
От централното

тържество на 

стадиона на ЮНА 

в Белград

ТИТО КЪМ МЛАДИТЕърштНо младостта по случайПриемайки Щафетата на 
81-ия си рожден ден, другарят Тито каза:

нашата страна, на пионерите„На младежта в 
— най-младото поколение, честитя Деня на младо
стта.

сме отговор™ за съдбата на нашата страна. Аз 
тук обещавам пред вас, югославска младеж, че 
™е ще сторим всичко нашата страна да бъде щас
тлива, да бъде единна, нашата младеж весело да 
прекарва своята младост. Обещавам, че ще се ста
раем да обезпечим на нашата младеж велико и ща- 

бъдеще. Благодаря ви на всички.
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^ От заключителните тържества по случай Празника на младостта

МАЙСКИ СРЕЩИ - 73 |
дна хубава идея успешно е претворена вдело. ^

За празника на младостта почти
пред=е=<Й^^нГ^ГГсЗи |1

|

Тази програма за пръв път бе сре° ^

яаьвгг.»Яа5=± I

ткшз= 1вашите гартАЩщга. от Ковачица, румънската
словаш ял банската и турската народност NN«даем* |

за обогатяване иа програма - Р организира Кч
правен опит в дните на ^‘'“^^“‘ „ости. Като пачи- §§ 
митинг на поезията наиароА 0 Цо поради орга- 
чииание _ — г"а- ™ «■» особено пи- |

Въпреки това тазгоднш.ш^ фес™вал Майс™ сре,ни ^
бе на сравните^ високо равнице-Идеят^а^^ ^ |
програма, която п°^еД° от българската народност §* 
всички ооицпги с население че комитетът но »
следва да се разра^твж ^товуначи, посдсдните месе- $$ 
чествуване на 25 ма» I . а — „0 иеговата дси- ХУ
ци пред празни™, за ^ А веднага след празника с 
ност би трябвало да запош е дадг1родължи прсз „„дата » 
равносметка за ,,а"Р ТОгава би могла по-обстоино да 
Г^гледГаобсъдиИЛЛа,,й се намери съответно приложс- |

Ст. Н.

ТВОЯТА АКЦИЯ Е НАШЕ 

ВДЪХНОВЕНИЕ
Е жем да ти отдадем дължимо 

то признание, което да е ра 
вно на огромното ти уваже 
ние.

Празникът на младостта и рождения ден 
25 май бе увенчан с тьр- 

Титова щафета на
на другаря Тито — 
жественото предаване на 
стадиона на ЮНА в Белград.

Висококвалифицираният металоработник
Милан Иветич от Кикинда връчи на прези
дента Тито щафетата на младостта Върху 
пергаментова хартия е изписано посланието на 
младежта и народите на Югославия,

щафетната палка бе връчено н*

Празникът на нашата мла 
настоящата 1973 годидост в

на се пада в година на наш 
юбилей, революционния 
снен юбилей когато 
це положихме основите на 
нашата общност, на нашето 
по-нататъшно развитие, в го
дина след Твоето Писмо, 

Третата конференция 
когато

и во 
в Яй

което
след
на СЮК, в година, 
подготвяме Конгрес на Пар 

и младежта, когато
заедно с 
другаря Тито.

В посланието се казва:
тията
създаваме нова Конституция- 
И ето, в този размах на ре 
волюционна акция 
да Ти кажем: малко е ако 
сс каже, че сме готови да 

започнатото с

желаем
Ти- делно и всички заедно, же 

лаем да Ти кажем само две 
думи: обичаме Те. Казали би 
хме само толкоз, макар че 

че никога не можем 
да Ти сс отдължим, чс не мо

„Скъпи наш другарю
всички горим от жето, днес 

ланието да Ти стегнем ръка 
та. Днес на Твоя и наш пра 

младежи и девойки, це 
наш народ, всеки поот-

продължим 
Революцията- Защото дълоо 

(На 2 стр.)тели на знаемзник,
ЛИЯТот

низационна
соки.

ние. своя физи- 
битовафестивалът Майски ^ главно _

опомня. И тази Народностите гледаха няколко
та програма на народа ** Р може да бъде още
XV- «^да-Г^спорно, това е тема
23&2Гп^еГЛЛите месеци. иа пл. „Освобождение” в ДимитровградГимнастически упражнения



Приет проекта на плат 

формата за Конгреса
пред х.ия

КОНГРЕС 
НА СЮК

3. Председателството на 
СЮК задължава комунисти
те, организациите и ръковод 
ствата на Съюза па комуни 
ститс дейно да участвуват в 
подготовките на X конгрес 
на СЮК. Тази активност 
трябва да се организира:

а) Всички организации на 
СЮК са длъжни на свои кон 
фсрсицми да се запознаят с 
текста на Платформата и да 
дадат предложения, забеле
жки и сюгжестни за по-пата 
тъй то градивно разработва
не и конкретизация па стаио 
нищата, предложени в Плат 
формата. Покрай това исоб 
ходимо е да се устройват 
сказки, разисквания, семина 
ри, съвещания научни срещи 
с цел да се изготвят копгре 
спите документи;

б) Комунистите, организа 
циите и ръководствата тря
бва по-еиергично да повди
гат и решават актуалиите 
проблеми в обществото: про 
веждане па конституционни 
те амаидмани, борба за ста
билизация на стопанството, 
по-нататъшно укрепване на 
работническо — 
същност и на 
тическото единство па СК, 
примане на по-голямо чи 
сло работници в СК, постро 
яване на работнически квар 
тири — респективно всички 
задачи от Писмото на предсе 
дателя на СЮК, другаря Ти 
то и на Изпълнителното бю 
ро, както и на задачите по
ставени от Четвъртата кон
ференция на СЮК — за да 
се излезе на конгреса с кон 
кретни резултати.

тенията па хората в произ
водството. От отговора на 
този въпрос — какво в наше 
то общество съчинява рабо
тническата класа, зависи и 
отговорът па въпроса какво 
е п какво трябва да бъде со 
аналното ядро ма Съюза на 
комунистите.

— Същинските подготовки 
за Десетия конгрес па СЮК 
започнаха още е 21-то засе
дание на Председателството 
на СЮК и е обществено-по
литическата акция върху о- 
жнвотворявапс на станови
щата от Писмото — каза ме 
жду другото Велко Влахоиич 
След това Влаховнч подчер
та, че задачите от Писмото 
са залегнали в основата и 
на тази платформа н че те 
остават н в периода до кон
греса наши най 
задачи.

Накрая Пдерседателството 
на Съюза на югославските 
комунисти прие следните

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ма 
СЮК на 43 — то си заседа
ние, състояло се на 24 май в 
Белград обсъди платформата 
за Десетия конгрес на Съюза 
на югославските комунисти. 
Доклад по проектодредложе 
нпето на платформата изнесе 
Велко Влаховнч, председа
тел на комитета по подгото
вки на конгреса. След прод ь 
лжнтелни разисквания, в 
които взеха участие повече 
членове на Председателство
то н на партийните ръковод 
ства в републиките, покрай
нините и в КХНА. Прелеела 
телството прие проекта па 
платформата за изготвяне на 
становищата и решенията 
на X конгрес на СЮК.

Констатира се, чепредложе 
ката платформа представля
ва резултат па съвместна ра 
бота ма комитета за подго
товки на Десетия конгрес, 
Председателството на СЮК, 
органите на републикански
те ц покрайшшеки комитети 
на СК н на Комитета на Кон 
ференцията на СКВ ЮНА. 
Приетият проект на плафор 
мата, според извода на Пред 
седателството, представлява 
основа н за

4. Председателството на веждане на предконгресната 
СЮК и неговите органи — активност както и на ролята 
Изпълнителното бюро и ко- ' им в следенето на разисква 
мисиите в предконгресната йията и в обобщаване на мне 
активност специално ще раз нията и предложенията от
гледат онези принципни носно документите за конгре 
въпроси, които са само на- са. 
белязани в Платформата и 
които по значението си за
служават широко да се ра
зработят до конгреса.

5. Председателството на 
СЮК задължава Комитета 
по подготовки на X конгрес 
да сумира резултатите от 
публичното обсъждане 
прави обобщение на мнения
та. критиките и предложени
ята. Върху тази основа 
митетът ще организира рабо 
тата за изготвяне на предло 
женията на конгресните до 
кументи.

Председателството посочва 
па извънредната отговорност 
на републиканските и по- 
крайнииски ръководства и 
на ръководствата на СК в 
ЮНА в организиране и про

пажпп

6. Председателството на 
СЮК подчертава ролята на 
печата, радиото, телевизията 
и на останалите средства за 
информация и общуване в 
конгресните подготовки, в 
следенето, насочването и на 
сърчаванего на публичното 
обсъждане и в целокупните 
подготовки за конгреса, при 
ксето специални задължения 
има органът на СЮК „Ко
мунист".

7. Упълномощява се Коми. 
тът въз основа на обсъжда 
нията и изнесените забеле
жки и преложения от днеш 
ното заседание на Председа
телството да изготви оконча 
телния текст на Платфор.ма 
та за публичното 'и оповестя 
ване.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1. Председателството ма 
СЮК приема Платформата 
за изготвяне па становищата 
и решенията на X конгрес 
на СЮК. Платформата и ре 
зултатнтс в прсдстоящето пу 
блично обсъждане трябва 
да станат идейно-политиче
ска основа

класовата
идейно-поли- и на

ПОДГОТОВКИ п
провеждане на републикан
ските конгреси и на покрай 
нинските конференцпии 
Съюза на комунистите 
Конференцията на 
ЮНА. Текстът й ще бъде пу 
бликуван след като се допъ
лни с прсдложенияата и сюг 
жестинте, дадени на заседа
нието. Изказалите се 
ално се застъпиха за по-ясно 
определение на 
същност на целите, за които 
се оори Съюзът на комуни
стите. В това отношение от 
осооено значение е дефини
рането на понятието за 
оотническата
ните условия. В уясняване- 
то на това понятие трябва 
да се изхожда от Марксови 
те положения, но също 
тряова да се

ко
па

и на 
СК в за всестранни 

подготовки на X конгрес на 
СЮК и за изготвяне на кон 
гресните документи.

