръжествас!) правим

Ивая Николов работ- зненствата в Белград по Иван Николов, V слуЧай 'рождения ден наник в каучуковия завод * _/'25 май
на Тигър“ в Димитров- ДР- ™то ^ «май.

" Или, Савов, работ Те ще застъпват Димит 
„Овобо- ровградска община на Съ 

бора на най-добрите ра 
- самоуправите-

преглед
ветата. Най-хубавото което 
свързано с името на Тито 
циалистическото строителство, 
дела в бъдеще.

В 00-

град и
ник в конфекция 
да“ като най-добри мла-
дежи-самоуправгители от
Димитровградска община 
ще вземат участие «а пра

ботници 
ли в Югославия.

М- Андонов



Джемал Биедич посети ГДРНОВАТА КОНСТИТУЦИЯ НА 

СФРЮ-ДО КРАЯ НА 

ГОДИНАТА
Всички очаквания 

изпълнени
официално посещение в ГДР 

След завръщането си Бие- 
дич заяви, че посещението е 
било изпълнено с интензив- 
на размяна на мнения 
въпроси от взаимните отно
шения на двете социалисти
чески страни, както по ак- 
туални въпроси от междуна
родните отношения, за кое
то се говори и в съобщение
то за разговорите.

Миналата седмица предсе- 
иа Съюзния изпъл- 

със сътрудни
ца нопроектопредложението 

ви текст па Конституцията 
изготвен от нейната коорди
национна комисия- Наскоро 
това. предложение. ще_ бъде 
доставен на Камарата на на
родите па Съюзната скупщи
на, която ще утвърди окон
чателния проект за публич
но обсъждане. Очаква се, за 

Камарата на 
народите да се състои в на
чалото на юни. След това 
що започнат публични рази
сквания по просктоконститу 

Публичното обсъжда-

дателят 
иителеи съвет 
ци пребивава на тридневно

На 18 май в Белград се състоя съвместно 
заседание на Председателството на СЮК и на 
Президиума на СФРЮ, на което бяха обсъде
ни въпроси във връзка с втората фаза иа кон
ституционните изменения. Целта на това засе
дание именно беше да се утвърди дали проек
топредложението иа новата конституция на 
СФРЮ и решенията, които то предлага са в 
съгласие с основните идейно-политичеки опре
деления на Съюза на комунистите в Югосла
вия.

по

тш
ссдаиието па

Председателят на Съюзния 
изпълнителен съвет Биедич 
по-нататък изтъкна, че съще
ствува взаимно желание за 
развитие на отношенията 
във всички области от общ 

а че досегашните 
между двете 

са дали положител- 
което особено

цията.
не ще продължи три месе
ца ,т.е. до 15 септември.

Всички предложения даде 
ни в публичното обсъждане 
ще разработи една работна 
група, която е вече форми
рана. Новата конституция 
иа СФРЮ трябва да се при
еме от Съюзната скупщина 
до края на годината. Съюз
ната конституционна коми
сия е решила да се образу
ва комисия, която ще изгот
ви текст на конституционен 
закон за провеждане на но
вата Конституция на СФРЮ.

На заседанието председа
телят на Съюзната конститу 
ционна комисия и председа
тел на Съюзната скупщина 
Миялко Тодорович отдаде 
признание на координацион 
ната комисия, а специално 
ма нейния председател Ед- 
вард Кардел, за -усилията,

След встъпителния доклад 
на Едвард Кардел и разиск
ванията, членовете иа Пред
седателството на СЮК и иа 
Президиума на СФРЮ поло
жително оцениха предложе
ните конституционни реше
ния и приеха заключения, с 
които всички комунисти, дъ 
ржавни органи, обществено- 
политически и трудови орга
низации се задължават да 
дадат пълен принос към пре- 
дстоящето публично обсъж
дане и към усилията на но
вите конституционни прин
ципи във всяка среда да се 
прилагат на дело.

В доклада си Едвард Кар
дел подчерта двете основни 
стратегически цели на пред- 
. стоящите конституционни 
изменения: да се укрепи по
зицията на работническата 
класа, деловата и функцио
нална ефикасност на само- 
управителната система и от
говорността на държавните 
органи. Разбира се, подчер

та Кардел, конституцията 
сама по себе не може да 
осъществи тези цели, ако 
това въз основа на пея, не 
направят самите трудови хо
ра. Конституцията само съз
дава по-добри условия за 
бъдещето развитие иа само
управлението и обособява
нето на работническата кла
са. Затова през следващите 
месеци няма да бъде доста
тъчна само политическа 
акция, но и твърде сериозна 
п напрегната професионална 
работа в републиките, пок
райнините, общините, общ- 

интерес
другите форми иа орга

низиране в нашето. общест
во. С друга думи, отношени
ята в сдружения труд тряб
ва да се регулират организи 
рамо, а не кампанийно.

интерес, 
отношенния 
страни
ни резултати, 
бе подчертано в разговори- 

домакина Вили Щоф.те с

Пътят Бела паланка -- Пирот

Пускане в движение до юнипостите с взаимен 
и в

вършат последни поправки, 
поставят се знаци по движе
нието, за да може да бъде 
пуснато в предвидения срок 
в движение. Предвидената 
бариера за .плащане на так
си за лишаване по пътя Ще 
бъде построена при Бела па
ланка. Положително се знае, 
че за ползването на пътя ще 
се плаща такса, която ще 
бъде по-малка за население
то от Димитровград и Пи-

Някои вестници у нас съ
общиха, че пътят от Пирот 
до Бела паланка е пуснат в 

Това обаче не едвижение, 
вярно. Пътят, който е про
каран по долината на река 
Нишава от Пирот до Бела 
паланка, за който са израз
ходвани 127 милиона, дина
ра, ще бъде пуснат в движе
ние на 1 юни, както вече е

които са положили в изготвя 
пето на новата Конституция 
па СФРЮ.

На 21 лт'й Съюзната кон
ституционна комисия прие

Организирано на борба срещу враговете Секрета-утвърдено между 
риата за съобщения и Пътно 
то предприятие в Ниш.

На трасето в момента се рот.
По почин на ЦК на СКС в 

Междуобщинската конфере 
нция на СКС в Ниш на 21 
.май т.г. се състоя съвещание 
за дейността на Съюза 
комунистите и другите об
ществени фактори в борба 
срещу антисоциалистически 
и неприятелски действия.

На съвещанието, което ръ 
ководи Любиша Игич,

и • не се противопоставят е- 
нергично на такова действу- 
ване.

В някои трудови органи
зации, където не е добро ма 

на вътрешните работи в СР териално - финансовото поло 
Сърбия. жение или не са здрави меж

Между другото, бе конста дуособните отношения, неп- 
тирано, .че след Писмото на риятелските сили и разни
другаря Тито и на Изпълни- недоволници използват тези
телно бюро на Председател- трудности за прокарване на
ствотб на СЮК организаци- свои „идеи”. В този район
ите и ръководствата на СК се чувствува и влияние на
в общините, трудовите орга- черквата и верските общно- 
низации съдебните, инспек- сти. -> ■
ционни и други органи в Ни Констатирано е, че враго- 
шкия район са по-решител- • вете настоят да действуват 
но и по-ефикасно пристъпи- от националистически пози- 
ли в борба срещу всички въ - ции, предимно чрез общест- 
ншни и вътрешни врагове, вените трибуни и събрания, 
стопанския и обществен крй ' чрез статии в печата и лите 
минал и всички други укло- ратурното творчество, чрез 
ни. Тази борба уе имала по-"' професионални'дружества и 
организиран и ^ по-конкретен • организации. Но те благовре 
вид. Цредприетщса и кадро- - менно са разобличавани с 

- .ви; мерки. Бе подчертан^, че акциите на СК. 
тази активност във всички Имайки всичко 
общини не върви с еднакъв 
темп и че навсякъде още 
не се предприемат достатъч
но ефикасни мерки за 
страняване на антисоциали- 
стическите прояви.

Аитисамоуправителните и 
вражески сили настояват да 
задържат свои позиции и от 
там да действуват, приспосо 
бявайки активността си към 
сегашните условия. По този 
начин, ири условие на демо
кратическо разискване вър
ху обществените проблеми и 
решаването на самоуправи- 
телна основа, тяхната актив 
ност по-някога. получава ле
гален

кретар на ОК на СКС в 
Ниш, присъствуваха и Жи- 
ван Василевич, член на Сек
ретариата на ЦК на СКС и 
Славко Зечевич, секретарна

Договор между югославски и български 
митничари

Съвместно срещу 

контрабандистите
сек-

53“
Наляга всеки петък„ .л ....

Урежда . редакционна
КОА"- ~ : 

АЧРвмр, глввеа ■°ет?нв,ет2р
ттагни^лоТ

„Братство" — 

Годишен абонамент «0,
• полугодишен 20

дввара

-
В Калотина, НР България 

и в Ниш-тези дни се състоя 
четвърта редовна среща на 
митнически специалисти за 
борба срещу контрабандата 
от СФР Югославия и НР 
България, на която бяха об
съдени Някои въпроси 
връзка със сътрудничеството 
по разкриване 
ски и девизни нарушения 
на гражданите от двете стра 
ни, както и по отношение 
граждани на трети страни. 
Югославската делегация ог
лавяваше Милан Ивкович 
началник на отдел за борба 
срещу контрабанда при Съю 
зното управление 
ците, а българската — Йор
дан Керемиджййски, 
стник-началник на Управле
нието на митниците на НР 
България.

В разговорите бе 
тирапо, че досегашното 
рудничество е било 
изгодно и

решено на постоянната сме
сена югославско - българска 
комисия Да се предложи да 
се установи размяна на ме
сечни писани информации 
между митническите служби 
на граничния преход Димит
ровград — Калотина, а на 
останалите, преходи такива 
информации да се разменят 
в три месеца веднаж. По 
този случай български
те митничари предадоха 
на югославските митниче
ски органи списък на 
югославски граждани, нару
шавали в НР България мит
нически и девизни предписа 
ния. Според изявление на 
Милан Ивкович, Съюзното 
управление на -митниците 
Югославия тези списъци за
напред ще препраща на ор
ганите на вътрешните рабо
ти в местожителството на 
нарушителя.

В разговорите бе посвете
но голямо внимание , на така 
наречената дребна контра
банда.

>
I

'! това на 
предвид, борбата на СЮК, 
обществено - политическите 
организации, самоуправител 
ните и държавни органи сре 
щу външните

във

на митниче-от-
и твътрешни 

врагове, трябва да бъде ор
ганизирана, постоянна и во
дена от класово-работничес
ки позиции.
За целта организациите на 

трябва да се изборят 
всички облици на обществе
на самозащита да станат фу 
нкция иа самоуправителна- 
та система, да. израстват от 
съзнаието на работническа
та класа и трудовия народ, 
при същевременно оспособя- 
ване и кадрово укрепване и 
съгласуване на акциите 
отделни служби и органи за 
борба срещу враговете.

на

:
V

на митни-
I! Текущ»42500-603*9529* 

САК - Ниц

Взаме-
■!

Пвчшпща характер и то там къ-
на Г1?6 ЛР°вежАа акцията на ск. Констатирано е, че 
комунистите в някои среди 
не забелязват това

М П — Наш.
конста- 

сът- 
взаимно 

плодотворно и бе

на:
навреме М. В.
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Другарят Тито на 81 години

Тито - младостта на революцията
I

НЯМА по-добро и по-хубаво 
ство за величието на един човек от това, кога- 
то хората от безброя жадно очакват неговото 
слово и, изслушайки го, веднага го възприемат 

тоя безброй. Защото това значи, че го раз
бират, че само то

доказател-

Вест от Москва разкрила 
Титовото фамилно име

В
им дава пълен -отговор, че 

е израз на мислите и чувствата им, на техните 
желания и нужди, че ги охрабрява и подсилва, 
че ги теши и успокоява, въздига, озарява и уп>т 
ва, че им помага по-сигурни и по-силни да

след него. Могъщата реч е като благоро
ден жест: тя като подава ръка, милва, крепи. 
А такава реч не е на всякого дадена. Когато 
другарят Тито говори, чувствуваме, атмосфера 
на сигурност и сме изпълнени 
обогатяване.

Бойците от охраната 
Върховния щаб се обръщали 
към Тито с ,друже Стари”, 
също както и членовете му. 
Някои от бойците са знае
ли, че името му е Тито, но 
така нико>й не му се обръ
щал.

Един ден Радио-Москва 
предавала вести на сърбохъ
рватски. Край радиото били 
Тито, членовете на Върхов
ния щаб и група бойци, кои 
то охранявали същия. В пре 
даването между другото е 
съобщено, че в боевете за 
Москва бил ранен Жарко 
Броз, син на партизанския 
вожд в Югославия- След ка
то говорителят казал 
по Титовото лице се забелд-

на

ста
ват

с чувство на Мълчали и нагаждали всеки 
за себе си.