2. Председателството на 
СЮК констатира, че Пла
тформата за изготвяне на ста 
новнща н решения на X кои 
грес, като резултат на съвме 
стна работа на комитета по 
подготовки на X конгрес, 
Председателството на СЮК, 
органите на републикански
те н покрайнински комитети 
на СК п Комитета на Кон
ференцията на СК в ЮНА, 
представлява основа и за по 
дготовки и провеждане 
републикански

спецп-

класовата

Трето заседание на конференцията на СК * Нишка армейска област
ра-

Задачите от Писмото — в дело/класа в днеш-

отбранителните функции на 
всенародната 

отбрана. Комунистите се бо 
Рят за пълна* изява на вой
ниците и старейшините като 
субекти в издигането 
мията, а това единствено мо 
же да стане чрез военните

колективи. В този смисъл бе 
констатирано на Конферен
цията, ще се предприемат ре 
лица мерки за още по-ожи- 
вена дейност за още по-съдър 
жателна дейност на военни
те колективи.

така В Ниш тези дни се прове 
конгреси и де трето заседание на Кои- 

покрайнински конференции ференцията на Съюза на ко 
на Съюза на комунистите и 
на конференцията на СК в 
ЮНА.

на системата наимат. предвид 
всички промени до които се 
е стигнало в съвременни 
свят, а отделно у нас, в ха
рактера на труда и в отпо-

мунистнте от Нишка армей
ска област. Обсъдени 
задачите на комунистите във 
връзка с издигането на мо
рално-политическата 
товка на армейците и по-на
татъшното укрепване на во 
енните колективи. Бе конста 
тираио, че тези въпроси са 
важна част от програмата на 
организациите на Съюза 
комунистите до Десетия 
грес на СЮК. Те 
клгочително значение, защо 
то са част от задачите от Пи 
смото на др. Тито и Изпъл
нителното бюро, необходима 
активност за още по-дейно 
подготвяне на младите и тя
хното включваме във всички 
политически процеси на на
шия обществено-икономиче-ски живот.

На политическата работа 
с вошшците след Писмото
то пп 'Т“Г° “ обръи<а «ноГО по-голямо внимание. Пре 
дприети сериозни мерки да 
се подобри политическо-въз
питателната работа в 
Ята. Нараства 
и интереса

бяха на ар-

Н. МатиевичПОДГО-Реза Пахлави в Югославия ТВОЯТА АКЦИЯ Е НАШЕ 

ВДЪХНОВЕНИЕПо покана на президен 
та Тито на 29 сдай в Белг
рад пристигна .на петднев 
но посещение на Югосла
вия иранският цар Моха

мед Реза Пахлави 
ругата си Фарах Пахлави.

със съп
на (От 1 стр.)

ко сме уверени, че самошгоа 
вителният

и Ти обещаваме, че ще та
чим братството и единство
то като мото на нашия жи
вот, ще развиваме равнопра
вието хмежду народи и наро 
дности и като наш шанс и 
като

кои 
имат из-На аерогарата в Батай 

ница гостите от приятелс- 
Иран

социализъм 
наша единствена алтернати
ва, наша мярка на съществу 
ване, наша норма на поведе 
ние. Анешният живот 
утре, върху основите 
ра това е нашата револю

е
ки посрещнаха 
президента Тито и съпру
гата »му и -най-в-ипии юго
славски държавни ръково
дители. Това е четвъртата 
среща -между иранския 
шах и югославския прези 
дент. Шах Пахлави, който 
пребивава в Югославия 
през 1966 година, а прези 
ден тът Тито посети Иран 
през 1968 година. През 
1971 година 
Тито беше

И ОНя 
от вче

наш дълг ще бъдем 
борци за политика на мир и 
необвързване — просто ка
зано, на всичко онова, което 
комунистически и етически 
е насадено в нашия живот. 
На всичко, на което ни учи 
Ти и към

Ти ниВЕСТНИК НА БЪЛГАР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза всеки 

Урежда

Дкректор, главен ■

ийк-жеет1
Иддма „Братство” _ 
НГ,Ст^° Паунова, 

Л» «, телефон 25 4М 
Юдмшеж вбонакент 40, 

* ■олугодишея 20
АШра

Текуща

учиш как трябва да 
мислим винаги „напред". Ти 
ни учиш към какво и как да 
се стремим. Учиш ни как да 
обичаме и как да защшца- 
ваме мира, свободата, неза
висимостта, как да 
човека.

Ти доведе до върха на въз- 
можностите на работим* 
™ ” т ' всички труде-
зонти зЛ1 °ткри нови тори зонтн за мира, свободата ра
за обши °Тп СЪТРУА™че"™^ 
за оощия прогрес. И какво
мешшаТпаЖ6М' когато Твоя мерим. Твоята революционна 
акция непрекъснато обогатя-
важете'6 Чувства с ново у-
телство V ,АКрепа и разбира ™?*°' с нови възхищения 

Твоята решителност с«р 
лост, вечна младост ’ СМе* 

И затуй обединявайки 
бовта и подкрепата, уваже
нието и труда, Те уверявахме

петък което ни насърча
редекциотка ваш.

Твоята неуморима борба, 
Твоята вечна младост, досто 
йнството на Твоите думи, си 
дата на Твоята акция 
е наше вдъхновение, 
пътеуказател. И затуй, изра
зявайки настроението 
лиони трудещи се хора, на 
народите и младежта на Юго 
славия, желаем 
ден да Ти повторим: води ни 
и по-нататък начело на Съю 
за -на комунистите в нашата 
страна.

Скъпи другарю Тито, из
пращайки Ти 
Твоя

колеги.
ценилг

президентът ар,чи
така, 

тези въ- 
на ар,мей-

вече обноските между*6 "та

Обсъждайки 
енните колективи й

винаги
нашсъщо•отново в Иран 

2 500УЧа” Ч6ствуването на
„ към 
проси и от страна 
Ците, подобрени на мита годи-на на 

царство.
Гостите от Иран ще пре 

биват в Югославия до 2 
юни и ще посетят СР Сло
вения, а след това иранс
кият шах и югославският 
президент ще водят поли 
тичееки разговори на Бри 
они.

Иранското
в този наш

ролята на во-
^2500-60^9329*

„ САК - Ни* 
Пешнкц. „Ву* к. 
А*кч". Ст. Паупот 

Л* Т2 - Нк

задачи-
те на комунистите в тях, Кон 
ференцията
съществените и принципни 
становища за хмястото и ро 
лята на трудещия се в наше 
го общество, а това ще ре
че, да укрепим още повече

изхождаше от
честитки за 

рожден ден, по-високо 
от нашите мисли стои наше 
то желание: живей ни още 
дълго, дълго за щастието на 
всички ни".

лю
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сР*Щд в Димитровград *•»»

ВЕЛИЧЕСТВЕН ПРАЗНИК 

НА БРАТСТВОТО
Традиционният фестивал на народностите Май

ски срещи в Димитровград се проведе на 26 и 27 май. 
Програмата бе съставена от културно — забавна и спорт
но — гимнастическа част. На фестивала взеха участие 
представители на румънската народност от Уздин, на сло 
вашката народност от Ковачица, на албанската и тур
ска народности от Призрен, на сръбския народ от града 
— побратим на Димитровград — Александровац Жуп- 
ски и като наблюдатели представители от Нови пазар. 
В общата програма участвуваха представители от Дими 
тровградска, Босилеградска и Бабушнишка общини.

. \
М. Мишева чете приветстве
ната телеграма до др. Тито

Още преди тържественото 
откриване на фестивала 
предобедните

' в малката зала на кул-

в то в основното училище ,,Мо 
ша Пияде” се проведоха спо 
ртни състезания по хандбал, 
на които взеха участие пио
нери, пионерки и младежи.

От пионерите се 
ваха отборите на районите 
Невля, Поганово, Смиловци 
и Димитровград. Най-добър

успех постигнаха пионерите 
от Димитровград, които се 
напложиха над отборите на 
Смиловци с 16:6 и Поганово 
с 19:5, докато отборът на 
Поганово спечели срещата с 
отбора на Невля с резултат 
9:4. Пионерките на Погано
во победиха пионерките от 
Невля с резултат 4:1. В ма-

часове на 26
Началото на парадамай

турния център бе открита ху 
дожествена. изложба на 
ивните художници •_

словашка народ-

на-
от Кова-

състеза-чица
ност. Изложбата предизви
ка особен интерес и бе ма
сово посетена.

Тържественото откриване 
бе придружено с едночасов 
концерт на гимназиалната 
музика. Вечерта програмата 
не бе изпълнена поради ло
шото време.

Вече на следващия Ден в 
пиедобедните часове се със
тоя парад, в КОЙТО участву
вах? всички присъствуващи 
^ фестивала. А в следооед- 
ннт^ часове бе изпълнена ед 
почасова програма за воини

Младенка Мило- 
шева от Ракита с 
успех изпълни пе
сента
„Село, пусто село”

Участници в парада
ците.

В програмата
се представиха

на народно- 
танцо- 

звонското 
основни учи 

от Ли-

младежките отбо-човете на 
ри Градини спечели среща
та с Т. Одоровци с резулат 
20:8, а гимназистите от Ди- 
лттровград отборът на Сми- 
ловци с резултат 18:4.Други за Тито

стите
вите състави 
и смиловското

на. училищата 
*’ Бистър и Долна Дю

на.

лшца,
сина
бата.

И лошото време не можа 
да развали хубавите гимна
стически упражнения, които 
изпълниха пионери и младе
жи от основното училище 
„Моша Пияде” и гимназия
та „Йосип Броз Тито” в Ди 
митровград.

СВЕТАФолклорното богатство на

шиЧ^к^лреАс^виха ок- 
‘ Ковашке славикс 

песни и тан-
оркестър 
с румън-

ГРАЖДАНИН НА
тетьт
със словашки

ЪНСКИяТ

за приятелслво междуние и
нашите народи и партии.вВинаги ще помним, че 

пламъка на руската револю- 
започна своя революцио 

Тито,

Президентът Тито извою- 
ва правото на своята стра
на да върви по свои път и 
същевременно да има добри 
приятелски отношения с 
дру?и страни, активно пома 
гГйки делото на мира в све- 

. Днес, президеип.1 
Тито е и ай-забележителяата
личност.

изпълнения, а певец 
Адам с романси.

Пионерките от V и VI клас 
на основното училище, със 
своето упражнение изписаха 
символ на братството и е- 
дннетвото на нашите наро
ил. Гимназистите с ритмиче- 
скн упражнения, представи
ха различни видове спортна 
гимнастика. След тях изпъл-

Николае Чаушеску 
1972

ЦНЯ

който с днес на всички из
вестен като организатор и 
герой на освободително - ре- 
волюционата борба на югос
лавските народи, ръководи- 

югославските кому-

път и другаря
ни
Шамани

дарък «“съдбата чеТ годи 
пито на най-големи опасно 

той имаше такъв вожд.
Аз виждам председателя

житите лшшостина нашето ниха упражнение пионери» 
ивеме Неговият жизнен път те от основното училище, 
за независимост на Югосла- Пионерите от V и VI клас 
вия, за икономически и со- чрез своето упражнение по- 
ц^5ХСмУ казаха различни части от 
„„„гьпиха почит и призна- един час по физкултура, а 
пие на световната обществе- пионерите от VII и VIII клас

със своето спортно упражне

Представителите пък. нащттзв
^Ъбски хора И песни.

ТСЛ 11(1
писти и шеф на гогос.мшскя- стп
га социалистическаСоломон Бандаранаике

1959
Тито като

«а.
Леонид Брсжисв 
1971които се 

като из- 
днес, 

на бор

Всички народи 
борят Ви познаватглг? неу
!ЬмР^еЦРОзбаТи°а» 
^аТтАеГ“аК°ВашГа

Сл^<иа'каКтоЯ ПРИМАТ ю про- 
госся на тежкия път на сто
панското и обществено раз- 
Гтис и която успешно пре
минава всички трудности 
на този път.

ет^нте-пГт^Х

Ф"ч%УС=аи У̂и-
гарска яечер, и при.

бивала бе в^чен герба 
на Димитровград.

па другаря 
в Комуиисти- 

иа Югосла- 
си живот 

на работническата 
югославските на- 

и комунизма... 
на интересите

Югославия и ко- 
тоЮ

Активността 
Тито започна 
ческага партия

той целия

на

вия и
отдаде 
класа, на 
роди 
жейки
мотшзма в Югославия 
лале свой принос за внедря
хме на югославско-румън
ските отношения на нови 
основи, затова считам 
неговото начало в революци 
оната деятелност има значе-

Неговата политика винаги 
с била в служба на мира.

Концепцията за самостоя
телен югославски път, които 

считаха като предиз- 
гра-

за вашата страна и

ние символизираха лагерува 
не. Девойките от 
та със своето гимнастическо 
упражнение, . символизираха 
поле, цветя и младост.

Слу- 
на на-

гимназия-

на многи 
викателство, оказа се

СПОРТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ 
И ГИМНАСТИЧЕСКИТЕ 

УПРАЖНЕНИЯ

дивна 
подтик, за другите. Внушителните гимнастиче- 

Вили Брандт ски упражнения бяха привет 
до другаря Тито.

че
1973Гамал Абдел Насър 

1968
от-'"ГетСазг°олишнитс

среши" на игрище
*
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Чествуване Деня на младостта 
в Босилеград

ПАРАД НА МЛАДОСТТА
Тазгодишното чествуване Деня иа младостта и ро

ждения ден на другаря Тито в Боснлеградска община бе 
отбелязано с повече културни и спортни манифестации, 
в които взеха учачетие стотици младежи. За разликата от 
дишалата година, в чсствуването взеха учетие учени
ците от основните училища от Горна Лисшш, Долна Лю- 
бата и Бистър. Единствено отсъствуваха 
од Горна Любата и Божнца.

представители

модейцитс от Димитровград 
и Баоушница, които в рам
ките на „Майските срещи” 
иа общината от българската 
народност изнесоха твърде 
издържана културно — за
бавна програма.

Училищната зала не можа 
да побере всички желеаши 
да се любуват на изпълнения 
та на самодейците - танцьо 
ри от Димитровград. Изпъл 
ненията на „шопското”, „гу 
тутка", ръченица” и „шоте“, 
под ръководство на Сретен 
Игов бяаха от все сърце и 
с дълготрайни аплодисменти 
приветствуванн

Тържествата започнаха още 
на 23 май.

Група младежи от гимна
зията посети граничната за
става в село Рибарци. Тук с 
граничарите бе устроено 
„квиз” състезание на тема: 
„Животът и делото на дру
гаря Тито”. Наградата спе 
чели граничният колектив. В 
твърде сърдечна и приятел 
ска обстановка срещата при 
ключи със състезания по во 
лейбол и хандбал.

Същият ден в Босилеград 
се проведоха няколко фина 
лни срещи в масови спорт
ни дисциплини.

вт шш
Парадът в Босилеградтиици и служащи. Начело 

иа парада — момиче и мом
че носеха окичена с цветя 
снимката на другаря Тито. 
След тях, с високо развят 
знамена, стройно настъпваха 
младежи и девойки, участ
вуващите в парада, отпоздра 
вени от многобройиите зри
тели в препълнените улици, 
пристигнаха пред тържество 
но украсената трибуна в 
двора на гимназията.

От името иа обществено 
— политическите организа
ции в общината, тържество
то откри Раде Стойков, пре 
дседател на младежта.

За историческото 
другаря Тито и Деня на .чла 
достта говори Вене Велинов, 
секретар на партийния клон 
в Босилеград.

— Рожденият ден 
гаря Тито 25 май 
гласен за ден на младостта, 
ден на развълнувани .младе
жи, които толкова много го 
обичат, а за

от града
— дамакин. Бяха изпълнени 
няколико народни песни, в 
съпрвождане от оркестъра 
на димитровградския култу
рен център. Гостите от Ба- 
бушница се представиха с 
няколико изворни народни 
песни. За босилеградския зри 

тази среща бе добра 
забава, в съшото 
голямо културно събитие за 
оългарската народност. За 
съжаление, в нея не взеха 
участие представители от 
Сурдулишка община.
ПАРАД и ФИЗКУЛТУРНИ 

УПРАЖНЕНИЯ 
Чествуването на 25 май — 

рождения ден на другаря 
1 ито и Деня на младостта в 
Босилеград започна в 9 ча
са с парад, в който

пионери, ученици 
основните училища,
Ди, младежта от

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 
САМОДЕЙЦИ ПЛЕНИХА 

ЗРИТЕЛИТЕ
В навечерието на празни

ка, в Босилеград бяха устро 
е ни дело наняколко традиционни 
спортни състезания, които 
привлякоха вниманието на 
зрителите. Група младежи 
от основните училища в об
щината, гимназисти и ар
мейци се надпреварваха в 
надбягване по улиците на 
града. След това се състоя 
колоездачен пробег.

Най — маЛките 1раждани 
на Босилеград — ученици 
от първи клас на основното 
училище устроиха факелно 
шествие из града, топло ап
лодиране от многобройиите 
наблюдатели.

Най

тел ■'
време и

Вене Велинов говори на тържеството в Босилеградма дру- 
е провъз-

и водата. Югославските на Предобедната програма 
приключи с лека атлетика. 
След това в промещенията 
на основното училище бе от 
крита изложба на най — до 
ори ученически творби.

В продължение на три 
часа, на откритата трибуна, 
пред могобройни зрители 
се представиха участниците 
в културно — забавната про 
грама. Те изпълниха народ
ни песни, рецитации, реци
тали, едноактовки, фолклор 
и хумор и забава.

Най — добри бяха състави 
те од Горна Лисина, Долна 
Любата и Бистър.

За отбелязване е, че и 
останалите точки от програ 
мата, с

роди у него виждат отворе
на книга, в която няма изпу
снати, нито зачеркнати 
ми, нито пък отвлечени пон
ЯТИЯ.

Тито, младост, страна... Те 
зи три думи символизират 
югославските

АУ-чието гцаетли- 
всецяло сево бъдеще той 

бори... Тито не е легенда за 
югославските народи, 
енигма. Той е неразривна 
ст от

нито обществено
участву ча- етнически насоки и 

Но достатъчна е само и ед
на дума: Тито! Тя обхваща 
в себе си всичко: любов за 
свобода, омраза към 
бодра усмивка... Това 
влива сили, успокояава без- 
покойннте. Т 
бите, създава 
грамотните — грамотни, а 
от неуките — съвестни. Къде 
то и да се срещнем с пре
лестното, силното величаво
то, тук е изписано името Ти 
то — каза Велинов.

След това 
програмата 
с гимнастични 
Най —

цели.ваха: юугославската действи 
телност, толкова 
и необходима като

от— голям интерес пре 
дизвика пристигането на са армей- 

града, рабо естествена 
въздуха врага,

имеСреща край границата
»Р—»« «а 0.ще-

вен тях, присъствуваха Се "вено-политическите ор 
лмо Хашимбеговтш член “ГТ °Т Отров
на Председателството ня Р Д' 3аповедта прочете 
Републиканската™ аднфе- ”анът в"дое Цветано 
ренция на Социалистиче- боля'3 °1 на ”Сво' 
ския съюз, Тодор Славин- ° Д °ри вера Глиго- 
ски, член на

о укрепва сла- 
герои, от не-

От 25 май граничната 
застава край Верзар носи 
името „Свобода". Това е 
заповед на Съюзния секре 
тар за народна отбрана - 
армейският генерал, Ни
кола Любичич. По този

които настъпваха 
от основнитеучастниците

училища бяха сравнително 
добре подготовени. За разли 
ка от тях, програмата на 
учениците от основното учи 
лище в Босилеград, бе 
дгь\.еч по — скромна.

Зрителите бяха въодушеве
ни от Васил Васев, работник 
от Босилеград, който изпъл
ни няколко народни

Общо впечатление е, че 
тазгодишното чествуване Де 
ня на л!ладостта в Босиле
град бе качествено и добро 
подготвено. Липсваше обаче 
организираност, 
ма в такива

участниците в 
се представиха 

упражнения. 
- излязоха

девойки от гимназията с ед- 
но пролъ.лжнтеАно упражне 
ние. Твърде успешни бяха и 

„ нзпъленията на учениците
се, че от от основните училшвд на

Оат“ ЛиСИНа и Аолна Лю-

я|-п^гбеН° активни бяха 
акробатичните номера на 
-1 ’г,р палката участничка
Веп® гч^ИШНОТО м°миченце Вера Стоименова от Босиле

начин съвместното жела
ние на граничарите и 
колектива на конфекция 
„Свобода" бе изпълнено.