Когато Върховният щаб 
минал в Ощрел, Ристанович 
от охраната, казал на Стари:

— Сега зная вашето фами
лно име.

Тито само се усмихнал.

ли промени. Той узнал, че 
Жарко е повторно ранен. 
Някои от членовете на Вър
ховния щаб се погледнали 
мълчаливо. Бойците от охра
ната също се погледнали. Не 
е ли Стари баща на ранения 
Жарко? Нищо не питали.

Милан БОГДАНОВИЧ

Тито е ранен това

Раде Ристанович, един от 
охраната на другаря Тито 
по време на историческата 
битка край Сутйеска, кога
то Тито бил ранен се нами
рал най-близко до него.

Той казал: „Вървях пред 
другаря Тито, а другарката 
Зденка след мене. Група бой 
ци се движеха от лявата и 
дясната страна на Тито на 
късо отстояние”. Джуро Ву- 
нович, телохранителят на 
Тито, с членове на англий
ската мисия се движели в 
същото направление. Нова 
вълна от самолети започна
ли още по-жестоко да бом
бардират. Експлозиите отек
вали навсякъде. Гората се 
тресла. Самолетите хвърляли 
бомби на всяка крачка. Ед
на пресвистяла над главите 
им. Вуйович се хвърлил на 
земята. Същото направили 
Тито и останалите. Силна

ляйки земята от себе си и 
попитал: „Има ли някОй 
жив?" и добавил: „Аз 
ранен".

Другарката Зденка и аз до 
тичахме при него. Дойде и 
Воислав Стойчич, заместник 
командир на Трета чета от 
охраната, който с група бой
ци вървеше с тях. Тито сто
еше на мястото, където бе
ше ранен. Това беше малка 
вдълбнатина, в която край 
един повален дъб залегнал, 
когато започнало бомбарди
рането. Титовото вярно куче 
Лукс, било пред него и ле
жало мъртво, разнесено от 
бомба.

Тито в анекдоти
съм

Готвачът мобилизиран
изцапан ио радостен.

— Запали ли селото? — 
попитал го Тито.

— Какво, как да опожаря 
селото, какво ти е на теб?! 
попитал чичо Янко. — Мно 
го добри хора, какви четни
ци. Приказвах с тях. Мнози
на желаят да станат парти
зани.

— Ето, виждате ли друга
ри, казал Тито на останали
те — ето как чичо Янко е 
„опожарил” селото.

— Четниците, ония в село
то. Унищожиха ни децата.

— Да, научих вече, попад
нали на засадата.

— Но, дай ми един взвод 
войници — каза разгневено 
Моша. — Ще замина в село
то. Ще видят те своя господ. 
Всички ще ги избия и опо
жаря-

Тито го гледал изпитател
но. Никога не е видял Мо
ша така сърдит. Не е възмо
жно да говори за опожаря-

След обиколката на пози
циите на Сремския фронт 
през янУаРи 1^45 година на 
Фрушка гора, Щабът на ар
мията устрои вечеря за мар
шал Тито. По време на ве
черята Тито, в настроение, 
подхвърлил на Пеко Дапче-
вич: . ~— Много хубаво.! Тук при 
вас може да бъде и по-добре 
отколкото при мен в Бел
град, така не може да бъде 
и в първокласния белград- 

ресторант „Руски цар .
_ Съвсем естествено, дру-

Тито! — каза засмян

Онези, които се намирали 
кра*й Тито искали да му 
могнат. Той казал, че ръка- 

боли много. Недалеч

по-

та го
от това място съблекли кур 

била

ски

тката му. Ръката му 
цялата кървава. Лекар няма 
ло. Какво да правят? Упла
шили се. Намерили медика- 

помогнали на Зден- 
ка да му превърже раната.

гарю
Пеко. — Началникът на ща
ба още в Белград мобилизи 

шефа на ,Д*ус-експлозия изгърмяла неда-
ра готвача и 
ки цар”.леч от тях. След като димът 

малко постихнали, менти ии прахта 
Тито се привдигнал, отхвър- ЧИЧКО ЯНКО „ЗАПАЛИЛ” 

СЕЛОММВваР

Попаднала група партиза- 
селоедно босененскони в и би-четническа засада 

разбита. Когато научил 
Моша Пияде, му би- 

тежко. Сърдил се 
И за-

на
ла
за това
ло много
Гинал Г^воПпГиат-о:

— Слушай Стари, ония ба 
„дити трябва да унищожим! 
_ Какви бандити?

_ итовият портрет,
Т ^омествдме разпросграяя®»“

българските партизани.
ОЬЛ у известен. Прене е

,,а "°РТчСеТ това е иякой худо-
А’ЮЛаГ партизанин. Работен е

п<ч Този екземн-
на

жник,
и умножавай. Да, сърдит с Моша за- 

иначе няма 
Затова

Най-главното което се по- 
Югославия е брат-ванс.

рид младежите, 
ни мравка да сгази, 
му дал един взвод воииицн. 
Чичо Янко веднага дал нарс 
ждане за тръгване.

— Защо му даде тази гру
па бойци — попитали някои 
членове на Щаба. А Тито се

гума се съ-иолицията,в"оп^-трял^двржав- стигна в 
ството и единството между 
сърби, хървати, 
македонци и черногорци. За 

велико дело имат голя-

АЯР»храни ва 
исторически архив словенци,

фия* заедно с други пре-
разиростраияиани

доказателство

това
ма историческа заслуга 
шият приятел и другар мар- 

Тнто и Комунистичес
ката партия на Югославия* 
Осъществяването на това ве
лико дело е било възможно 
само затова, защото са рабо 
тилн стари народни бойци, 
предимно комунисти.

Георги Димитров 
1947

Портретът на-
или

шал
усмихнал:

— Не се грижете, не поз
навате вие Мошо, той няма 
да запали ни клечка кибрит.

Минала нощта, а Мошо се 
не върнал. Минал и денят, 
още един, всички се загри
жили, когато ето го Моша 
изморен, брадясал, целидт

Югославия
съпротиви-

върху м»**'----
телно движение 

връзките
съседна Бълга-

на двата съседни
рия» за

! братски народа в 
. борба против фашизма.

съвместната им

Б. Ник.

Страниш »
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Програмата за Празника 

на младостта в 

Бабушница
Внуштелен показ на 

братството и единството
Васил Василев от Бо-ТАЗИ ГОДИНА — ОБЩА ПРОГРАМА НА ТЪРЖЕСТ

ВАТА В БАБУШНИШКА, ДИМИТРОВГРАДСКА, БО- 
СИАЕГРАДСКА И СУРДУАИШКА ОБЩИНА

ца н Звонци бс изнесена по
дбрана културно - забавна 
програма.

С голям успех мина изпъл 
пението на хора при осиов-

иията
силеград с голямо майстор
ство изпя песента „За*й- 
дн, зайди“. Не по-назад бе
ше и Младенка Милошева, 
ученичка от село Ракита, ко 
йто изпя песните „Село, пу
сто село“ и „Запей Софкс“, 
гайдарджията Божидар Ри-

На 24 май в 19 часа — факелно шествие, а след то- 
ва надбягване по улиците на Бабушница. След това уве- 
селение.

В Звонска баня на 20 май 
тържествено бяха открити 
празненствата по случа)й Де
ня на младостта — рожде
ния ден на др. Тито и Деня 
на българската народност в 
Югославия. В присъствието 
на гости от Димитровград и 
Босилеград и представители 
на обществено-политическия 
и културен живот в Бабуш- 
нишка община фестивала от 
кри Станимир Илич, прелее 
дател на Общинската кон
ференция на Социалистичес 
кия съюз в Бабушница. Ме
жду другото, Илич изтъкна:

— С чествуваието на праз
ника на младостта, който ве 
дно е и празник на българ
ската народност в Югосла
вия, ние още веднъж потвър 
ждаваме своята безгранична 
любов към другаря Тито. 
Още веднъж изразяваме го
товността си с дела да зас- 
видетелствуваме поръките 
от Писмото и на дело про
веждаме братството и един
ство между народи и народ 
ностн в нашата страна.

— Ние населението от тоя 
край, изпращайки топли поз 
дравн и пожелания на др. 
Тито по повод 81-тия му ро
жден ден, още веднъж изтъ
кваме нашата вярност към 
политиката на Съюза на ко
мунистите и готовност да 
вървим по пътя, по който ни 
води другаря Тито.

След това в прекрасния 
пролетен амбиент в Звонска 
баня в организация на Съю
за на младежта в Бабушни-

Иа 25 ма'й — в 10 часа приемане на местните ща- 
сЪети а в десет и половина — художествено четене, В 11 
часа започва културно-забавната програма преглед на 
най-добрите от районните срещи и връчване иа награ
дите.

В 13 часа след обед — физкултурен преглед (уча
ствуват учениците от основното училище и гимназията в 
Бабушница. В 15 часа — финале на спортните състеза
ния и раздаване на наградите.;: Й&А & п а л » &

Димитровград
26 МАЙ:

— 15 часа — Спортни състезания по хандбал.
— 18,30 часа — Тържествено откриване на „Май

ските срещи".
— 19 часа — Концерт на гимназиалната учениче

ска музика.
— 20 часа — Програма на танцовите състави на на

родите и народностите на СР Сърбия (I част).

Хорът на основното училище „Братство" в Звонци

ното училище „Братство" в стич от село Стрелъц, гусла- 
Звонци. Под ръководство иа рят Милош Кръстич от село 
преподавателя Иван Колев Горчинци, кОйто изпълни ня 
80-те ученици хористи изпъл колко песни от борческа Лу 
ннха югославски и българ- жница под название „Зли 
ски хорови песни, а учени- времена“, Бранислав Михай- 
ческият танцов състав, съ- лович от Бабушница с 
що под управление на Иван сента „Защо не дойде" и др. 
колев изпълни няколко хора Хубаво се представи и съ- 
на югославоки народи и на ставът „Албатроси’' от Ба- 
родности. бушница с няколко забавни

Много аплодисменти поб- песни, 
раха и танцьорите от Димит В спортната част на про- 
ровград за изпълнения на ма грамата — в състезания по 
кедонски и шопоки хора и футбол — на първо място се 
ръченици. В соло - изпълне- класира отборът на Звонци,

който във финалето победи 
отбора на армейците с 5:1.

Матея Андонов

27 МАЙ:

— 9 часа — Парад на участниците във фестивала.
— 10 часа — Физкултурни (гимнастически) упраж

нения. Участвуват пионери и .младежи от основ
ното училище „Моша Пияде’' и гимназията 
„Йосип Броз Тито“ в Димитровград.

— 16 часа — Посещение на граничната застава 
„Градина" и изпълняване на програма за грани
чарите.

— 16 часа — Спортни състезания.
19,30 часа — Програма на танцовите 
народите и народностите на СР Сърбия (П част). 
22 часа — Другарска среща за участниците в 
програмата и гостите.

пе-

състави на

От районния преглед в Желюша

С обеднена програма
Провеждането на районни 

прегледи в навечерието 
„Майоките срещи" бе 
ло хубава традиция. Въпре
ки че не винаги най-успеш
но организирани — те пред
ставляваха важно събитие в 
живота на инак

— защо мнозина от участ 
ниците не пожелаха да дой 
дат, дори като наблюдате-

— защо желюшани с пре
небрежение се отнесоха

тина е, че нещата не се уре 
ждат с въпроси.

Струва ни се, че първо ко 
митетът по

на
стана

ли; подготовки за 
чествуваието не си е изпъл
нил задачата както трябва. 
А не по-малко вина има и 
младежката организация в 
селото, която в случая е тр- 
яовало да бъде главния 
сител на това тържество.

Районният 
възможност на добрите спор 
тисти и изпълнителни на 
родни песни да се класират 
за централното тържество в 
Димитровград. От 
ния районен преглед в Жел 
гоша са излъчени само 
отбора — по хандбал и во- 
лейоол, и то, и двата отбора 
са от Градини. Инак 
тезанията взеха участие спо 
ртисти от Гоиндол, Желю
ша, Лукавица, Градини и 
Бачево.

къмМалките танцьори от с. Ракита
запустява

щите села в Димитровград
ска община.

Състоялият се тазгодишен 
районен преглед в Желюша 
на 20 май показа цялата тра 
гичност на едно схващане, 
че всичко ще върви от 
себе си. Именно, 
ние иа спортни състезания 
по хандбал и волейбол 
Друго нищо нямаше. А тря
бваше да има още спортни 
състезания по лека атлетика 
и културно-забавна

Майските тържества в 

Босилеград
но-

преглед дава

само 
с изключе на-

тазгодишМайските тържества в Бо- 
силеградска община започ
наха на 23 май на гранична
та застава при Рибарци. Гра 
ничарите и младежта от Бо
силеград организираха вик
торина за живота и делото 
на другаря Тито. Ще прик
лючат на 25 май с литератур 
но четене в Босилеград.