По повод на това на 
26 май на граничната за
става „Свобода" работни
ците од „Свобода" и гра-

■т V тт
щШт у

напред
рова, която 
то казва

между другополитичес
кия актив на ЦК СКС, пол 
ковник Марко Шпирич,

:
— Радваме 

главнокомандуващ грани Днес, когато 
ината бригада, Димитър 
Славов, председател на 
Общинската скупщина и

песни.
е рождения 

ден на другаря Тито 
шата

ва-
застава ще получи 

ново име, името 
то предприятие — Сво
бода". Има 
ятен

Ь «а наше_
необходи-

случаи.ли по---при-
момент от този 

СЪЩО време да манифе- 
спираме

Д. Евстратаева 
В. Велинов

...
в

привързаността
■съм човек който 
кова

ни тол- 
своята 

вяра и из 
положи усилия

задължи, със
проницателност,
Аържлнвост
за изграждане 
общество

на нашето
до съвършенст

вото. Името 
Тито не

на другаря 
е вече само име

на човек, то е символ ;на 
воля, сила, единство, бра 
тство и самоуправление.

От срещата на граничната

Вера СтоименоСтранния 4 изпълиява физкултурни упражнения
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От нашите обУЛЦка
гг рш®и|
Чествуеане Празника Ш •— ЗиЩН Отчетно-изборно събрание на ОК на СЮМЕЛ1тни младостта в ш ЗА ЯСНО ОПРЕДЕЛЕНА ДЕЙНОСТ;х

в®Бабушница I !|ЙГ'
& ЩШ■■ ш През миналате седмица в Босилеград се 

■отчетно-изборно ст>1брание на Общин
ската конференция на Съюза на младежтта, 
което се обсъдиха «ай-акуалните проблеми на 
младите в общината и изготовиха 
работа-

г: СЪСТОЯII рр\
нахш ■ш•\П' ш програме за

: I,
ЩШШ; ,

. | ■СКРОМНО,

НО ТЪРЖЕСТВЕНО

.
V.

В събранието взеха учас
тие: общинските ръководи
тели, Любиша Митич, член 

Председателството на РК 
на СЮМ и Столе Младено
вци, председател на Между- 
общинската младежка 
ференция във Враня.

ложението на младите, зани 
маващи се със селескосто 
панското производство. Не е 
сторено всичко, точно да се 
утвърдят и останалите про
блеми на тази младеж — ка
за се на заседанието.

Остри проблеми имат и 
младежите в училището за 
квалифицирани работници в 
Босилеград, което става все 
по-привлекателно за школу
ване на млади работници. В 
отделни случаи тук младите 
са оставени сами на себе си.

на

кон-

В дколада за предстоящи
те задачи на младежта в об
щината, Раде Стойков подче
рта, че предимство трябва 
да се даде на акциите, произ 
тичащи от Писмото на дру
гаря Тито и на Изпълнител
ното бюро на СКЖ и от Ре
золюцията на Третата конфе 
ренция на СЮК. -Докладни 
кът подчерта, че все още 
бавно се насочва дейността 
на младите за овладяването 
на жизнени въпроси, отнася
щи се до включването на 
младите в самоуправителни 
те органи, по-ефикасно реша 
ване на безработицата им и 
др. По-специално, Стойков 
говори за ролята на млади
те, за формите на оспособя- 
ването им в концепцията на 
всенародната ни отбрана.

Младежта на село среща 
най-сериозни трудности

Раде Стойков
Празникът на младостта и рожден ден на 

другаря Тито — 25 май, в Бабушница бе от
празнуван скромно, но тържествено- По тра
диция тук на 25 май пристигат местни щафе
ти, след като до другаря Тито в Белград се 
изпраща приветствена телеграма по случая 
рождения му ден.

шно да се махне — подчерта 
Стоичков.

В гимназията обучението 
по марсиеческо образование 
задовлява, но не и в оста
налите училища 
черта на събраниего. Сътру
дничеството с граничарите 
трябва да се окачествява с 
нови форми.

С постигнатите резултати 
не може да бъдем доволни, 
защото е могло да се пости
гне много повече. За целта 
обаче е било необходимо 
ясно да се определят задачи
те на младите — така както 
са дефинирани в Резолюци
ята от Третата конференция 
на СЮК. Това ще се навакса 
с реална програма от зада
чи, които сигурно ще могат 
да се осъществят изтъкна 
Столе Младенович.

— Сътрудниччеството ме
жду младежката и останали 
те общественополитически 
организации в общината не 
е било на задоволяващо ра- 
внице, поради което сме 
отговорни всички. Пробле
мите на младите са ведно и 
проблеми на цялото ни об
щество — каза Цоне Тодо
ров, председател на ОК на 
ССРН.

се под-

Всьщност, тържеството за 
почна на 24 май вечерта, ко 
гато се състоя факелно шес 
твие. На самия празник в Ба 
бушница, на тържествено на 
кичената трибуна под лозу
нга „Тито — това е нашата 
младост” пред над три хиля 
ди граждани, ученици, прие 
тигнаха местните щафети от 
В. Бонинце, Звонци и Стри- 
жевац.

След пристигането на ща
фетите секретарят на ОК на 
СКС — Будимир Величкович 
произнесе реч за живота и 
делото на другаря Тито, за 
неговия огромен принос в 
осъществяването на самоуп 
равителния социализъм у 
нас и мирно сътрудничество 
между народите в света.

След това от името на мла 
дежта на Бабушнишка общи 
на председателят на ОК на 
Съюза на младежта — Мило 
рад Попович прочете привет 
ствена телеграма до другаря 
Тито по случай рождения му 
ден.

В културно-забавната про 
грама, безспорно основното 
учи.шще от Звонци изпълни 
комплектна програма. Танцо 
вият състав изпълни някол
ко кръшни шопски хора и 
ръченици, бяха изпълнении и 
битови песни от нашенско.

В продължение на програ 
мата бяха изпълнении наро
дни песни и напеви от Лу- 
жница. За съжаление, инстру 
ментално-вокалният състав 
„Албатроси” не успя Аа се 
комплектува, така че посети 
телите не можаха да чуят из 
пълнителите на забавни пе
сни.

Въз основа на обстойните 
разисквания и предложения, 
Общинската младежка кон
ференция прие програма за 
работа, която съдържа на'й- 
актуелни въпроси, срокове 
за решаване и носители за 
осъществяването й.

За дългогодишна успешна 
работа в общинското младе
жко ръководство на Борис 
Костадинов бе връчен скро
мен подарък и изразена Бла 
годарност от страна на Кон
ференцията.

На заседанието се избра 
ново общинско ръководство, 
а за председател е преизбо- 
ран Раде Стойков.

Разискванията на заседа
нието бяха откровени и кон 
кретни. Отправените забеле
жки посочиха, че младежи
те в отчетния период са мо
гли да постигнат повече ус 
пехи.

Спортната програма също 
привлече голям брой люби
тели на спорта.

Владимир Стоичков, пред
седател на ОС изтъкна, че 
не винаги младежкото ръко 
водство е имало достатъчни 
инициативи за работа и на
ходчиво организиране на ак
ции. Младежтта е недостатъ
чно включена в самоуправи 
телните органи на общината, 
а дори и в училищата. Това 
с пропуск, който трябва спе-

Общо, тазгодишната про
грама на чествуването, въ
преки някои организацион
ни пропуски, бе на сравни
телно високо художествено 
и изпълнително равнище.

Младежта на село среща 
редица трудности, които не 
може сама да надделее. 
Съдействие е необходимо осо 
бено за подобряване на по-Ст. Н. В. Велинов

& '^ЖЛ•Ч' ' Спекули с жилищни сгради
1 ? щш: Още през юли 1972 година 

Скупщината на СР Сърбия е 
приела закон 
условия при продажба на 
жилищни сгради и общество 
ни квартири. Според разпо
редбите па този закон, все- 

дотовор за продажба на 
семейни жилищни сгради и 
обществени квартири па ча
стни лица, който с сключен 
след 1 япУаРи 1566 г., иодле 
жи на ревизия, ако сграда
та или квартирата не са про 
дадени по пазарна цена с 3 
па сто лихва, срок на отпла 
щаие от 20 години и осбствс 

участие от 25 па сто.

ВЕЦ „Власииа" в Сурдули 
да през 1967 и 1968 г. е про
дала на свои работници 36 
обществени жилищни сгра
ди в Сурдулица и около 10 
във Влад. Хай. Сградите са

лихва от 2 на сто и срок за 
изплащане от 20 години.

Също така и Обединената 
кредитна банка в Лесковац 
е продала на свой работник 
от Сурдулица двустаен апар 
тамент по валоризираи цена 
от 54.000 динара.

Договорите за купо-прода- 
жба на тия жилища в моме 
ита се намират в Сурдулица 
на оценка. Той установил, 
че жилищните сгради и ква 
ртири са продадени под па
зарната стойност.

продадени по счетоводстве- 
по-валоризнрана стойност, 
без какъпто и да било търг 
или писмена оферта. Със 
сградите безплатно са им от 
стъпени и дворните места.

По този начин ВЕЦ „Власи- 
на” е дала възможност на 
работниците си да купят 
двустайни и тристайни апар 
таменти от 30850 до 75756 
дни. При това те са участву 
вали в плащането с 15 до 20 
на сто от стойността на сгра 
дата или квартирата, с лих
ва от 2—3 на сто и със срок 
на изплащане от 20 години.

По същия начин и фабри
ката за машини и железоле- 
ярната „Мачкатица" е про
дала 5 двустайни апартамен
та от 37.000 до 46.000 с уча
стие на купувача от 60 на 
сто от продажната стойност,

• '4& к мг.‘ -У? . за специалниШ 1
I

]
« Щ киЩ.

Л I

ЩнаЬ-./ Формирана е и комисия, 
която е констатирала че все 

купувач трябва да допла 
ти от 30.000 до 130.000 дин.

Въз основа на това, общин 
дулица представил в Окръж- 
ският правозащитник в Сур- 
ния съд във Вреаня с иск 
да се анулират купо-продаж 
мито договори.

II
МО ки•;ч

‘1

м. в.
I П; С|,«Я»— I
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Комунистите е просвета и култура е Димитровград

ЕДИНОДУШНО ПРИЕХА ОЦЕНКАТА
НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

търсят неотложно решение. 
По тези въпроси ще се ра
зисква когато назреят усло
вията м се потърят 
метни решения» Подчертано 
бе, че трябва да се подобри 
работата в областта на кул
турата и просветата. Отдсл-

Б. Николов, М. Александрови Б. Стойков
На съвместно заседание на Общинския комитет 

на СКС н колона на комунистите в културата и 
просветата, състояло се на 24 май, бяха обсъдени 
оценките на Общинската конференция на Съюза 
на комунистите във връзка с провеждане на зада 
чнте от Писмото на председателя Тито и на Из 
пълнителното бюро на Председателството на СЮК. 
На заседанието комунистите в културата и просве
тата дадоха пълна подкрепа и единодушно приеха 
становищата и оценката на Общинската конферен 
цня. С това са преодолени разногласията между 
комунистите от гимназията „Й. Б. Тито” и Общин
ския комитет на СКС във връзка с декемврийските 
изплащания.

На преден план 

самоуправлението
съст-

но място п разискванията за 
сха проблемите във връзка 
с печатането па учебници на 
български език.

На едно от предстоящите 
заседания ще бъде обсъдена 
дейността на организацията 
за изпълняване па задачите 
от Писмото и а ю (йонната 
програма па общинската ор 
гаинзацня па Съюза па кому

Активът на комунистите непосредствени 
производители в Босилсградска община ще
бъде ръководен от колективно Председател------
ство, съставено от трима души. 
от тях отговор на въпрос кои по тяхно мне
ние са основаните задачи в предстоящата ра
бота в актива.

Поискахме
В работата на заседание

то взе участие и другаря То
дор Славинскн, член на по
литическия актив на ЦК на 
Съюза на комунистите в 
Сърбия.

Въпреки че на заседанието 
трябавше цялостно да се ра 
згледат анализа и станови
щата на Общинската конфе 
ренция, трябваше да мине 
доста време дискусиите да 
получат желания ход. Спо
ред мнението на болшинство 

тако

пистите от гимназията под
чертаха, че те не са от- 
хвърнли заключенията на Об
щинската конференция по 
този въпрос, по са искали 
да разискват на съвместно 
заседание, считайки чс са 
постъпили в случая законно.

А. Д.пистите.

Никола Лазов, секретар на работническия 
актив в Димитровград:

Милан Александров е ви
сококвалифициран 
ханик в автотранспортното 
предприятие. В него работи 
десет години. Роден е през 
1941 година в с. Църнощи- 
ца. Член на Съюза на кому 
нистите станал 22 — годи- 
шен работник.

— Ще се застъпвам в про
грамата за работа на акти
ва да се внесат всички въ
проси. които се отнасят до 
проблемите на функциони
рането на самоуправлането 
в нашата община. По — то-' 
чно какво е влиянието на 
работника в самоуправител- 
ните органи.

Как се провеждат вече 
взетите решения и заключе 
ния е много важен въпрос. 
Ще бъде необходимо да из
работим анализ, от който 
да се види къде са корени
те на съпротивата в 
ждането на много 
досега, взети решения. Ще 
предложа, заедно с компе
тентните, да изработим про 
грама за перспективното сто 
панско развитие на община
та.

Борис Николов е на 39-го- 
дишна възраст. ТОй е тех
ник в пощата. Роден е в с. 
Божица. В Съюза на кому
нистите е приет като мла
деж на 21 година. В пощен 

предприятие работи 
1 / години, изпълнявайки ра
злични дължности. Бил е 
член
съвет и на съвета на поще
нското предприятие във Вра

автоме-
Обяснението чс Общинският 
комитет ис е уяснявал за 
конността на постъпката на 
трудовия колектив от гимна
зията п че в тоя момент та
кива изплащания са били по 
литнчески недопустими и 
вредни беше достатъчно.

Работниците да 

решават за
дохода

то присъствуващи 
ва заседание е трябвало да 
се проведе много по-раио и 
на време да се потърси из
ход от възникналите разно 
гласия. Трябвало е да се про 
яви по-голяма 
разбирателство 
страна на Общинския коми
тет така, и от страна'на ко 
мунистите в гимназията — 
подчерта Тодор Славинскн.

По този начин в откровен,
гъвкавост и 

както ог
непосредствен и градивен 
диалог бе преодолена криза 
та, настъпила следствие на 
споменатите декемврийски
изплащания.

И на това заседание мно- 
разискванията засегна

ха проблема с декемврийски 
те изплащания на 
доходи в гимназията. Ко.му-

В по-нататъшните рззис- 
че про-

го от квания бе казано, 
блелште в областта на обра 
зованието и личните доходи 
ма гимназиалните

Побеседвахме с него за 
бъдещите планове и програ
ма на работническия актив 
в Димитровград. В се- 
кретарита 
непрекъснато 
въпроси и 
то трябва да влезнат в про
грамата за работа. Макар че 
още не сме изготвили окон
чателния текст на проекта 
може свободно да се ка
же, че централно място ще

личните
учители прове-

важни,
актива 

обсъждаме 
задачи, кон

на

Основан работнически партиен
актив

ПЪЛНА АНГАЖИРАНОСТ 

ВЪРХУ СТОПАНСКИТЕ 

ПРОБЛЕМИ

дадем на разватието на са
моуправлението и разпреде 
лен пето на 
чваше се 
ниците не винаги

дохода. Слу- 
досега работ еното

да имат
решаваща роля. Органите 

» самоуправление, дори и в 
обществено -

Работническияна

политическите
организации по предприяти
ята все още има малко 
ботници

ня.
Никола Лазов, работник в 

конфекция „Свобода" в Ди
митровград от неотдавна е

— Ще предложа в програ
мата на Актива да опреде
лим срокове, в които тру
довите организации последо 
вателно да проведат аманд- 
маните, а специално 21, .22 
и 23-ти. Това гарантира 
пРяко и Цялостно афирми- 
ране на работника в нашата 
оощина.

Борис Стойков по про
фесия е икономист. Работи ка 
но образование. Работи ка
то магазионер в тлъминска- 
та земеделска кооперация» 
Роден е 1931 година в с. Цър 

ници. нощшдз. В СК е приет през

щоелязамата програма за ра боРНИк; член на Общинския 
оота на актива са: решава- !!°митег' секретар на първи 
ща роля на работниците — дседатсд ™наВДЯ' СбГа 6 ПрЕ

съвет в 
делска

ра-
Миналата « тяхната дума не 

се зачита достатъчно. Ако не 
беше така нямаше да 
случаи в някои трудови ор
ганизации машинописки 
имат по-големи лични 
АИ от

седмица в Боси 
леград се конституира актив 
на комунисти непосредстве
ни производители, наброя
ващ 29 души, избрани в осе- 
мте стопански организации 
в общината. На първото му 
заседание присъствуваха вси 
чки обществено-политически 
дейци от общината.

На заседанието бе избрано 
Председателство 
членове, което 
ще ръководи и насочва рабо 
тата на актива.

Членовете 
де обстойно 
ключенията от Петата 
ференция на Съюза 
нистите на Сърбия.

В разискванията

да се отстраняват аномали
ите и създава несигурност 
при работника — каза Миле 
Васев, работник от 
га” — Предлагам да 
раооти анализ на съществу 
ващите слабости в стопански 
те организации аз общината 
— добави Васев.

Прилагането на 
цпомните амандмани в 
ловите организации е

секретар на работническия 
актив в града. Тридесетедно 
годишният Лазов е

има
„Услу- 
се из роден в Да

малкото планинско село Ба- 
Г>йе. От малък

дохо-
квалифицирани рабо-останал кръ-

тници.гло сираче. С години слугу
вал и учил основно 
Ще, а след това

конститу-
- тру- 
главна

задача, върху която трябва 
да се ангажира и тоя актив, 
пълна ангажираност ма вси
чки партийни форуми търси 
и предстоящата дейност пред 
Десетия конгрес на СЮК. 

На заседанието

— Занапред ще трябва да 
се опреснят редовете на Сю- 

на комунистите 
комунисти

учили-от трима 
колективно изкарал курс 

за квалифицирани работни
ци в „Свобода"

с млади 
производствена актива твър- 

разгледаха за
кон

на кому-

и там постъ-
пил на работа. 

През изтеклите петнадесет 
години Лазов винаги е бил 
между най-усърдните рабо- 
тници. Станал член на Съюза 
на комунистите, работи дей 
но в младежката 
ция, в различни

^ се конста
гира, че в редовете на Съюза 
на комунистите и в самоу- 
правителните структури има 
малък брой работници, 
ради което все още нямат ре 
шаващо влияние в самоупра 
вителното решаване.

участву
ваха повечето работници _
комунисти. лен“еВтоАнГ““ХВ.^ЗПреАе

стабнлнзираГтГстоп^

те’ и др ^наша аманАМани
Ще изТезнелт л^еГобРОГраМа 
-конфереицЛ„РеАа°сб~

кооперативния 
тдълшнеката земе- 

кооперация.— Решенията по-на партийни 
те и други форуми в общи
ната твърде бавно или изоб
що не се провеждат. Това 
пречи решително и ефикасно

— Считам, 
програмата на 
определи

че е нужно в 
актива да се 

Срок за реализи- 
стопанската ипте-

организа- 
самоуправи- ране на 

грация.
В. В. телни органи.

комуниститеОдимц» < М. А.
В. В.

1.
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»Градня« решава 

съдбата на малините
//-VV.///•-//■V'///*■//

ош г<?ло * за село
Точно така е: „Градня" ре 

шава съдбата на 20 вагона 
малини в Поганово и Драго- 
вита! ‘

А ето защо. Строителното 
предприятие „Градня" в Ди
митровград се наело да вър
ши поправка на пътя Же- 
люша — Поганово. И то е

ждане на тази част от пътя. 
Миналата година й били да
дени 100 и сега 140 хиляди 
динара. Животновъдството в Босилеградска община

в земеделската коопера
ция казват, че пазар за ма
лините има, но има боязън 
пътят да окаже влияние вър
ху цената. Защото пътят е нео 
проходим и всеки купувач 
ще се помисли дали да пу
сне моторно возило по не-

мо ПО-ДОБРИ
извършила една част от ра
ботите — разрушила насти
лката на трасето още мина- 

и го остави.

ливади, чистене от камъни, 
храсти и плевели, залесяване, 
съгласуване на числеността 
на добитъка с повърхнината 
и качеството на пасбищата 
и пр. В това отношение са 

забележителни 
резултати в залесяването и 
в образуването на изкустве
ни ливади на имоти от ше
ста, седма и осма категория-

Съветът за селско и горско стопанство при 
Общинската скупщина в Босилеград в края на 
миналата година образува група, от специали
сти и й възложи да изучи състоянието на отде
лните селскостопански отрасли в общината и 
да предложи насоки за бъдещата работа върху 
подобряване на .селското стопанство. В 
ложените материали особено внимание е обър
нато на животновъдството като важен отрасъл 
в селското стопанство.