Днес тържествата продъл
жават с тържествен парад в 
9 часа. В шествието 
мат участие танцови, спорт
ни, културно-забавни 
ви, трудовите колективи и 
обществено-политически ор 
ганизации от града.

След кратък митинг, на 
който ще се произнесе

ви спортни състезания на 
опери и младежи.

В 13 часа в помещенията 
на основното училище ще 
бъде открита изложба на у- 
ченически работи по изобра 
зително изкуство и ръчна 
работа. В следобедните ча
сове съставите на основните съст^п*,. „ -V
училища в Бистър, Горна Ли п,™ спортисти и 
сина и Горна и Долна Люба от На наР°Ани песни
та ще се представят с изпъл и пяйо»,ТраАСК?гте селища 
нения на народни и естрад- Раиои Долна Невля.
ни песни и фолклор — на- Преди да посочим резчл
родни хора. татите от инак обеднената

Общинският комитет за опоРтна програма, налага се 
провеждане на тържествата поставим 
ше раздаде похвални грамо
ти и дипломи на най-добри
те изпълнители.

пи
двапрограма.

51“;,
като място, където

в със-
определено 

ще се
из-

Следваще взе- да направим изво
да, че без организация, без 
предварителниВолейболният отбор 

Градини
съста-

подготовки 
едва ли може да се поддър
жа и една хубава традиция, 
кодто за съжаление тази го
дина в Желюша бе обедне-

няколко въпроса: тази забележителна 
и отсъствуваха
ли?

проява 
като зрите-— действително защо на 

тоя районен преглед няма
ше културно-забавна 
рама;

реч
за живота и делото на дру
гаря Тито, започват тричасо Сигурно, на.прог- с това не се 

черпват въпросите. Но,
Ст. из-

Странжц* 4 ис- Ст. Н.
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Акция на Изпълнителния отбор на ССРН 
и Общинската профсъюзна

ра от българските народо- 
освободителни партизански 
части. Радостен съм, продъл 
жн Апостолски, че народите 
и народностите в СФРЮ и 
по-нататък развиват братст
вото и единството, една от 
нашите основни стратегиче
ски цели. Нека младежта се 
учи от това братство и един
ство, което някога тук вър
ху опожарени, а днес върху 
зелени ливади, се развиваше 
и развива под ръководство
то на другаря Тито.

От името на алпинистите 
Аиица Блажевска поздрави 
присъствуващите на събора.

Съвместен отбор от сър- 
бски, македонски и косов- 
скн бойци положи венец 
край паметника на народ-

организация

Заем за стабилизиране 

на стопанството в 

Димитровградска община
Михаидо Апостолски говори на СъбораСлед решението на Общинската скупщина в Димит

ровград да се основе фонд за стабилизиране на 
ството, в акцията веднага се включиха и обществено-по
литическите организации. На съвместно заседание на 
Изпълнителния отбор на Социалистическия съюз и Об 
щинската профсъюзна организация, състояло се през ми
налата седмица, бе прието решение до 20 юни т.г. да при

внасянето на заем за стабилизирането на димит
ровградското стопанство.

стопан-

Г СЪБОРА «БРАТСТВО И ЕДИНСТВ0« 

НА ВПАСННСКО ЕЗЕРОключи

Давайки пълна поли
тическа подкрепа на та
зи акция присъствуващите 
на заседанието решиха да 
се оформи Общински коми
тет от седемнадесет члено
ве, който да следи и съгла
сува тази важна обществе
на акция.

В акцията е желателно да 
вземат участие всички граж 
дани и трудови организа
ции. Сумите се внасят на 
определено време, и ще се 
ползват за осигуряване на 
оборотни средства а в случай 
на блокада на текущите сме 
тки и за модернизиране на 
съществуващите производ
ствени мощности.

Общинската профсъюзна 
организация ще се погрижи 
в акцията да вземат участие 
всички работници, а Изпъл
нителния отбор на Социали
стическия съюз ще я прове
жда всред своите членове 
на село и занаятчиите. Об
щинската скупщина от своя 
страна във фонда за стаби
лизиране на стопанството 
ще пренася средства от раз
лични фондове, бюджетни и 
други излишъци. Най-дейно 
ще се включат и Общинския 
отбор- на Съюза на бойците, 
Съюза на комунистите, Съю
за на младежта, Съюза на 
пенсионерите, отборниците, 
на офицерите от запаса — с 
една дума всички граждани 
трябва непременно да сс

включат в тази важна ак
ция.

Изпълнителният отбор на 
Социалистическия съюз и 
Съветът на профсъюзната 
организация са на мнение, 
че в сегашните условия зае
ма най-добре ще успее ако 
във фонда за стабилизира
не на стопанството се внася 
по пет на сто от месечните 
лични доходи от 1 юли т.г. 
до 31 февруари 1975 година.
За влоговете гарантира Югс
славската народна банка и голям народен митинг, 
срещу тях се получава бан- който присъствуваха над де- 
кова лихва от десет на сто. сет хиляди граждани от Се- 

Очаква се, че по този на- верна Македония. Косово и 
чин да бъдат събрани над Южна Сърбия. На срещата
два .милиона динара и с ос- присъствуваха: Михайло А-
таналпте средства (бюджет- постолски, член на Съвета 
ни излишъци, средствата на на Федерацията, генерал-пол 
обществено - политическите ковник и академик, Никола 
общности, общностите с вза- Петронич, секретар на ЦК 
имен интерес и т.н.), конто на СКС, Киро Сотировски, 
ще възлизат над един ми- подпредседател на Съюзния 
лион, ще се събере сума, ко- отбор на Съюза на старей- 
ято без съмнение ще бъде шините от запаса на Югос- 
от голяма полза за димит- лавия, Милия Радовановнч, 
ровградското стопанство. председател на Съюза на бо-

Ако си припомним, че хо- йците на СР Сърбия, Милия 
рата от Димитровградска об Радович, председател па 
щина са били винаги съзна- Републиканския отбор на 
тели, когато се е касаело до Съюза па старейшините от
такива акции. Ако имаме запаса в СР Съроия, Бора 

„ о’. л Милкович, член на Краио- предвид заемите за Скопие, вия отбор’ на Косово. и чио-
Баня Лука, железопътната го други изтъкнати бойци и 
линия Белград — Бар и т.н. представители на обществе- 
можем свободно да каже- но-политическите организа- 
ме, че отзивът ил, и сега .не ;{"в“аКеА0ННя' СъРбия 
бъде ГОЛЯМ.

В ЧЕСТ НА рождения 
ден на другаря Тиго и Деня 
на младостта на 20 май на 
Власинско езеро се проведе 
традиционен събор на брат
ството и единството на ста- 
рейшините от запаса, бойци
те от НОБ, младежта и пасе 
леннето от Северна Македо
ния, Косово и Южна Сър
бия.

иия герой Ратко Павлович- 
Чичко на Власина-Рид.

От митинга бе изпратена 
телеграма по повод 81-ия рож 
ден ден на другаря 
предложение до Изпълнител 
ното бюро на Председател
ството на СКЖ другаря Ти
то на Десетия конгрес на 
СЮК да се избере за дожи
вотен председател на СЮК.

След това в продължение 
па повече от два часа Кул
турно - забавното дружест
во „Абрашевич” от Ниш, 
съвместно с пионерите от 
пионерския клуб „Карпош” 
от Скопие, изпълниха кул
турно-забавна програма от 
хора и песни от Сърбия, Ма 
кедония и Косово. Публика
та топло аплодира изпълни
телните.

ска и партизанските отряди 
на Македония- Между дру
гото, той изтъкна, че бойци
те ог южно-моравските бри
гади, III македонска ударна 
бригада и косовоки отряд 
братски са се борили срещу 
общия враг — фашистите, 
без да питат кой от коя на
ционалност е. И население-

Тито и

то радушно ги посрещало и 
помагало. Единствено са ги 
питали дали са те Титови вой 
пици. Само високо разви- 

на "тият интернационализъм у 
нашите народи е позволил 
тук, па наша територия, да 
се създадат първите българ
ски партизански части и съ
рдечно да ги приемем и въо
ръжим с наше оръжие, кое
то с кръв отнемахме от не
приятеля- Нашият народ у-

Край брега на езерото, по 
край борова горичка, на мла 
да зелена трева се проведе

М. Величковмееше да различи окупато-

Положени венци пред памет
ника на Любчо Баръмов

в Кремиковци, Софийско, 
НР България, също така по
сетиха гроба на Баръмов и 
пред
ха венец, 
те продължиха до Враня и 
утре ден се върнаха обратно
за България-

Основното училище „Иво 
Лола Рибар" в е. Клисура 
на 13 май т. г. положи венец 
пред паметника на загина
лия борец и командир Лю
бчо Баръмов, племенник ма 
Георги Димитров в е. Сгрс- 
зимировци.

На 16 май около 50 работ
ници от металуршкия завод

паметника му положи- 
След това е рейс

М. Величков
Събора откри Йован Пст- 

рович, председател па ОС 
в Сурдулица а след това го
вори Киро Сотировски. Той 
предаде поздравленията 
Милутин Морача, председа
тел ма Съюзния отбор на 
Съюза ма старейшините от 
запаса, който не можа да 
присъствува па тържеството 
Между другото, той итзък- 
па, че събора изразява чув
ствата не само на народите 
п народностите па този ре
гион, мо общоюгаслапскн чу 
петна и ре!леността 
придобивките от 
строим самоуправнтедно со
циалистическо общество.

Михайло 
вою-

А. Д. НАКРАТКО
на — Съветът за здраве, социална по- 

отпошення при Общинската скуп 
.... неотдавна проведеното заседание обсъди 

положението н ефикасността на санитарната ино 
пекц п В провеждането на санитарния контрол.

И тазгодишните проблеми, са като ™"'ал°™о 
.„шшгге Това е проблемът за питейна вода (накто 
в " така и по селата), определяне м„сто за из- 
пасяие па боклука и т.н.

Димитровград, 
лютика и трудовиБосилегра)

Интеграцията успя 

и в »Слога« върху 
НОБ да Долна Невля. - През миналата седмица 

«уг основното училище в Долна Невля я 4 
Т.Ц,ИЛ.“ екскурзия в СР Македония- Те посети
ха градовете Скопие, Битоля, Охрид и други, как 
и „яко., заводи и музеи в тези градове.

вори II но други въпроси, ко 
ито трябва да сс решат пре
ди обединяването на стопан 
ските организации.

След това говори 
Апостолски, който е

тези краища и ръково 
щаб па 11а- 

вой-

безНапоследък, след три 
успешни референдума, 
\ективът на търговското гр 

„Слога" взе реше- 
с оста-

ко-
нал в
роднооспободитсл I шта

на Съвета по сел- 
миналата седми- 

за съз-

Главпия Димитровград. — На заседание 
ско стопанство, което се проведе

Димитровград, бе разгледан материала
подобрение на животновъдство- 

членовете на Съвета, създаването

лприятие
ние да се интегрира

стопански организа
В. В.

ца в
даване на фонд за

™' такъТфоодТ на място. Това предложение ще 
предстоящата сесия на Общинската

палите
ции в общината.

Пред провеждането 
ледния референдум, 
окото ръководство 
съвместно заседание 
ктива на „Слога , «а к°е™ 
в твърде откровен диало. се 
разясниха редица въпроси.
свързани с интеграция .а.
Тук стана дума ™ иска 
пи кечето членове от кодек- 

„Слога” да бъде основ- 
- I на сдружен 
такава да има 
джиро*смстка.

ОБЩинСКЛТ^д‘п КОСИЛГТРЛИНА ВСИГкГдМ“Тйви»“-нл-
ТА И СТРАНАТА СЪРДЕ ПЮ 
ЧЕСТИТИ
ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА — 
ос.ти МАЙ

на пое 
общии- 
проведе 
с коле

на
насе разгледа 

скупщина.

Пьртоноп.тцн. - Членовете на местната общност 
н село Пъртопошшцп през миналата седмица про
ядоха две трудови акции. Те поправиха пътя, през 
селото, местността около чешмата, а бяха изчисте- 
ни и каналите, където минава водата.в со-тива

на организация 
труд, и като 
отделно своя 
Също така се водиха разго

А. Д.
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| Публична трибуна
ОК на СЮМ, Иван Ри*председател па 

деиков, подпредседател на ОС, Пенко 
Найденов, подпредседател на ОК 
ССРН и директор на гостилиичарското 
предприятие „Кин стан”, Драган Спирн 
донов,

По инициатива на редакцията на 
„Братство”, в миналия петък, в Босиле
град се проведоха разговори по иай-ва- 
жин комунално-битови проблеми в об
щината. В тях участвуваха: Владимир 
Стоичков, председател на Общинската 

Стончко Ангелов, секретар

па

директор на комуналното пред
приятие „Услуга”, Владе Васев, предсе
дател на местната общност в с. Гложие 
п Младен Стоев, член на местната общ
ност в с. Църиощица.

В. Васев и М. Стоевд! Спиридонов, И. Раденков,
скупщина; 
на Общинския комитет на СКС, Цонс 
Тодоров, председател на Общинската 
конферешщя на ССРН, Раде Стойков,

жности, които за тази акция 
евидеитно съществуват, ма
кар и за по-дълъг срок. Съ
ществуват възможности за 
получаване на помощ от Ре

ел 12 км ще бъде асфалти
ран до 1975 година. Също та 
ка съществува възможност 
Босилеград още в една посо
ка да се свърже с вътреш-

НАЙ - АКТУАЯНИ КОМУНАЛНО - БИТОВИ 

ПРОБЛЕМИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
публиката, обаче ние още не 
сме готови, още нямаме про
ект, като основен документ 
за търсене на средства от 
съответния фонд 
Доне Тодоров.

Изказвайки се по тоя вън 
рос, Стоичко Ангелов изтък- 

— Трябва да бъдем реал 
ни докрай в тая акция- Еле
ктрифицирането трябва да 
става по етапи и най-напред 
да отпочне в най-близките 
до Босилеград села и да про 
дължи към районните цен
трове. Трудно е обаче всич
ко това да сторил! със собст 
вени сили. Необходима е фи 
нансова помощ от Републи
ката, обаче за сега, възмож 
наетите ни са доста скромни. 
Електродистрибутивните пре 
дприятня не са заинтересо
вани за електрификацията 
на селата. Те изхождат от 
свои интереси. Докато не се 
промени нещо в тяхното от
ношение към тоя проблем 
не може нищо по-сериозно 
да се направи, защото мал
цина наши селяни могат да 
отделят по милион стари дй 
нара, за да доведат ток по 
довомети си.

По то 
ха още 
ден

шиостта. До 1980 година, спо 
ред програмата за развитие 
па пътищата в Републиката, 
трябва да бъде построен 
пътя от Босилеград, през Ду 

Ристовац,

— Разрешаването на кому 
нално-битовите проблеми от 
общинско н местно значе
ние, е свързано с материал
ните възможности на общи
ната, населението, трудови
те организации и помощтта, 
която получаваме от Репуб
ликата — подчерта в нача
лото Владимир Стоичков. В 
тая област нашата община 
полага големи усилия, но от 
постигнатото неможем да 
бъдем доволни, защото от го 
дина на година нуждите на
растват, а с това и необхо
димите средства, които ни
кога досега нямахме доста
тъчно — изтъкна Стоичков.

свод страна местните общио 
стн ще участвуват с 30 па 
сто. Това са твърде благо
приятни условия, които да
ват широки възможности в 
тензивно да се строят пъти
ща.

Предприетите в тая насо
ка мерка охрабряват. Имси- 

Общинският пътен фонд 
е сключил договор с ЖТП 
— Ниш за 10 тона релси, по 
твърде достъпна цена, които 
ще сс използват за премест
ване на реките — там къдс- 
то с това възможно. Има ус 
довия да се снабдят още 20 
тона, което сравнително ще 
облекчи положението и уле 
спи строежа па мостовете.

но
заяви

кат-Търговище до 
който с от II разряд. Тая 
година трасето ще бъде до
вършено до Дукат за изгра
ждането на този път, през 
следващите две години ще 
се изразходват 5 милиона

От миналата година да сс 
построени пътища в селата 
та: Буцалево, Брестница, 
Зли дол, Млскомиици. Из
вор, Грунпцн и Милевцп. В

на:

динара.
По тоя въпрос се изказа

ха и Младен Стоев и Пенко 
Найденов. По-специално, те 
сс сс застъпиха за подържа
нето на пътищата от III раз 
РяД, свързващи любатски и 
тлъмински район. Пътното 
предприятие разполага с 
предназначени средства за 
тази цел, възлизащи на 10.000 
динара за един километар, 
мо те не се ползват рациона 
лно. Ето защо тези пътища 
са в лошо състояние и съз
дават редица трудности на 
населението.

ПРИМЕРЪТ НА ГЛОЖИЕ

Владе Васев посочи при
мера на Гложие. — От мина 
дата есен селото няма 
мост ма Любатска река. Ре- 
шпхме сами да построим 
нов мост, чиято стойност въз 
лиза на 100.0С0 динара. Въве 
дохме парично облагане, спо 
ред което всяко домакинст
во от селото ще внесе за це 
лта по 309 динара. Така ще 
се съберат 45.000 динара. Об 
щината ще пусне 40.000, ще 
ни изготви проект, търгов
ското предприятие „Слога” 
с решило да помогне акци
ята с 10.000 динара, а очак
ваме помощ и от босилеград 
ската кооперация. Строежът 
на моста ще завърши през 
август, когато дойдат май
сторите от „печалба” — ка- 
през идната година гложа-

ПРЕЗ 1973 — АСФАЛТОВО
ШОСЕ ДО БОСИЛЕГРАД

Дъглогодишният проблем 
на Босилеградска община — 
свързването 'й с магистрал
ния път Белград — Скопие, 
ще бъде окончателно решен 
през тази година. Ще бъде 
довършен пътят от II раз
ряд Босилеград — Власина 
— Сурдулица. Работите са в 
ход. За целта са обезпечени 
11 милиона динара, с които 
ще се довършат останалите 
9 километра път през Горна 
и Долна Лисина.

Изказвайки се по тоя въп
рос, участниците в разгово
рите изразиха голямо удо
волствие поради изгражда
нето на пътя, който ще свър 
же общината със света и 
ще бъде от неоценимо зна
чение за стопанското разви
тие на общината.

Но има и сериозни забе
лежки върху качеството на 
строежа, тъй както Пътното 
предприятие от Враня не се 
придържа към проекта. То 
настоява с по-малко средст
ва да свърши повече рабо
та. Слага се настилка от не
доброкачествен 
завоите остават недостатъч
но разширени, на места тра
сето е тясно и др. От стра
на на общинските служби е 
отправена забележка до пре 
дприятието и се счита че тя 
ще бъде приета.

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА НА 
МЪРТВА ТОЧКА!

Владимир оичков

момента твърде интензивно 
се строи в Лисинския рай
он: през Ръжаните, Плоча, 
Мусул и Горна Аюбата. След 
това булдозерът ще помогне 
на населението в Дукат, Цър 
нощ-ица ,Назърица и Догани 
ца, едни от най-безпътните 
села в общината. Засега 
един от най-належащите про 
блеми в това 
свързването на Голеш и Же- 
равино с пътя Караманица 
— Долно Тлъмино.

— Целта на програмата е 
за къс срок всички села да 
се свържат с центъра на ко
муната с такива пътища, по 
които могат да се 
трактори и леки коли — 
за Владимир Стоичков.

В разговорите бяха засег
нати

— Тоя въпрос е постоянна 
тема на всяко селско събра
ние. В програмата за средно 
срочно развитие, приета и 
от Общинския събор е запи
сано, че до 1975 година тряб 
ва да се електрифицират вси 
чкн села в общината, за ко
ето са необходими около 20 
милиона динара. Обаче за

>я въпрос се изказа- 
Иван Раденков, Мла- 

Стоев, Владимир Стоич
ков и други.

Общо е заключението, че 
до сега в тая насока е сторе 
но малко и че всички сили 
трябва да се вложат, за да 
се издържи докрай. Необхо
дим е цялостен анализ, в ко
йто да се предложат всички 
възможности за обезпечава
не на средства.

ни ще разширят пътя, свърз 
ващ ги с Босилеград. Така 
магазинът в селото им ще 
може редовно да се снабдя 
ва със стоки за широко по
требление.
^ Така усърдно обаче не ра 
ботят всички местни общно 
стн в общината.

— Някои местни общнос
ти бездействуват. Дори не 
ползват достатъчно 
то самооблагане като 
ник на средства за урежда- 

комуиално-битовите 
проблеми, а с това

отношение с

тая акция псе още няма из
работен проект. Електроди- 
стрибуция-та Леоковацв

ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА 
БОСИЛЕГРАД НЕ ТЪРПИ 
ОТЛАГАНЕ

местно-
източ §*И!к

У
Стоичко Ангелов

движат
ка

не на Тук чешмите са пресъхна
ли отдавна. В болницата се 
прексъват и спешни 
ции. Изобщо 
града е на такова равнище, 
че дори съществува 
мост от епидемии.

Някои имат вода, снабдя
вайки се от десетина 
водопроводи, а останалите, 
които ползват градския во
допровод нямат и за най-еле 
ментарни потреби. Значи 
едни са заинтересовани за 
вода, а други не. Това съз
дава редица недоразумения 
в самата местна общност 
Босилеград. И

материал,
не могат 

да ползват и общинската ме
ханизация. Това изненадва 
особено като се 
през февруари в общината 
е проведено съвещание с 
всички председатели на мес

и проблемцте, свърза
ни с изграждането на

опера- 
хигиената вмос

тове.
знае, че опас-

РЕЛСИ ЗА МОСТОВЕ

— Мостовете и а 
и рекички са отделен проб
лем, който измъчва

много реки частниОЩЕ 64 КМ СЕЛСКИ И 
МЕЖДУСЕЛСКИ ПЪТИЩА тните общности, 

били осведомени за
които са

населе
нието. Много от гях са рух
нали, а други отнесени 
набуялите пролетта през во
ди. аЗтова тези обекти 
бва да имат

програ
мата по изграждане на пътиСпоред програмата на Об

щинския фонд за пътища и 
съветите на местните общно 
сти по селата, през тая годи 
на ще се направят 64 
метра селски и 
ски

ща — подчерта Цоне Тодо
ров.

от

тря- 
предимство в ПРОГРАМА ДО 1975 И ДО 

1980 ГОДИНА
кило- впрез миналата година 

пълни обещанието 
май да изработи 
Цялата община.

Всички трябва 
стъпим

междусел- 
пътища. За тая цел отде

лна помощ ще окаже общи
ната

комуналното 
— каза Драган Спиридонов, 
изтъквайки че преди всичко 
трябва да се построят 
колко мостове на река Дра 
говищица от Босилеград до 
границата. Но същият проб
лем е актуален и в останали 
те села.

не из- 
си, до 

проект за

строителство ръководство
то на същата не е проявило 
по-голдм интерес за провеж
дане на тая акция — ибтук- 
на Иван Раденков.

Според проекта водосноб- 
Дяването на Босилеград и 
Райчиловци ще 
довеждането на

Стоичко Ангелов 
че в

изтъкна, 
предстоящите години 

сравнително много ще се 
стигне

с булдозер, компресор 
и проектиране на трасетата. 
Нейното участие в извърша- 
ването на тези работи 
възлиза на 70 на сто от

ня- по да се за-в изграждането на 
пътната мрежа в общината. 
Според плана на

всички организа
ции, ръководства и органи 
а особено Общинската скуп 
щина за изнамиране преди 
всичко ма собствени възмо-

ще
Пътното 

предприятие пътят Босиле
град — Рибарци, в дънжина

сто
йността на обектите. От се разреши с 

шеста част 
от извора в с. Извор. Обе-Странида 6
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ще коства 1.3 милиона 
динара. От местно самообла 
тане, парично 
ЮНА и общински 
са осигурени 530.000 динара 
Останалите средства би мог
ли да се осигурят с креди-

ктьт
по-лек начин да 
тоя важен за 
обект

се построи 
Босилеград 

добави Найденов.

I

ЦЯЛО СЕЛО-ГОРАНИучастие 
средства

на

Младежта в нашата об- 
щина е готова да вземе дей
но участие в изграждането 
на всички комунално бито
ви обекти — заяви Раде Сто 
йков. Почти

Засадени 160 хиляди борчетаП 1.
— Тоя въпрос не търпи ве

че отлагане. Правили 
стъпки за получаване 
кредити. Обаче се налага от
ново да съберем средства от 
местното население и

*
сме по

ТЕЗИ ДНИ в село Плоча 
завърши акцията по залеся
ване. Засадени са 160 хиля
ди оорови фиданки, произве 
дени в селския разсадник. В 
акцията взеха участие мест
ната общност в селото и об
щинската конференция на 
гораните от Босилеград.

ОСЪЩЕСТВЕНА МЕЧТА

Село Плоча 
но на голяма надморска ви
сочина. Има условия 
глеждане иа едър и дребен 
добитък, виреят ръж и 
овес. За „питоми" растения 
плочани можеха камо да ме 
чгаят. Пространните букови 
гори ог древни времена се 
ползват за домашни потре
би: за строителен материал 
и отопление. Но белият бук, 
конто преовладава в плочка 
та мера е много негоден за 
правене на къщи и кошари. 
За 15 — 20 години дървото 
нзгнис, разточат го червеи и 
сградата трябва да се поп
равя или да сс строи нова.