го.лата година 
И така вместо съобщенията 
с тази част на Бурела да се 
подобрят — те още повече 
се влошиха.

Ето какво казват в „Гра- 
Аня”:

— Ще сторим всичко пътя 
да бъде готов в най-къс срок 
от време. Работна

постигнатиБанскодолци, 
планиничани и погановчани 
мъка мъчеха. И с кола с жи 
вотинска тяга не може да 
се минава по пътя.

пъка и
механизация сме определи
ли. Няма да се случи пъят 
да бъде пречка в превозва
нето на малините.

Не остава нищо друго ос
вен да вярваме на „твръда- 
та дума'’ на „Градня. Ако тя 
устои на обещанието си — 
тогава наистина няма място 
за тревога.

пред-

Интересувахме се 
ще стане с пътя, защото до 
малинобера остава само още 
един .месец.

В Общинската скупщина 
заявяват, че на „Градня” са 
отпуснати средства за догра-

Полезни почини

През последните 3 — 4 го
дини в Босилеградска общи
на са подвигнати 1.070 дека
ра изкуствени ливади. Резу
лтатите са много добри. Ви
ждайки ползата от това, мно 
зина частни стопани проявя
ват голяма заинтересованост 
да подобряват своите изпос- 
нели и нападнати от ерози
ята ниви и ливади. Коопера
тивните отношения в 
насока изглеждат така: Об
щественият сектор, Общин
ската служба по горско сто
панство, горанската органи
зация дава безплатно семе 
за трева, изоствени торове и 
професионална помощ, дока- 
то частния стопанин 
земя, засява тревата отгле
жда я и — изцяло ползува 
приходите. Такова беше на
чалото на тази акция- Сега 
обаче селяните, видели непо
средствено ползата от това 
начинание, искат сами да 
поемат всички разноски и 
задължения, с цел по-скоро 
да обезпечат достатъчно ко
личество качествен фураж.
А това е едно от съществени 
те условия за развитие на 
интензивно животновъдство 
в общината. Разбира се със 
същевременно изменение на 
расовия състав на добитъка.

Селескостопанските произ
водители с право очакват по 
мощ от земеделските коопе
рации най-сетне активно да 
се включат в акците за по
добряване на животновъд
ството.

Затова те масовно подър
жаха интеграцията и гласува 
ха за нея- Това е един съще
ствен дълг, който обединено
то предприятие има към зе
меделците 
от Босилеградска община.

какво

Екстензивно животновъдство битъка все още се ползва и 
листник, което говори за при 
митивизма в животновъдс
твото в Босилеградока об
щина. Затова настават голе
ми загуби в производството 
на мляко, месо и вълна. Не
редовното хранене на доби
тъка особено рязко се чув
ствува в края на зимата и 
през пролетните месеци, по
неже се изчерпват всички 
видове храна. Това говори за 
непланомерното развитие на 
животновъдството в частния 
сектор и за незаинтересова
ността на земеделските ко
операции да се внедряват 
кооперативни отношения ме 
жду обществения и частния 
сектор.

На територията на Боси
леградска побщина има към 
140 хиляди декара пасбища. 
От тях 55 хиляди са частни, 
а 85 хиляди декара общес
твени. С последните разпо
лагат земеделските коопера
ции и секцията по горско 
стопанство. Огромна част от 
тези нископродуктивни по- 
връхнини е изложена на еро 
зивни процеси. Но с разви
тието на горанското движе
ние през последните десети
на години много оголели пло 
щи са залесени с бор, ела, 
смръч, акация и от година 
на година безплодните паз- 
бица все повече се превръ
щат е млади гори.

Досегашните мерки за .ме
лиорация на пасбищата са 
дали символични резултати, 
защто капиталовложенията 
са били малки. Подобрява
не качеството на пасбищата 
изисква много средства и 
професионална работа око
ло торене и подхранване, 
образуване на изкуствени

Състоянието на животно
въдството в Босилеградска 
община почти с нищо не се 
отличава от останалите се
лскостопански отрасли — зе 
меделието и овощарството, 
които по качество и коли
чество на производството не 
са на завидно равнище. Про
странните пасбища и ливади 
дават възможност за отгле
ждане на дребен добитък, 
предимно овце — 56.463 спо
ред данни от 1971 година), 
говеда — 7.720, свине — 5.700 
и коне — 1.630. Цени се, че 
се отглеждат и към 35 хи
ляди кокошки.

Расовият състав на доби-

М. А.

Долна Лисина
тазиНово ръководство в ССРН

На отчетно - изборното 
събрание на подружницата 
на ССРН в Долна Лисина се 
разгледаха най-належащите 
проблеми в това село. Изтък 
на се, че преди всичко тря
бва да се ускори изгражда
нето на новата училищна 
сграда. Досегашната е сру
тена, а обучението става в 
частна къща.

Общинската образователна 
общност и общината са дъл- 
жни да осигурят по-голяма 
част от средствата, необхо
дими за изграждане на тоя 
обект.

Оценявайки досегашната 
си работа, членовете на по
дружницата казаха, че тя не 
е била задоволяваща. При

това е изоставало съдействи
ето и на другите обществе
но-политически организации 
в селото, преди всичко, на 
организацията на СК.

Остри критики бяха отпра 
вени по адрес на земедел
ската кооперация в Горна 
Лисина.

— Построихме кооперати
вен дом, но кооперацията 
изобщо не се грижи за не
го. Той е сега в окаяно със- 
тачние, а ние ня-ма къде да 
устроим събрание — бе изтъ 
кнато на заседанието.

За нов председател на ор
на ССРН е из

дава

тъка е следния:
— При овцете преовлада- 

ва дребната домашна пла
нинска овца, която дава ма
лко вълна и мляко;

— Малко по-добър е расо 
вият състав на говедата, къ- 
дето покрай домашната „бу- 
ша" все по-често се среща 
монтофонската раса, а в ра
йона на Писина и симентал 
пата;

— И в свиневъдството най 
разпространена е домашна
та раса, често облагородена 
чрез кръстосване с „мангу 
лица" и „моравка";

— В птицевъдството пре
димно се среща домашната 
дребка и недоходна коко
шка, която снася средно 50 
яйца годишно малка е по 

и месото й е не до-

ганизацията 
бран Стоичко Алексов, зе
меделски производител.

В. В.

В Димитровградска община

СОЛИДАРНО СПЕСТЯВАНЕ
СОЛИДАРНО СПЕ- тегло

на брокачествено.речено
СТЯВАНЕ". До средата

ще се извърши разясни 
част на акцията, а 

след това ще започне и внася 
него на средства. Акцията 
ще продължи от 1 ЮЛИ 1973 
до 28 ФЕВРУАРИ 1975 ГО
ДИНА! Внасянето на заема 
ще става на 20 пъти. Срещу 
внесените суми спестовници 
те получават и лихва от Ю 
на сто годишно, а сумите 
се осрочват и могат да се из 
теглят от Белградска баика- 

Димитровграл след л) 
1977 година.

С цел да помогне стопан
ството в общината да се ста 
билизира. Общинската скуп
щина в Димитровград прие 
тези дни решение да се ос 
нове фонд за стабилизация, 
с което до значителна сте
пен ще ее разреши въпроса 
с оборотни средства и пла 
тежоспособността на пред
приятията. Между лругит 
източници на средства като 
захващане на бюджетните 
излшГци, от осрочване на 
средствата на сам2Х^аВато 
дните фондове е 20 на сто, 
и _ от приходите на граж
дани чрез доброволно спе
стяване. По този начин

към 483 милиона

юни Недоброкачествени пасбищателната животновъди
Храната за добитъка сс 

главно на естес- 
пазбища. В

произвежда 
твеии ливади и 
някои села като храна за до- Ст. Ст.

ИЗЕЛПЮ
меегва към 70 работника.

Владимир Колев тютюнев 
инструктор в Д. Невля 
запозна какво се прави та 
зи индустриална култура ог 
ново да се „върне" в нашия 
край.

— В Долна п Горна Нев
ля, Верзар, Скървеница, Ба
рне и Сливница тази годи
на имаме 123, докато мина
лата година имахме 85 про- 

Ако времето

таква че първо качество ще 
изкупуваме по 40 динара ки 
лограм. На производители
те безплатно раздаваме ми
нерални горове за подхран
ване на тютюна...

Между най — добрите тю
тюнопроизводители в райо 
на Колев посочи Митко Ан
донов от Долна Невля, кой
то е засадил 50 хиляди и Ду 
шан Колев от Горна Невля 
с 80 хиляди корена.

През изтеклата година Ан 
взел за тютюн 2 лш- 
Колев 1 милион и 300

В района на Долна Невля
ТЮТЮНОПРОИЗВОДСТВОТО ОТ1 ю-

взима размах. До преди 
година то беше в упа

клон
март

1111на то-Едно от решенията 
ва заседание беше и във вси 
чи трудови организации, оо- 

взаимен интерес, 
земеделски коопе-

во
ще една

дък, поради миграцията 
населението и не винаги сти 
мулативните цени на тютю
на, но сега положението се 
мени. От друга страна — и 
модернизирането на някои 
производствени операции си 

въздействие. В 
12 маши

на
се осигурят 
стари динара. щности. с

ГаГши^ужеегнаиорганиза

в акцията по солида-

бе и тема иа 
на неотдавна 

се в Димитров- 
на изпълни-

Този въпрос 
разисквания 
състоялото -

заседание
ции да 
отзив 
рно спестяване.

От акцията се изземат о- ш Еечс има
пия трудови организации, ко Р
ито имат свои вътрешни за- които работят иа ток, а
еми за стабилизация. „Р една машина е
хство" в следващите си Р ^ ^ ^зкара/, п0 420 мс-

М А тра низи тютюн, което за-

телните тела на обществено-
политическите °Р—^ 

В комуната.

има свое изводители. 
бъде хубаво, ще произведем 
към 3 милиона килограма 

Трябва да добавим

низане иа тютюн, трина донов 
лиона, 
хиляди стари динари.

представители 
тс организации 

На заседанието 
Димитровградска

разгърне широка 
на заем, 7'

тютюн.
и това, че и цените ца аоу- 
тюн ще бъдат повишенин,

в състоя-бс решеНО 
община 

акция 
така на-

ЛЯ. А.
све ще публикува
спестовници.

в
1да се 

за внасяне

1 Н)НИ 1973,БРАТСТВО



ГОЛЕМИ ЛИ СА 

ЛЕКАРСКИТЕ
ЗАПЛАТИ?