иа всички съб
рания на младежите Свикнали с неволята 

те през живота си да постро 
яват къщи от буков мате
риал, селяните проклиняли 
съдбата си и 
усилия докарвали по някоя 
дъбова греда от Гложие, Цъ- 
рнощица, Млекоминци и 
други далечни села, в които 
расте „питома гора’'...

на Преди две години плочани 
се захванаха и със залесява
не. Решиха голините да пок
рият със зелени борови го
ри. Да светне зеленина вър
ху сивите ридища и оголели 
долове. Трябваше да се за
почне от начало. И това на
чало тръгна от училището, 
построено преди няколко го 
дини на едно пространно 
място, на открития Преслоп, 
където се бият ветровете от 
Беона кобила, Стрешер и 
Църноок.

За да се защити училищна 
та сграда от бурните ветро- . 
ве, преди 5—6 години част 
от простарнното дворище 
плочани залесиха със смръч. 
Почвата и климатът се ока
заха много благоприятни за 
красивите иглолистни фидан 
ки, които много добре нап
редват. За тази благородна 
акция селяните съзнателно 
благодарят на общинската 
горанска организация в Бо
силеград, която им обезпе
чи необходимия посадъчен 
материал и специалисти. Ме 
стното население даде тор, 
работа и полагаше постоян
на грижа за отглеждане на 
дръвчетата.

Преди две години общин
ският отбор на горанската 
организация в Босилеград, 
основното училище в Горна 
Любата, към което се числи 
и плочкото училище и мест
ната общност на селото от
криха в училищния Двор ма 
лък опитен разсадник на бо 
рови фиданки. Последните 
бяха с любов отглеждани от

три пъизра- 
вземат де-зиха готовност да 

йно участие 
им. През това лято 
им повече трудови акции за 
поправка на пътища, игрища 
и др.

трудо
вите колективи в Босиле- 
I рад и до края на годината 
да доведем вода — изтъкна 
Владимир Стоичков.

в реализацията
с неимовернище устро

Политическите организа
ции трябва да се ангажират 
в уреждането 
лите недоразумения в с. Из
вор, което без 
пречи на акцията.

х Всичко това костваше 
много труд и пари. Селото 
отдалечено, пътищата лоши, 
хората бедни. Малцина сто
пани можеха да се похва
лят, че в къщата си са сло
жили някоя дъбова 
поне на зимниците. Но през 
последните двадесетина го
дини животът на тези 
долюбиви планинци коренно 
се измени. Строят се ежего
дно по няколко къщи от 
твърд строителен материал: 
тухли, цимент и желязо. Не 
предпочитат вече и дъбовия 
материал понеже е 
скъп.

на възникна- е разположе-X X
основание

Разговорите, които 
жиха

за от-продъл- 
няколко часа бяха 

твърАе откровени и градив
ни. Ясно пролича

греда,
готовност 

та всеки да поеме своя дял 
на отговорност, с цел да се 
създаде акционно единст 
без което

тру-

в#'трудно би могъл 
да се реши който и да било 
от посочените комунално-би 
товн проблеми.

ВЕНЕ ВЕЛИНОВ 
СТОЯН СТАНКОВ много

От районните прегледи в 

Смиловци и Поганово
Цоне Тодоров

ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА — 
ЧЕТИРИ АМБУЛАТОРИИ

В ход е изграждането на 
амбулатории в Горна и Дол
на Аюбата и Горна Лисина. 
Обектите наскоро ще бъдат 
сложени под покрив. В Дол
но Тлъмино се строи на'л-го- 
ляма здравна станция- коя
то ще бъде завършена напъл 
но през лятото. Това ще е 
от голямо значение за поло 
бряване на здравеопазване
то в общината. От местните 
общности в останалите рай
онни центрове се очаква по- 
голямо съдействие както и 
помощ на съседните села.

Също до края на годината 
ше бъде пусната в действие 
и бензиностанцията в Боси
леград, която строят съвме
стно транспортното предпри 
ятие и „Ина" от Загреб.

БОСИЛЕГРАД БЕЗ ХОТЕЛ

учениците и младежта на се 
лото под постоянния кон
трол на лесовъди и горски 
пазачи. През тази пролет те 
станаха двугодишни и годни 
за разсаждане.

В плочкия горански раз
садник бяха произведени 
160 хиляди борчета, достать- 

да се залесят 400 декара 
повърхнина. В ползването на 
фиданките плочани се 
тавиха като същински дома
кини. Отделни стопани взе
ха по една, две, три и пове
че хиляди дървчета. Много 
оголели ниви, ливади, пасби
ща и камънаци вече са зале
сени. И в залесяването не 
изостана професионалната 
помощ от общинската кон
ференция на гораните. При
мерът на Плоча наистина е 
поучителен. Най-неплодород 
ните площи са облагородени 
и защитени от ерозията, ко
ято все още не е така же
стоко нападнала 
мера.

На 20 май в Смиловци и Поганово се про
ведоха районни състезания по хандбал, волей
бол, лека атлетика, фолклорни и музикални 
изпълнения.

дан Симов от Т. Одоровци. 
В скок на дължина за пио
нери и пионерки на първо 
място се класираха Томис- 
лав Рангелов и Мара Ранге- 
лова от Поганово, а между 
младежите най-добър беше 
Владимир Стоицев от Пога
ново.

По хандбал се състезаваха 
отборите на пионерки, пио
нери и младежи. Пионерите 
от Поганово спечелиха сре
щата с пионерите от Т. Одо- 
ровци с резултат 7:5, а пио
нерките с 11:2. Младежите 
от Т. Одоровци бяха по-доб- 
ри в мача срещу погановча- 
1Ш II СЪЩИЯ 
зултат 16:12. 
пионерите от Т. Одоровци 
спечелиха мача срещу Пога
ново с 2:0, а младежите от 
Т. Оодровци с резултат 2:1.

В изпълнения на битови и 
забавни песни първо място 

Краса Митова от Т. Одо- 
ровци, а за хорови и фол
клорни 
място
от Т. Одоровци.

МНО
Районният преглед в Смилов 
ци между Висок и Забър- 
лие беше наблюдаван от 
много зрители от Висока, 
Забърдието и Димитровград.

нс иа гюле най-добри бяха 
Иван Манчев и Зорица Ки
рова от Смиловци.

пос-

Слел състезанията на пио
нерите, бе изпълнен концерт 
от естрадни песни и фол
клор, в който взеха участие 
над 100 пионири, младежи и 
девойки. В изпълненията пъ
рво място заеха Весна Хри
стова от Смиловци и група 
ученици от Каменица. В хо
ровите и фолклорните изпъ
лнения първо място 
основното училище от Сми
ловци и Петър Деков за ин
струментално изпълнение.

В следобедните часове сс 
проведоха спортни състеза
ния но хандбал и волейбол 
между младежки отбори от 
Смиловци, В. Одоровци и 
Мъзгош. Първо място зае от 
борът на Смиловци.

На районния преглед в По 
бягаме па 80 мега-

Преди обед се проведоха 
между 

Ви- 
Хандбал-

спортни състезания 
пионерските отбори от 
сок и Забърдие. 
ният мач между отборите на

спечелиха с ре- 
По волейбол

— Босилеград е единстве
но общинско място в южна 
Сърбия и бивше околийско 
място, в което няма 
— каза Пенко Найденов. — 
Още през 1960 година бил из 
готвен проект за построява
не такъв, обезпечен е плац 
и локация, но няма средст
ва. В случая, става въпрос 
за 2 милиона динара, които 
не е в състояние сам да оси 

на нашето 
Един-

Забърдие и Висок спечелиха 
домакините с резултат 17:1. 
Пионерите от Забърдие сие- 

мача по волейбол
хотел

плочкатазаехачелиха и 
с резултат 2:0.

РАЗСАДНИКЪТ ЩЕ 
ОСТАНЕ

заеВ състезанията 
атлетика, в бягаме на 80 м. 
за пионери първо място зае 
Драган Митов от Каменица, 

пионерки Зорица Киро- 
Смиловци. В скок в

но лека

изпълнения първо Отколе бе планирано пло- 
чкнят разсадник да бъде 
временнен. Сега се оставя 
тази идея- В общинската 
конференция иа гораните 
птзъкват, че досегашният о- 

че в Плоча съ
ществуват твърде благоприя
тни условия за отглеждане 

борови фиданки. Постиг
нато е съгласие с гронолю- 
батското основно училище и 
местната общност в разсад
ника и в бъдеще да се про
извежда посадъчен материал 
за нуждите на селото и ос
таналите села в района.

основното училище

а за
ва оттури колективът 

малко предприятие.
изход виждахме в ин-

дължииа първо място заеха 
Драган Иванов и Зорица Ки 

Смиловци. В тласка-

пит показва,
ствем
теграцията, когато би могло 
със сдружени средства рова от нана

гаиово в
ра за пионери и пионерки 

заеха Стояипърво място 
Кръстев и Радина Петрова 
от Т. Одоровци, а в бягане

ю тона. Съюза иа
иа своите чле-Общинската конференция

младеж в Сурдулица
югославска младежславската 

кове и на цялата
Още през тази пролет мя

стото пак ще се изоре, на
тори и засее с борово семе. 
Има възможност разсадни
кът да се разшири, за да 
произвежда 200 — 300 хиля
ди ценни борови фиданки, 
Наистина, пример за похва
ла и подражание.

100 м. за младежи Ваиче 
Иванов от Т. Одоровци. В 
тласкане иа поле за пионери 

Томислав

иа

ч Р С Т И т и
първо място зае

пионерки Ало-,, .... _ ДЕНЯ НЛ МЛАДОСТТА И
РОЖДЕНИЯ ДЕН НД ДРУГАРЯ ТИТО

Рашелов, а за
Костова от Поганово.бннка 

Между младежите иа иър-
Слобо-

Ст. Ст.
място се класираво 7
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ПОКОЛЕНИЕ НА
КРЪСТОПЪТ

предприятие, след обед на 
училище. Работя по 15 часа 
дневно. Но никога не съм 
се разкайвал дето съм из- 
бал тази професия- Надявам 

че ще мога да продължа 
образованието 
инженер 
пик .. Искрсно признавам, 
че за конституционните ама 
идмаии несъм слушал мито 
една сказка в младежкия ак 
тив на училището.

ВЕРА ВАСИЛЕВА — Имах 
вираги солиден успех в учи
лището. Мечтата ми е да 
следвам медицина, стомато
логия или политически нау-

НАШИ събеседници по вре 
са аби-мс па междучасието 

гуриснтките Вера Василева 
п Лаика Константинова от 
гимназията и ученикът от 
втори клас на училището за 
квалифицирани работници 
Манол Василев. Повод за 
разговора — Деня на младо
стта и рождения ден на дру 
гаря Тито. Какво вълнува 
младежите, какви са плаио- 

възможностите и

се.
за да стана

или машинотех-

Учениците пристигат па прегледа

народа и народноститеОт фестивала на основните училища
« Прмзрен

ветс им, 
желанията в тези прекрасни 
майски дни...

ДАНКА КОНСТАИТИНО 
ВД _ От един предмет ще 
зависи дали ще имам отли

ка

СЪРДЕЧЕН-ИСТИНСКИ,
е*БРАТСКИ ФЕС.

Тези дни в Прмзрен се проведе единадесетият традиционен 
фестивал на основните училища на народа и народностите в С, 
Сърбия. Обстановката беше сърдечна, топла истински братска 
н другарска. Д. Константинова М. Василев и В. Василева

ки... За гимназията мога да 
кажа, че дава най-солидни 
общи познания- Освен уро
ците в училището много ме 
привличаше
изкуство, особено Нушиче- 
вите комедии. Най-много ме 
одушеви „Ана Каренина" на 
Толстой и романите на Перл 
Бак. В личния ми живот мо
ето хоби е филателията. 
Имам марки от преди 60 го
дини. .. Няма отделни радо
стни .моменти в живота на 
младия човек. Целият жи
вот е радостен. Но трябва 
да се обича живота и рабо
тата. ..

Двете гймиазистки и коле 
гата им с нетърпение очак
ват Деня на младостта. Те 
пожелаха дълголетие на дру 
гаря Тито и честитиха праз
ника на своите връстници.

Гостуваха около 350 пионери-ученици и 60 преподаватели от 
11 основни училища на народа и народностите в СР Сърбия.