Щ
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Босилеградски мотив

Обаче, в нашето заведение 
изтъквано, чо от Да активизираме 

мировите съвети
или в 

обществено
рят в Здравния дом 
Службата по 
книговодство в Димитров
град.

Ние молим това писмо да 
се публикува в „Братство" 
за да знаят нашите 
циенти какви са личните до 
ходи на лекарите, които ги 
лекуват. Покрай това изтък
ваме, че в Д 
имаме три вакантни места 
за лекари, постоянно е от
крит конкурс, но заинтере
сованите като видят какви 
са личните доходи, насмеят

В последно време някои 
преподаватели от гимназия
та „Й. Б. Тито” в Димитров
град на всички публични 
събрания, отделно на заседа 
нията на клона на СК, правят 
сравнение на своите лични 
лоходи с личните доходи на 
лекарите от здравния дом в 
Димитровград 
при това, че личните доходи 
на лекарите са 5 пъти по го
леми от техните. С цел да се 
махне заблуждението, което 
.може да се създаде в обще
ствеността и да посочим исти 
ната, позоваваме се на ана
лиза на Службата по обще
ствено счетоводство в Пи
рот, относно заключителни
те сметки за 1972 година, 
според който средният личен 
доход на работниците в ги
мназията възлиза на — 2.219 
динара, а средният личен до 
ход на работницитите в здра 
вния дом в Димитровград на 
— 1.751 динара.

Въз основа на Правилника 
за личните доходи лекар по 
обща практика има — 2.880 
динара, а лекар — специа
лист — 3.680 динара за един 
месец. Личните доходи на ме 
дицинските сестри и остана 
лите кадри със средно обра 
зование възлизат средно на 
1.440 динара, а най-ниския ли 
чен доход е — 968 иднара.

Ако направим, сравнение 
на личните доходи, условия
та и естеството на работата 
в здравния дом, ще дойдем 
до извода, че личните дохо
ди на лекарите са малки в 
сравнение с тези на препо- 

Когато
всичко това добавим и де
журенето, което е задължите 
телно за всички лекари и за 
което за делнични дни се 
плаща 48 динара за 12 часа 
нощно дежурене и 56 динара 
за дежурене от 7 до 19 часа 
в празнични дни, тогава ще 
бъде и0110» че тяхната рабо
та се възнаграждава симво
лично. Нашите доводи по вся 
ко време могат да се прове

никога нс с 
личния доход зависи осигу- 

на кадри и същес- 
ко>йторязването

твуваието па Дома, 
стипендира необходимото чи 
сло кадри и перспективно 
решава своите кадрови про
блеми.

па

С настоящето писмо трудо 
вата общност на Здравния 
дом в Димитровград не 
ка да води диспут с препо
давателите от 
но иска да ги помоли в бъде 
щитс си разисквания да по
лзуват проверени данни.

рови съвети и не съществу
ват а и там където ги има, 
работата им почти незначи- 
телна. Причините за това 
състояние са много. Преди 
всичко, те са оставени сами 
на себе си. Намалял е инте- 

за тях и от страна на 
съюз и ме

изтъквайки Днес преобладава мнение
то, съдилищата са претрупа
ни с работа, че си имат сво
ята работа и нямат време за 
незначителни спорове и ле
ки наказателни дела. Счита 
се, че тези „дребни дела” от
немат много време.

Безспорно е, че в общин
ските съдилища „има много 
дребни дела” както ги нари
чат. Това са граждански де
ла за дребни дългове, за не
значителни материални ще
ти, за „навлизане” в чужд 
имот за обиди, и така ната
тък. Възможно е да се пре
дприемат законни мерки то
зи въпрос да се разреши. Но 
в момента считам, че за раз 
решаването му ще могат 
много да допринесат миро
вите съвети по селата, които 
в Босилеградска община до 
преди три години работеха 
много добре. Днес обаче тя
хната работа почти не се за
белязва.

Едно добро, начинание по

ома постоянно ис-

гимиазията,

се и си отидат, защото в от 
делни места в Републиката 
лекари стажанти получават

ресът
Социалистическия

общности. И в край- 
сметка и обшинския съд 

не е предприел нищо за ак- 
В селата

В Димитровград, 24 май 
1972 година.

За директор на 
Здравния дом 

д-р Никола Цветков

стните
лични доходи еднакви с ли
чните доходи на нашите ле 
кари по обща медицина.

на

типизирането им.
извършено преизбиране е

не на членовете на мирови
те съвети и понеже се рабо
ти без възнаграждение и, е 
престанал интересът V члено 
вете за работа. В някои се- 

тези

Долна Любата

УЧЕНИЧЕСКИЯТ ИНТЕРНАТ 

ПРЕД РЕДИЦА ТРУДНОСТИ
съветила, където 

съществуват, работят члено
ве, в които хората нямат го 
лямо доверие. И ето, днес се 
налага, пак да активизираме 
мировите съвети, да им да- 
дем значение, каквото имаха 
преди три години, да възвър
нем доверието на хората в 
тях и да очакваме пак да ра
зрешават 
между хората в 
да се "намали броя на „търсе 
щнте правдата” в съда.

Успехите, които мировите 
съвети
три години ни дават наде
жда да вярваме, че и сега 
можем да ги активизираме. 
Смятам, че на'й-добре ще е, 
както се правеше и по-рано, 
членовете на мировите съве
ти да се избират на конфе- 
ренцнте на Социалистиче
ския съюз, а в работата да 
им подпомагат и местните 
общности и общинския ст»А- 
Понастоящем се провеждат 
избори в Социалистическия 
съюз и е удобен момент съще 
временно да се изберат и ми 
рови съвети.

Ученическият интернат в 
основното училище в с. До
лна Любата се среща с ре
дица трудности. Особени про 
блеми интернатът има с фи
нансирането на ученически
ят стол. Тук квартируват и 
са на храна 67 ученика от 
ная-отдалечените дукатски, 
гложки и долнолюбатски ма 
хали.

— За месечен пансион уче 
ниците внасят по 50 динара. 
Това обаче не може да на
вакса действителните разхо
ди. Средно за един ученик 
пансионът коства 150 дина
ра — изтъкна Кирил Ива
нов, директор на училището. 
Той добави, че всички роди
тели на са в състояние да 
плащат пълната цена за из- 
държка на учениците си в 
интерната. Това значи, то*й

ни осведоми, че миналата и 
по-минала учебна година по
ложението било по-друго. 
Финансирането на интерна
та подпомагал общинският 
фонд за детска защита. Сега 
обаче такава помощ няма.

— Хляба и другиге разхо
ди на интерната, сега запла
щаме от личните си доходи.

недоразуменията 
селата, за

чти е замряло.
Нека си припомним данни 

ге от преди три години: във 
всяко село имаше мирови 
съвети от трима членове и 
трима зам-членове. Те ра
зрешиха над голяма по
мощ на мировите съвети 
оказваха Социалистическият 
съюз

предипостигахано така трудно ще може да 
продължи 

Ако не намерим сигурен 
начин за финансиране на 
интерната

каза Иванов.
къмдавателите.

местините об
щности. Владееше добро 
сътрудничество между хитро 
витс съвети и Общинския 
съд. И тогава имаше успе
хи — хората за всяко недо
разумение, било то от иму
ществен характер или пора
ди наказателно престъпление 
— се отнасяха до .мировите 
съвети, търсейки тяхното 
деяствие, а в крайна нужда 
се стигаше до съд. Мирови
те съвети имаха успех, за
щото в тях работеха хора, 
ползващи се с голям автори
тет. Днес в много

ив идната уче
бна година ще закрие и уче
ническия стол. Това обаче 
ще доведе и до намаляване 
броя на учениците.

Ето защо е необходимо с 
помощта на Общинската об
разователна общност да на
мерим решение. По въпроса.

В. В. съ-

Иван АНДОНОВ 
председател на Общинския 

съд в Босилеградсела ми-

накратко
ДИМИТРОВГРАД — На 24, 25 и 26 май в Димитровград 

се проведе годишно събрание на граничната каран
тинна служба за защита на билки в СР Сърбия. Бе 
изнесен доклад за дейността на тази служба и об
съдени темите: „Програма 
граничната служба по 
гославия

за модернизиране на 
шоо защита на билки в СФРЮ

до 1980. година , „Прилагане на правила
та за защита на билки от страна на граничните 
инспектори и „Методи на определяне на някои ка 
рантшши болести при внос - износа“

ТР. ОДОРОВЦИ _ Миналата седмица е проведено засе
дание на местната общност, на което е решено да 
се отправи иск до Секцията за пътища в н“ш във 
връзка с изграждането на пътя Суково — Звонци 
В него се иска парите взети У онци.
снолинейната да бъдат 
за строеж на пътя.

От премахването на теснолинейката измина- 
ха десет години, а още не са обезпечен средства 
за построяване на път

при закриването на те- 
върнати и да се изпозват

по трасето й.
Стрмшця 8
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УВЕЛИЧЕНИ 
ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА 
ЗА БЕЗПРАВНО 
УЛОВЕНА ДИВЕЧ

вОбщинската скупщина 
Сурдулица още през 1971. г.

обезе приела решение ^за 
щетяването 
уловената или унищожена 
дивеч. Според решението о- 
безщетението е включвало в 
себе си и наказание. Но, ра
зноските при иабавка, 
зене и отглеждане на диве
ча са по-високи от цените 
за обезщетение с наказание-

бесправнона

па-

то.
Затава ловното дружество 

„Слободан Пенезич — Кър- 
* цун” в Судрулица е предло

жило, а Общинската скуп
щина приела ново решение. 
Според него увеличени са 
обезщетенията за безправно 
уловената дивеч от 50 до 170 
на сто. Така например, ло
вното дружество е плашало

ЖАДУВА ЗА НАУКА Дж. Андреевич — Кун: Партизани

основа на новото решение то 
е увеличено на 800 дин.за развъждане на един див 

заек 600 дин., а обезщетение 
за него, е било 300 дин. Бъз М. В.Благодарине, че имал ро

днини в Сурдулица, решил 
н се записал в Техническия 
център — машинен отдел. 
От I — IV клас бил много 
— добър по успех. Тази го
дина завършва IV клас и ще 
държи зрелостен изпит.

Като младеж активно е уча 
ствувал в работата на мла
дежката организация НРИ 
техническия център „М. Пи- 

Сурдулица. Избиран 
училищната общност 

и училищната конференция 
на Съюза на младежта.