През двата дни, колкото трая фестивала се организира: вик
торина, излет на Шар планина, посещение на югославско-албанска
та граница край Връбница, спортни и културно-забавни програми, 
изложба на творби по изобразително и .ръкоделно изкуство, търже
ствено заседание на съвета на трудовата общност на основното 
училище ,,17-ти ноември“ в Призреи и спортен преглед па

чен успех. Но това не е тол
кова важно. Редовно и упо
рито учех и в основното учи 
лшце и гимназията. Това е 
съществено условие за ус
пех в училището. Да, и 
живота... От някоя година 
следя редовно и печата. Мо 
сто хоби е да чета белетри
стика и да пиша стихове. Но 
желанието ми е да следвам 
медицина или фармация •. ■ 
Имам най-хубаво мнение за 
своето поколение. Но и ед
на критическа забележка: 
трябва с по-голяма амбиция 
да се борим за своите идеа
ли, за своето бъдеще.

МАНОЛ ВАСИЛЕВ 
училището нямам никакви 
проблеми. Обичам науката, 
по още по-мил ми е шофьор 
ския занаят. Затова записах 
това училище. Преди обед 
съ.м на практическо обуче
ние в Автотранспортното

драматичното
в

пионерите.
щението на граничарите от 
заставата край Връбница на 
югославско • албанската гра 
иица. Тук. войници, пионери 
и гости в едночасов разго
вор размениха мненията си 
по много въпроси, играха на 
зурла и тъпан албански на
родни хора. Художествена
та изложба на учениците от 
споменатите народи и народ 
пости предизвика интерес у 
посетителите, които по тоя 
начин се запознаха с култур 
но-псторическото им мина
ло и сегашната действител
ност.

На тържественото заседа
ние на съвета иа трудовата 
общност на училището „17- 
ти ноември" в Призреи, Ху- 
спп Рогов, директорът иа у- 
чилището запозна присъству 
ващите с опита и работата 
иа учениците и трудовия ко 
лектив, където се учат око- 

2.500 ученици, разпреде
лени в 64 паралелки, от кон
то 40 иа албански, 16 иа сър 
бохърватскн и 8 на турски 
език.

Спортните състезания по 
ханбал, баскетбол, волейбол 
н атлетика бяха наблюдава
ни'от публиката с любопит
ство.

Публиката особено бе 
душевена от танцовите 
пълнения в национални но
сии. В продължение на 3 
са те можаха да се любуват 

кръшните сръбски хора, 
унгарскил чардаш, българ
ската ръченица, албанската 
шота, банатския бекярац и

Домакин беше основното 
училище ,,17-ти ноември” 
Призреи. От гостите на фе
стивала присъству ваха: ос
новното училище „Народни 
герои" в Чантавир — унгар- 

народност, „Младо по
коление“ в Ковачица — сло
вашка, „Мазлум Кпуска“ в 
Джаковица — албанска, „Пе 
тър Кузмяк“ в Руски Кръ- 
стур — русинска, „Моша 
Пияде“ в Уздин — румънска 
и „Моша Пияде“ в Димит
ровград — българска народ
ност, както и „Вук Карад- 
жич“ — Пирот, „Александър 
Алексич-Аца" — Жупски

отечеството си и неговите 
братски народи и народнос
ти”. Бъдете безпощадни бор
ци на този лозунг и тази зна 
чителна Титова поръка, за- 
щото по този начин най-до
бре ще изпълните вашите за 
дължеиия като пионери, до
стойни потомци иа нашите 
геройски борци от народо- 
освободителната борба и со
циалистическото строител
ство“.

Състоя се и викторина от 
историята на НОБ и геогра
фия на СФРЮ. По история 
първо и второ място спече
лиха учениците от Алексан- 
дровац, Кръстур и Таванкут, 
а по география — от Прпз- 
рен и Ковачица. Димитров
градските ученици по исто
рия заеха трето, а по геогра 
фия — четвърто място.

Незабравими бяха посеще
нията на Душановата кре
пост (Вишеград), Синап па- 
шината джамия (1615 г.), Га- 
зи-Мехмед пашината джа
мия (1561 г.), стените иа Ка- 
ляя (старият призренскн 
град по времето на римля
ните, който са преуреждали 
сръбските средновековни 

владетели, а особено турчи
те), Мехмед-пашиният амам, 
прелестните пейзажи и водо 
раздела па Шар планина, за 
трите морета: Адриатическо, 
Егейско п Черно море и др.

Дълго ще се помни посе-

в

ска

С

Ст. Ст.

Александровац и „Иво Лола 
Рибар“ — Кръстур от сръб
ската нация- За пръв път иа 
фестивала присъствуваха и 
основните училища „Матня 
Губец” в Таванкут — бунев- 
ци (хървати от Банат) и 
„Станка Радованович - Ца
на" в Нови Пазар — мгосюл-

Г лСтойне Янков

реметоЛО
марш.

На прегледа на пионерите 
говори Фадил Ходжа, патро 
нът на фестивала. Между 
другото, той каза: „ ... Тук 
ще чуете равноправни раз
личните езици: сърбохърват
ски, албански и турски, кои 
то създават една хармонич- 
ност. Сега за тази хармонич- 
ност ще допринесете и вие 
с вашите, също така различ
ни езици, но с едно единст

вено значение: „Да обичаме

На Ст. Николов
Неудържимо бягат диви коне 
а ние ги езднм.
В атаки ни носят тез 
и ние атакуваме.
Към безкрая цвилдт все млади коне — 
а ние

луди коне —

един след друг занавекн падаме.
въо-

из- Ф * *
ча-

Копаехме камъни за нов строеж __
иалягаше лоста буен младеж, 
и в най-мъртвите пластове дори 
череп човешки младежа откри .. 
Ооикиовешшя разговор наш занемя 
пред тайната обвита с черна земя 
и като я докосвахме с грубия лост 
раждаше се въпрос след въпрос:
В кои ли години тоз човек е роден’ 
Как е настъпил сетния му ден?
От белия свят какво е разбрал — 
колко е страдал, какво е мечтал’ 
Къде ли е минал и какъв е бил? 
Какви ли тайни в земята е скрил’ 
Смъртта му кой ли е оплаквал пръв? 
В кого ли днес тече негова кръв?
•. И заприлича миналото на бой 

във който всеки войник е убит.

па

Ь- -т ^ — ...-
г* пр..

Този фестивал, 
предишните, още

както и
ведиаж

манифестира основната при
добивка иа нашата 
етическа революция — брат
ството и единството 
шпте народи и народности. 
Децата от различните краи
ща в СР Сърбия по-отблизо 
се запознаха с Косово и съв 
местния: начин на живот и 
раоота па

социали-

на на-

равноправните па роди п народности, 
щн в Призреи. живее страховит,

Братско хоро
М. Величков УСтраница 8
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Съвещания по проблемите на образова
нието —

СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИННА 

ПРОСВЕТНО-ПЕДАГОГИЧЕ
СКА СЛУЖБА

На 22 и на 23 май, 
„Братство в Ниш 
вещания —

т-г. в издателство 
се състояха две поредни

за създаване на единна ппосветнп- недагогическа служба за просветно
съ-

ската «ародност „ за издетГяето^а. учебницш 
В работата на съвещанията взеха участие пре-

В съвещанието по създава 
не на единна просветно-пе
дагогическа служба 
участие: Хадия Морина, по-

по създаване 
педагогическа служба, на съ 
вещанието като гости при- 
съствуваха представители на 
албанската народност от 
Прешево и Буяновац.

Участниците в съвещание
то обсъдиха и приеха зада
чите и целите, които ще из
пълнява тази служба, кадро 
вия й състав и организацио
нните въпроси във връзка 
със създаването й.

Прие се — бъдещата про
светно-педагогическа служ
ба да се грижи за осъщест
вяване на учебната програ
ма, да проучва проблемите 
във връзка с учебното дело 
на българската народност,

на просветно-
взеха

мощник-секретар на Репуб
ликанския секретариат по 
образование и наука, Тодор 
Славянски, член на Предсе
дателството на Републикан
ската конференция на ССРН 
Милица Чубрович, съветник 
в Института по основно об
разование и образование на 
преподавателите и Хикая 
Сюлеймани, представител на 
на Републианската образова 
телна общност. Тъй като се 
разглеждаха общи въпроси

Богич Расилович
въпроса с учебниците,, наръ
чниците, семинари, курсове 
и пр. При това, те ще водят 
грижа за създаването на кад 
ри за училищата на българ
ската народност, както и за 
материалното положение на 
училищата.

Просветно - педагогическа 
та служба ще наброява пе
тима души и ще действува 
самостоятелно. Договор към 
кой педагогически институт 
— нишкия или вранския, ще 
работи, ще се вземе след до
питване с общинските обра
зователни общности и съот
ветните институти. По отно
шение на финансирането бе 
казано, че средства съвмест
но ще осигуряват Републи
канската образователна общ 
ската образователна общ
ност и образователните общ
ности от Димитровград, Бо
силеград, Сурдулица и Бабу 
шпица.

Новата просветно - педаго 
гическа служба трябва да 
започне с работа в началото 
на идната учебна година.

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮ
ЗА НА МЛАДЕЖТА В ДИМИТРОВГРАД

НА [ВСИЧКИ МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ 
В КОМУНАТА И СТРАНАТА

ЧЕСТИТИ

25-ТИ МАЙ — ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ЗАВОЕВАНИЯ В 
СОЦИАЛИЗМАОБЩИНСКАТА КУЛТУРНА ОБЩНОСТ 

БОСИЛЕГРАД V
НА МЛАДЕЖТА И ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ 
В КОМУНАТА И СТРАНАТА Коментар

Показ на безвкусицаЧЕСТИТИ

25 МАЙ — ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА Миналият петък в Димитровград гостува
ха естрадните певци Мая Данилович, Мики Си 
бинович и Сръбиянка Стоянович, придружени 
от оркестъра на Томислав Маркович. В залата 
на културния център (и в тяхна организация) 
те изпълниха концерт за димитровградските 
зрители. Както обикновено, концерта бе добре 
посетен, а билетите ирекалено окъпи.

Това е накратко за състоялия се концерт. 
Обаче остава въпроса: какво с такива програ
ми предлага културният център в Димитров
град и каква е тяхната цел. Постъпките на из
пълнителите, техните безвкусни шеги, тяхната 
поразителна гардероба, бяха само за някоя 
кръчма. Това тяхно отношение към зрителите, 
към хората които им обезпечават хляба, не 
само че ре е на място, но е дори и унизител

ната им пожелава много успехи в социалисти
ческото възпитание и изграждане.

РЕШАВАНЕ НА 
НАЛИЧНИТЕ ПУТ-
рьвнисти

По отношение на издава
не учебници за училищата 
па българската народност 

бе отчетена съвещанието 
но, че и количествено, и ка
чествено издаването 
изоставала зад изисквания
та. Причината е, че 
мата на финансиране 
съпътствувала промените, 

настъпили в обра
зователното дело у иас.

С оглед, че в настоящата 
н идната година ще се на
прани преустройството - 
ловното и средното образо
вание, участниците в съве
щанието се съгласиха в мо
мента да се издадат онези 
учебници, които ще задово
лят наличните потребности. 
Ппи това същевременно е 
приет темпото на издаване 

учебници до промената 
па учебната програма.

С други думи, съвещание
то за учебниците изготви 
конкретна програма, която 
ще бъде представена на Ре
публиканската скупщина, за 
■ а се осигурят необходими
те средства чрез съответни
те инстуции.

им е
но.систе- 

не е Струва ни се, че и хората от центъра тря
бва да се запитат: дали считат, че димитров
градските зрители са без вкус или с такива лро 
грами желаят да окажат влияние върху техния 
вкус. Ако мислят първото, лъжат се. Ако лък 
мислят, че трябва да окажат влияние на тях
ната култура, тогава са прави. Но не и влия
ние в отрицателен смисъл. А е такива програ
ми те всъщност оказват отрицателно влияние- 

И не само състоялият се концерт, но и фи
лмите, които се прожектират в Димитровград 
са предимно без било какъв подбор и предла
гат различни „дракули“ „кавбойи” и подобни 
„герои“, но какви герои? Дали се забравя 
яиието на тези и такива концерти, филми и 
т.н. Дали в културния център са забравили, че 
трябва да оказват влияние на развитието «а 
културата и да се питат има ли място за отри
цателни влиялия, преди всичко към младите 
хора, техните най-редовни посетители.

които са

в ос-
Завършването на средно у=е =

е скъп спомен. След него ппсгичясвоя жизнена пътека, кояторядко сс лреси а
___ още по-рядко съвпада с пътеката на У
ченика от средното училище.
или

гимназисти — 
гимназия

поколениеТазгодишното
абитуриенти на димитровградската 
й к Тито“ ше имат основание с радост да 

си спомнят за ученичеоките дни- Това поколс- 
иие е м^жду малцината поколения, които ня-
ние е -между учебната година,
мат повтарящи ®якра дУишн-ото поколение

На снимката. _ наставничка Миле

на вли-

клаоната А. Д.гимназисти с 
вайка Каменова. Ст. Н.
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тщттттв
млади, и на възрастни. Дру
гарят Тито с заслужил рож
деният му ден да се празну- 

като общоюгославски пра

шите народи и народности. 
Затуй считам, чс програма
та е добра.СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ ч адоживея? Прс- 

като АСИ/ който
Как да го

ще сГпомни. Да го помним 
— по онова, което бъде из
пълнено, по онова, което па 
нравим или чуем, по онова, 
косго доживеем.

зник.
Сг/оред мен, писането на 

наградни теми за живота и 
делото на другаря Тито тря
бва да се разшири — имен
но да обхване и младежите 

предприятията. От друга 
страна, бих премахнал наг
радите за спортни постиже
ния и песенни изпълнения. 
Всеки млад човек високото 
си класиране в една 
друга област трябва да схва 
не като негов дар или пода
рък за Деня на младостта.

Инак очаквам тазгодишна 
та програма да бъде по-доб
ра от лапи.

Младите горещо обичат ди

своя празник помигБезспорно най-скъп 
бъде, когато другарят 1и 

то получи Щафетата на мла
достта, с кодто и ние изпра
тихме пашите привети.

Влада ПЕТРОВ, ученик от 
III клас:

ще

- ** .... •Т'”'"

или

Като младеж, преди
всичко, считам, че това е 
мой празник. Бих се радвал, 
когато гоя Празник 
празник па всички —

стане 
и на Ст. Н.

Футбол

ПРИЯТЕЛСКА СРЕЩА
А. Балкански —,,Ерма“ (Суково) 6:1п
Диимтровград, 22 май. Игрище на ,Дсен Балкански’. Вре 
ме хубаво за игра. Зрители около 100. Голмайстори Пан- 

2, Милев 2, Гюров и А. Петров за „А. Балкански", а 
С. Джорич за „Ерма". Съдия на срещата С. Манов (Ди
митровград).

ВЛТетров, В. Игнятова и П. Видсиович
чеввяхме в твърде къс срок, но 

паказ се надявам, че все 
качествено ще ги изпълним.

Според мен Празникът на 
младостта дава възможност 
на младите за всестранна и- 
зява — спортна, културна, 
творческа и др.

Вида ИГНЯТОВА, ученич
ка от II клас:

— Аз посрещам Празника 
не като „свободен” ден. За 
мен той е Нещо повече. Име 
нно Майските срещи на Де
ло осъществяват Титовата 
поръка да укрепваме брат
ството и единството на на-

Към трима гимназисти на димитровграедката гим
назия „Юосип Броз Тиго" се отнесохме с въпроса: как 
посрещат своя празник, дали програмата ще задоволи 
напълно техните очаквания и какво биха искали да видят 
или доживеят през празничните дни?___________________

В приятелска футболна 
в съста-

сяха по-сериозно към игра
та.среща, с изменения 

ва, „А. Балкански“ оправда 
позициите, които заема в пи 
ротска футболна дивизия 
(първо място с пет точки 
пред второкласирания от
бор) и високо порази отбора 
на „Ерма" с резултат 6:1 
(2:1). Победата можеше да

Срещата беше приятелска 
понеже футболистите на 
„Ерма” не са били навре.ме 
осведомени, че отборът им 
е изключен от по-нататъшни 
състезания- Поради това сре 
щата ще бъде регистрирана

25-ти май, мога да кажа, с 
оглед на материалните въз
можности, тазгодишната про 

бъде доста богата.

Павле ВИДЕНОВИЧ, пред 
седател на средношколската 
младеж и ч^ен на комитета 
по чествуване Празника на 
младостта в 'града:

грама ще 
Веднага обаче искам да 

отбележа, че подготовките 
закъсняха сравнително мно
го. Така например шмнасти 
ческите упражнения подгот-

служебно — 3:0 за в полза 
на ,Л- Балкански".

— Като чл]ен на комитета 
по чествуването на Празни
ка на младостта и рожде
ния ден на другаря Тито —

бъде и по-висока, ако дома
шните футболисти се отна- А. Д.

БаскетболЖЕЛАНИЯТА НА АСЕН И РАДА
Мач по вкуса на зрителите— Преди всичко здраве и 

дълъг живот и доживотно 
да ни води тъй умело към 
оъдещето.

.гада Христова, двадесет „СВОБОДА" — „МЛАДОСТ” (Алексинац) 81:78 (35:39)

Димитровград, 22 май. Иг
рище на „Свобода". Време 
хубаво за игра. Зрители око 
ло 200. Съдии на срещата. А. 
Иванович и К. Аранджело- 
вич от Ниш.

„Свобода": Н. Минев, И. 
Симов 5, С. Митов 2, А. Ву- 
кович, П. Димитров 21, Г. 
Йосифов, М. Михайлович 24, 
Н. Колев, Е. Соколов 23, А. 
Иванов.

В една извънредно хубава 
игра баскетболистите на 
„Свобода" спечелиха

-годишна девойка от село 
лрешник е типичен прелета 
ви гел на многоороините де
войки, които са останали на 
село в ьосилеградска оощн- 
на. 1я се занимава със земе
делие, но изпълнява и всич
ко онова, което предлага 
животът на село.

Въпреки, че гостите в те
чение на целия мач имаха 
превес в играта, те не бяха 
в състояние да преодолеят 
силните атаки на домашни
те баскетболисти пред края 
на срещата, а преди всичко 
на най-добрите състезатели 
М. Михайлович, Е. Соколов 
и П. Димитров.

За тази игра и двата отбо 
ра заслужиха висока оцен-

Съдиите на срещата А. 
Иванович и К. Аранджело- 
вич авторитетно водиха то
зи мач.

I
— особени трудности има 

селската женска младеж. ля 
се намира в такова положе
ние, че върши и онези раоо- 
ти, за които ооикновено се 
казва, че оили 
ки”

V. 713
ка.

Асен Асенов, квалифици
ран шлосер е най-млад рабо 
тник в Босилеград. Работи 
в комуналното предприятие 
„Услуга”.

— Всъщност аз имам гол
ям трудов стаж 
Асен. Преди това три годи
ни като ученик бях на пра
ктическо обучаване в „Услу 
га". Това ми помогна по-леко 
да овладея „тайните" на 
професията.

Асен е млад, но твърде 
. сръчно върти машините.

— Обичам занаята си, той 
ме увлича и го изпълнявам 
с удоволствие. Да си работ
ник в същинския смисъл на 
думата зависи от старание
то — казва тбй.

Кой е най-радостният му 
момент?

— Приемането ми в редо
вете на Съюза на комунис
тите, което стана преди един

месец. Оособена радост почу 
вствувах, защото това жела
ние ми се изпълни по време 
на провеждането на Писмо
то на другаря Тито, когато 
работниците получават оно
ва мдсто в обществото, кое
то им се полага.

Какво Асен мисли за поло 
жението на работника в 
предприятието, в което рабо 
то?

само „мъж- 
— казва .Рада. 1Я дооа- 

ви, че това оило главна при 
чина селската младеж да на 
пуска домовете си и търси 
раоога в града.

среща
та с отбора на „Младост" с 
малка разлика - 81:78 (35:39).

Хандбалказва
— до сега нямах никаква 

квалификация. Сега Се запи 
сах на четиримесечен плета- 

курс в Босилеград. 
1ЦОМ като го завърша ще 
търся раЬотя в някое пред
приятие.

— В моето село, което има 
Зз домакинства, желанието 
иа петнадесетте девойки е 
да получат някаква квали
фикация и да се настанят 
на работа. Би било добре в 
Босилшрад да се оформят 
малки обработваеми и услу 
жни цехове, в Които би има
ло работа за нас __
Рада.

Безотговорно отношениечек

— С прилагането на аман- 
дманите всеки от нас тце на 
мери същинското си място 
в производството и изцяло 
ще може да решава за дина 
ра, който създава. В нашето 
предприятие и досега всеки 
работник е бил добре осве
домен и за трудностите и за 
резултатите.

Още един въпрос: Когато 
би имал чест да връчиш ща 
фетната палка на другаря 
Тито какво би му пожелал?

„АСЕН БАЛКАНСКИ"
ВАЦ 27зМП°13ИЦА” 11 _ ЛЕСК°’

Хандбалистите на „А. Бал
кански отново загубиха ка

"рйЖМ
по-лошо от поражението е 
отношението им към

хандба-вид всичко това, на 
листите от Лесковец не беше 
трудно да победят.

В отбора на „Дубочида 
всички играха добре, А°ка' 
то от домашните хандбалн- 
сти добра игра показаха са
мо А. Петров и И. Симов.

Отборът започва всеки мач 
без подготовки иказва спортно 
вдъхновение — без което ня 
ма резултати. ИмайкиВ. Велинов А. А-пред-

Стршвца 16
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ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ
Ех, да беше водата

ГИМНАЗИЯ „ЙОСИП БРОЗ ТИТО" — 
ДИМИТРОВГРАД

НА УЧЕНИЦИТЕ И МЛАДЕЖИТЕ В 
КОМУНАТАпо-рано ЧЕСТИТИ

ПРЕЗ последните 
почти всички села в Димит
ровградско захвана мигра
цията. Хората напускат ма
сово селото за да намерят 
по-добри условията за 
вот и работа. Някои отива
ха и далеч от родния край.

А селяните от Градини от 
старото място се спуснаха 
долу край Нишава и 
пътя Ниш — София. Тук по 
строиха нови къщи, доведо
ха ток, вода и построиха 
съвсем ново Градини.

В старото село 
само ония, които 
възможност на стари годи
ни да строят нови къщи. 
Тук останаха само няколко 
къщи със стари хора. Напус 
натите къщи представляват 
чудна картина. А селяните 
които са останали тежко 
живеят. Един се оплаква 
преди някои ден, че не мо- 
жал да намери човек да му 
помогне да натовари чували 
те за воденица.

Трима земеделци от село
то показаха, обаче че и тук 
може да се живее. Те ре ши
ха да доведат водата в сво
ите къщи. Почвата е мно
го камениста но те с упори
тост и труд прокопаха кана 
ла. Работиха по 15 дена,"вло

години жиха по 1 000 динара, но ва 
Първи май пуснаха водата. 
Видях ги край чешмите как 
радостни гледаха водата как 
блести 
почва

— Ех, да беше водата пре
ди 15—20 ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА 25 МАЙ!години нямаше да 
опустее нашето село — каз
ва пенсионерът Иван Дон
чев.

като тлм пожелава пови завоевания в образо
ванието, възпитанието и социалистическото 
строителство

върху каменистата 
е техните доврове. 

Тук бяха Иван Дончев, Еле
нко Спасов и Маринков със 
своите най-близки. Всички 
бЯха радостни.

жи- Тримата от село Градини, 
старото Градини, заслужа
ват всяка похвала.

М. Владимиров 
с. Градини 
Димитровградскоавто-

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮ
ЗА НА МЛАДЕЖТА В БАБУШНИЦА

Димитровград
на всички младежи и девойки в общи
ната, съседните общини и странатаостанаха Семинар за митнически работницинямаха честити

ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА — 25 МАЙ!С цел да бъдат осуетени 
специалните видове на кон
трабанда на оръжие, нарко
тици и подобни, от 14 до 18 
май в Димитровград бе про
веден семинар за митничес
ки работници и работници 
на Секретариата на вътреш
ните работи от Пирот, Ба- 
бушница и Димитровград. 
Семинарът е организиран от 
центъра по професионално 
издигане на митнически ра
ботници, при Централното 
митническо управление.

Бяха обработени седем те
ми от преподаватели специа 
листи към Централното мит

ническо управление, Репуб- 
на паметници, Югославска- 
ликанският завод за защита 
та народна армия и -Съюз
ния секретариат на вътреш
ни работи. Между другото 
бяха обсъдени и следните те 
ми: „Методи на откриване 
и обстоятелствата 
щи митническо нарушение 
в пътническото движение’', 
„Премахване на контрабан
да на наркотици“, „Видове 
на диверсантни средства и 
мерки на лична защита при 
намиране на такива предме
ти“, както и други въпроси 
из областта на специалните 
видове контрабанда.

с пожелания за още по-големи успехи 
в социалистическото изграждане

посочва- КА ВСИЧКИ СВОИ УЧЕНИЦИ И МЛАДЕ
ЖИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ЮГОСЛАВИЯ 
СЪРДЕЧНО ЧЕСТИТИМ

ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА — 25 МАЙ!

Трудовият колектив на гимназията 
„Иван Караиванов" Босилеград

Д-р Джордже Игнятович:

ЛЮБИЦА ИВОШЕВИЧ - ДИМИТРОВА (2) N

!— четири десетилетия от смъртта й — V

у/ш
донася му книги и вестници. 
„Твоето арестуване — пише 
му тя на 15 юли 1912 година 
— има добри и лоши стра
ни, но мен ми се ще да виж
дам само добрите... Има 
нещо, което ме кара да бла
гославям твоите врагове, ко
ито с осъждането 
доха случай още 
много по-ясно да загледам в 
душите на нашите работни
ци. Как безпределеио те оби 

те! И колко дълбока и 
чиста е тая тяхна любов към 
своя Георги Димитров”. То>й 

я нарича 
ръка”. В едно от писмата си 
до Любица Димитров въз
клицава: „Най-щастливият 
затворник в тоя 
цесъмено аз!"

Любица не забравя и своя 
та родина. В началото на 

911 година тя гостува
роднини в Крагуеиац.

ша Кацлерович) и опортю
нисти (Йован Скерлич, Ко- 
ста Йованович и Милорад 
Попович), Любица решител
но застава на страната на 
марксистите.

През 1906 година семейст
вото на Парашкева и Дими
тър Михайлов се увеличи с 
още един член 
сръбска работничка им 
на снаха и съпруга на иър- 
вородения им син Георги. Че 
твърт век Любица е верен 
другар, съратник и помощ
ник на вожда на български
те работници. Тя му създа
ва условия за работа в 
щи, набавя му необходими
те книги, следи българския,

Любица Ивошевич участ- 
ствува най-дейно в работата 
на профсъюза на шивашки
те работници в България; ка 
то член на ръководството тя 
е редактор на в. „Шивашки 
работник”. Работниците в 
Русе, Пловдив, Плевен, Со
фия и други градове сърдеч
но приветствуват пламенни
те слова на Любица. Заедно 
с Георги Димитров тя орга
низира стачката на работни
ците в кибритената фабри
ка в Костенец, съпровожда 
го и бива арестувана заедно 
с него при изпълнението на 
партийни задачи. На десе
ти я конгрес на Общия работ 
нически синдикален съюз

Г?

; ЧЙь* Г;

)"ти ми да-
веднажмладата

ста-

чат

На истинска наслада прочетох 
твоите три стихотворения- 
Особено съм възхитен от 
„ПлебеМка съм, да!” В него 
с излято твоето собствено 
детинство. Чувствува се как 
това прелестно стихотворе
ние се откъснало од дълбо
чината на твоето сърце..

През юни 1920 година Лю
бица Ивошевич е делегат на 
БКП на Вуковарския кон
грес, на който в ожесточена 
борба с опортюнистите се 
слагат основите на Югосла
вската комунистическа па
ртия. Когато на 22 август 
същата година работниците 
спечелиха на изборите общи 
ните в Белград, Ниш, Кра- 

Ужнце, Шабац, Ва

дата и с работниците, 
връщане, Тя има неприятно
сти на пиротската гара, за- 
тцото един жандарм напра
вил донос, че не поискала да 

къде пътува. Полн- 
. След като

„моя Дяснапък
къ-

пъкъл съм
сръбския, руския и герман
ския работнически 
Любица му е първата учи- 

немски език, обсто 
много ще

му каже 
цнята я спряла 
пиротскнте другари протес
тирали и Любица няколко 
пъти била подложена па раз

(ОРСС) Любица изнася Док
лад „Организацията на ра
ботничките", на Първата же 
иска социалдемократическа 
конференция Любица е из
брана за член на Централ
ната женска комисия при 
ЦК на Българоката работни 
ческа социалдемократичес- 

— тесни социали

печат.

на1телка по свои
На работническо събрание 

положението

пит, тя продължила пътува
нето си. Вестник „Радничке 
повине" протестирал срещу 
това „полицейско безобра
зие" и поискал обяснение от 
министъра па вътрешните 
работи, тъй като пътниците 

пътували в България

ятелство, което 
благоприятствува Димит

ров така блестяЩО да защи
ти и себе си и международ
ния пролетариат пред фаши 
стския съд в Лайпциг. „ 
За нея той е „мили Жорж , 

— „мила, скъпа

тя говори за 
иа работничките 
ходимостта от организираме 
то им в профсъюзни органи
зации. На заседание па Син 

съвет разказва за

и за необ-

тогава 
без паспорт.

Любица изпраща свои сти 
хотворения на „Радничке но 
пипе”, .Деднакост“, „Будуп- 
иост“, които се декламират 
на работнически събрания и 
концерти в Белград. Димит
ров високо цени поетичното 
дарование на своята съпру
га. „Завчера случайно ми 
попадна иа ръка „Будуч- 
иост" от 1 август. Това бе 
един щастлив ден за мен. С

ка партия
(БРСДП-т.с.). от скром- 

средства тя дава до 
безра-

дикалния 
борбите иа българските ра- 

Вестник „Редник",
сти за него тя 

Люба". Като свой най-голям 
към партията тя смя

гуевац,
льево, Пирот, Лесковац, Ку- 
маиово, Прилеп, Белее и 
други градове, Любица писа 
за оглушителната плесница, 
която пролетариатът «а „та* 
зи измъчена страна" плесна 
право в лицето на буржоа-

ните си
броволни вноски за 
ботии, за фонд „Работничес
ки вестник", за фопА > » ® 
циалистическа печатница 
иа Сръбската социалдемокра 
тическа партия- Когато в 
сръбското работническо дви 
жение става разрив между 
марксисти (Аимитряе ТуДО- 
вич, Радрван Драгович, Р

ботници. 
съобщавайки за пристигане- 

Любица Ивошевич — 
на ОРСС

принос 
та да 
своя

насъздаде условия 
съпруг да работи, да 

му запази здравето. Когато 
Димитров през 1912 и 1918 

е в затвора, Любица 
му достави ху-

то на 
жена на секретаря

Георги Димит- 
местните рабо

— другаря 
ров, с когото 
тиици со запознаха преди 

година", изказва благо 
Любица за бесе-

година 
се грижи да
бава храна, осведомява г°

иа партията,

зията.една 
дарност иа

за дейността
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1 в ЧАСОВЕТЕ ЗА ОТДИХ И ПОЧИВКА

НА КАКВО СЕ СМЕЯТ ШОТЛАНДЦИТЕ Краева мозайка
Бременна шотландка «оча

кваща петото си дете, изпад 
нала п ужас, когато проче
ла във вестниците, че от вси 
чки родени в света всеки пе 
ти човек е китаец...

Казват, че когато шотлан
дец реши да се обеси, купу
ва въжето на изплащане. Следи от стари пътищаМлад шотландец напра- 

нкономически изгодновил
откритие за премахване на 
петната по употребявана по 
пивателна хартия. мото шосе, което се отклоня 

Суковски мост, 
Планиница отивало 

Боровско поле и Враб- 
минавали

Устройството и положени
ето па пътищата винаги е 
резултат на обществено-ико
номическите и географско- 
геоложките особености на 
терена. Поради това пътища 
та ис са вечни — едни из
чезват, други се строят. 
Димитровградско това твър
дение може лесно ла се илю
стрира. Така например няко 
лко стари трасета, прокара
ни още по времето на римля 
ните, турчите напуснали 
изчезнали завинаги (останки 
от римски кладърми през 
Къндина бара).

вало от 
през 
към
ча. По него са 
кръстоносци, а по-късно и 
австрийски войски в боеве- 

на XVIII столе-

Маги поставила надпис 
върху надгробната плоча на 
мъжа си „Почивай в мир”. 
След известно време поръ
чала да прибавят и думите 
„докато дойда аз”.

Курс по въдичарство
В те в края

тие.Клен (речен кефал) Малко е липсвало и желе
зопътната линия Ниш — Со
фия вместо през Димитров
град да мине през Лукавица 
т.е. из дерето на Аукавишка 
река и Бурела. За това пред
ложение се застъпвал дори 
и френският учен и пътеше
ственик Ами Буе.

Следователно, не само на- 
дължните долини които поч 
ти паралелно пресичат Ди- 
лштровградско (Височката, 
Забърдската, Нишавската и 
Бурелската, а донякъде и 
Дерекулската) са определя
ли броя и направлението на 
всички по-важни пътища, но 
за тяхното построяване вли
яела и обществено - истори
ческа обстановка. Изразите
лен пример от локално зна
чение е и клонът от (един
ствения трансверзален път 
в Димитровградско) Видлич- 
кият път над Брайковци се 
разклонява за Славиня. След 
приобщаването на Славиня 
към Пиротска община този 
път е напуснат и почти за
личен. Обществено - стопан
ските про.мени на нашето 
село са и причината за за
падане на стария път Димит 
ровград — Поганова-.за смет 
ка на зачествяване на дви
жението по пътя по долина
та на Ерма.

— Защо закъсня» Макнаб?
— Стиснах по-силно паста 

зъби и загубих поло
вин час, докато я вкарам об 
ратно.

Двама шотландци били из 
правс!Ш пред съд. И двама
та едва се държали на кра
ката си.

и теВъртящите блесни са за 
предпочитане. Замята се 13 
бързеите или в краищата иа 
вировете. Кога се замята в 
застоялите води може и в 
дълбочините. Иначе при ри 
болов иа клен, движението 
на блесиата трябва да е по- 
близо до повърхнината иа во 
дата и по-бързо. Този начин 
търси упоритост и търпели
во чакане, понеже кленът 
преследва блеснаха и след 
това я иалапва.

Продължение от миналия 
брой та за

По това време най-добре 
се лови „на леко”. При този 
начин на риболов използува 
се влакно до 0,25 мм, повод 
по-тънкъ от основното влак
но, въдици тип „кленскн” от 
№6 до №14, къс прът и ие-

Най-голям строител иа пъ
тища по време на турците 
бил Митхад Паша, чието де
ло още не е проучено обсто
йно. През средата 
лия век той направил изпра
вна иа много пътища по до
лината на Нишава. Негово
то дело е днешната посока 
иа пътя Пирот — Димитров
град. Той възобновил и пътя 
Крупац — Забърдие през Те- 
пош, който днес е изчезнал. 
Старинен път, от немалко 
значение за историята на 
нашите краища, имало древ

на мина-

пременно със спшштгова ма 
тежест или без те- — Какво е обвинението? 

— запитал съдията.
— Пиянство — отговорил 

полицаят.
— А къде е третият?
— Кой трети?
— Който е плащал!

кара, с 
жест, плувка достатъчно гол 
яма, за да подържа стръвта
на определено растояние от 
повърхността на водата. „На 
тежко” се лови, както се ло
вят всички други риби. При 
този начин трябва да се за
сича още при първия удар.

СЛЕДВА
Здравко Илиев

уводи вода у иже. Найдо 
кладенац, ископа канал, 
купи цевйе — потече во
да по двор и собе. Цел 
дън се бърличкаю децата. 
Реко, а са че дойду- Че
ка, чека нема нищо. Пак 
ме не сликаше.

После поче да се уводи 
струя. Пръв уплати. Пръв 
купи телевизор. Пръв ку
пи казтор на струю. Реко 
на женуту че видиш — са 
че дойду да ме сликаю у 
весници да излезнем ... 
Нищо не стану. Све гле
дам друфи излазе.

Най-после се сети. Узо 
пушкуту на Ангела ловд- 
жиюту- Излезо «ад село. 
Смудза се натам-навам и 
уби диву свиню. Ка се съ- 
сукаше вестникаре. Слика 
ше ме отспред и одзад и 
написаше, дека съм убил 
две свин»е с йедън кур
шум.

Тека най-после излезо 
у весник.

С блесни ловуването е най 
успешно през летния сезон. 
Блесните са така наречените 
изкуствени примамки, които 
се използуват при риболов 
със спининг. На тя* се ловят 
хищните риби (сом, клен, па- 
стърва и др.). Блесните могат 
да бъдат „въртящи”, „лъка
тушещи” и „гмуркащи”. Вър 
тящите“ блесни могат да бъ
дат с въртяща се метална 
пластинка около остта или с 
въртящо се торпедовно тяло 
от пластмаса, метали или гу
ма, снабдено накрая с кирл-

Сп. С.

Само да излезнем 

у весникца.

„Лъкатушещите” блесни са 
метални или пластмасови 
пластинки, различни по фор
ми, големина и оцветяване.

При неравномерно обиране 
на влакното те се люлеят, 
при бързото обиране се пре
въртат около себе си, а при 
паузи се насочват към дъно
то. „Гмуркащите” блесни по 
форма и цвят наподобяват 
най-често малка рибка.

Одавна ми беше мерак 
да излезнем у весници. 
То лко бре много весници 
излазе у нашуту държаву, 
а я не може да излезнем 
у гь и.

Беше на моду да се се- 
йе италиянка. Я вати ко- 
нятога и право у град. Ку 
пи два цака и право у се 
ло. Улови юнцити, сбърча

налево надесно ,елем поо
ра и засея н>ивуту. Жито
то расте л>и расте, а я свак 
дън се бричим и щом за- 
вужди цип кажем на же
нуту: иду!

— Кой бре, марен те 
убил — каже жената.

— Иду да ме сликаю за 
весници.

Нищо не излезе от то
ва. Беше на моду да се
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