В свободните активности 
най-много обичал да учас
твува в работата на марксиче 
ския кръжок и 
дружеството. Също така оби 
ча да играе и футбол.

През лятната ваканция не 
забравя родителите си и им 
помага в земеделието.

Ако издържи зрелостния 
изпит ще опита да се запи- 

машинния факултет 
ако

Планинските неплодород- 
ни райони, каквито са Кли- 
сурският и Божичкият, 
принудили младежите да про 
дължават образованието си 

със

са
Из дейността на общностите с взаимен интерес

занимаватили да се 
строителство - занаята на де 
дите и бащите им. Имайки 
това на предвид те са оби- ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОБЩНОСТ ПОСТИГНА 

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ
яде” в Образователната общност 

ще трябва да решава още 
много проблеми, които съпът 
ствуват учебното дело в Ди 
митровградска община, инак 
принадлежаща към неразви
тите общини. Преди всичко 
тук е проблемът за рациона 
лизация на основните учили 

, равноправната употреба 
на родния език и обучени
ето на езика на народност
та, превеждането на^учебни- 
ци, набавката на белетри
стика, изготвяне на учебни 
планове и пр. и пр. В до
сегашната си практика об
щността не е имала плате
ни функционери. Защото, и 
председателят на Изпълни 
телния комитет, и председа 
телят на Скупщината на об 
щността, са преподаватели.

Дейността на образовател 
ната общност, както впро- 

и на останалите общно

е и в
В периода от 196 7 до 1972 година на терито

рията на Димитровградска община са учредени че 
тири общности с взаимен интерес. Това са обра- 

общност на основно и средно образова-
детска

зователна
ние, културната общност, общността по 
защита (за децата от предучилищна възраст) и

авто-мото

щаобщността по физична култ ура,

комплектуване на гимназия 
та — с кадри, пособия, пома 
гала и пр., за да бъде една 
от четирите, гимназии, реве- 
рифицирани в републиката.

Голяма роля е изиграла и 
играе по отношение на раци 
онализацията на училищна
та мрежа и обхващнето на 
децата, замяната на пре
подавателите — неспециали 
сти със специалисти, разви
тието на педагогическата слу 
жба в общината и пр.

Засега в общината има са 
мо един педагогически съве 
тник, който се грижи за 
развитие на обучението, ока 
зва помощ на учителите 
в педагогическата практика 
при планиране и осъществя
ване на учебния материал и 
под. Същевременно в Пирот 
действува междуобщинска 
просветна инспекция за Пи
рот, Димитровград и Бабу- 
шница, а неотдавна бе при
ето решение за създаване 
на единна просветно — пе
дагогическа служба за учи
лищата на българската на
родност.

През тоя период някои от 
тях постигнаха сравнително 
добри резултати. Като осно 
ва на самоуправлението 
обществената надстройка — 
те са благоприятна 
жност за въздействие на не
посредствените 
тели. Но без особен опит, мо 

се каже, че успехи
те все още са начални.

Безспорно, образователна
та общност засега най — 
пълноценно ползва възмо
жностите. Впрочем тя (има 

най - дълъг „стаж’ 
създадена е още през

ше на
в Белград, разбира се 
пак го приберат родини да 

Иначе

в

възмо-квартирува при тях. 
не ще продължи образование 
то си,тъй като по-малкият му 
брат завършва основно учи
лище и трябва да продължи 

училището за КВ работни- 
Ако до това дойде, Лю

бен решава да отбие воен
ен повинност, а след то 

настани на работа

производи-
кяовено добри ученици и 
студенти или солидни строи
телни работници. же да

ЛЮБЕН вЕдин от тя* е и 
ВЛАДИМИРОВ от с. Тодли 

от бе-
ци. чем

сти с взаимен интерес, се 
осъществява чрез Скупщина 
и останали изпълнителни те
ла, както и чрез съответни 
институти и организации.

Безспорно , през настоя
щия период образователна
та общност като важно зве
но в самоуправителната ни 
система, значително ще до
принесе за продълбочаване- 
то на самоуправителните 
отношения в тази област на 
обществения живот. Поне 
такова основание дават до 
сегашните резултати, които 

период не са

дол, който произлиза
семейство. Баща му е натадно

строителен работник, а 
йка — домакиня-

и 1967 гома- ва да се
машинен техник.Основно 

в Го-
като

Значи, желание за наука 
при него съществува, но ма
териалното 
спъва.

дина.
Основната задача, поради 

бс създадена: даучилище е завършил 
рна
при все че 
пътувал по 
до училището

която
финансира образователната 
дейност — изпълнява успе- 

Така например, тя фи
нансира пет районни осемго 
дишии училища и едно град 
ско, към което принадле- 

пяколко чстирикласовн 
Също така тя фи

Лисина с отличен успех, 
всекидневно е положение го
16 км от къщи шно.М. Величков

и назад.

Лолнппюбатското училище чествува жат
отделения, 
наисира средното образова
ние — гимназията в Дими
тровград, дообучавапе 
непрофесионалните кадри в 
образованието, усъвършемст 
вуваис па преподавателите 
чрез семинари. Такива семи 
нари са проведени по разли- 

предмети, а професори 
и от софи-

115 ГОДИНИ РАБОТА в изминалия 
малки.па

Ст. Н.

училищната сграда, училищ
ният колектив готви богата 
и разнообразна програма. 
Художествено — културната 

е посветена на де 
Христо Ботев. Щс 

и танцьори- 
самодееи

2 юни, основното 
ЛюбатаУтре, на 

училище в Долна 
Ботев", чествува

и 115

ЧИИ
бяха осигурени 
йския университет.

При това, образователна- 
та общност е отделяла и от- 

значителни средства за 
догра-

„Христо
патронния си празник 
години на работа. Това учи- 

от най-старите
програма 
лото на 
вземат участиелище е едно _

Босилеградския край. От 
излезли стотици уче 
които днес има мно

делякапиталовложения, 
ждане на училищните помс 
щения за нуждите на ос
новното училище и гимиази 

Димитровград, попра
вката на училищните 01 радн 
в Смиловци, Поганово, н До 

Невля, набавката па учи 
пособия, помагала и

в от ученическиятенего са колектив.
ници, от
го, много специалисти с

образование, намиращи 
работа в различни кра

ви- На чествуването ще уча
ствуват бивши ученици на
училището, обществено-поли 

дейци от обпщнато

ята в
сше 
се иа 
ища иа страната лпа 

лнщмн
ни.

тически
и родителите на учениците. пр.По повод патронния си 

празник, който се съвпада и 
с цялостното довършване на
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общностОбразователната
полагала грижи заВ. В. също е
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ттж*

Пред войнишка раздяла

Бояне, добър
В заставата „Саво Мун- 

чан" съвсем случайно заедно 
отбиват военна повинност 

Босилс-трима младежи от 
градска община. Тримата зе 
млдЦИ со състезавали кой 
ще е най-добър граничар. По 
хвалпитс думи на старейшя- 
иите им на майор Никола 
Копоия, отправени до най-до 
брито между които са и бо- 
силеградскито младежи, по
казва, че те са успели.

Едип от тримата се казва 
Боян Милев ведно е и иай- 
стария граничар. В начало
то па юни той ще си замине 
за родното село Карамаии* 
па. И там, недалеч от село-

ШШШЯт
Физкултурно упражнение на фестивала в Димитровград

то има гранична застава та
ка за него животът в грани
чната застава шс е бил не
що необикновено и ново. И 
затуй бил много щастлив, ко 
гато станал граничар. С ус
пех завършил курс за взво
ден и станал

Димитровград

Завършиха работни
ческо-спортните игри

заместник-ко
мандир на заставата.

— Боех се в началото да
ли ще отговоря на новата си 
задача. Голяма с отговорно 
стта. Признавам, моите зем
ляци, не се изложиха; бяха 
м ного дисциплинирани 
мчета. Вярвам, че такива ще 
си останат. Аз

МО-

Тазгодишните работниче
ско-спортни игри по случай 
рождения ден на другаря 
Тито 25 май и Деня на 
младостта, започнаха на 7 
н завършиха на 25 май.

Работническо-спортните иг 
ри, станали вече традиция, 
организара Общинският син
дикален съюз. Стотици рабо
тници от десетина димитро- 
градски предприятия и уч
реждения три седмици пре- 
мерваха силите си по разли
чни спортен дисциплини — 
футбол, волейбол, 
спортна стрелба. Игрите, 
кто всяка година, така и та
зи, бяха .масово посетени и

рът на ж. п. — гара, в една 
интересна и хубава игра, ка- 
кто и в спортсменска атмо
сфера.

В състезанията по волейбол 
участие взеха също отбори
те на десет трудови органи
зации. Във финалната сре
ща, отборът на Секретариа
та на вътрешните работи спе 
чели мача срещу „Свобода" 
с резултат 2:0.

Най-масови бяха

наскоро си 
заминавам — казва Милев.

Наскоро взводният Ми
лев си заминава у дома, къ- 
лето го очакват баща му 
гРУя, майка, трима братя и 
четири сестри. Но той ще се 
завърне на работа в пред
приятие „Изградба" в Ско
пие.

Мъчно ми е, че се разде 
ляме... но нищо. След няко 
лко месеца ще се видим от 
ново в Босилеград — казва 
Славчо Ангелов от село Бра 
нковци. Ангелов и Милев се 
познавали още от 
И за него

Земляци —- граничари

състеза
нията^ по шахмат. Участвува 
ха отбори от дванадесет тру
дови организации и учреж
дения.Примерен

спортист
по-рано. 

границата не пре 
дставлявала нещо ново 
известно, защото и той 
ден в гранично село.

Тук сме се събрали от 
всички краища и 
народности. Обичаме 
разбираме. Едип 
се разделим 
ще понесе

шахмат и
Финалната среща 

отборът на „Тигър" 
отбора на основното

стечели
срещу
учили-

ка-и не 
е ро

Ще с резултат 3:1.
Както в 

волейбол, така

проследени с голям интерес. 
Особено голямнароди и интерес бе 

за мачовете по футбол, на 
които

състезанията по 
и в състеза

нията по спортна стрелба, 
отборът на Секретариата на 
вътрешните работи 
гна най-добър успех.

се и се 
ден когато 

всеки от нас 
_ скъпи спомени 

войниклъка... — казт п 
Ангелов. Първо място зае отборът

Той с висококвалифициран на ••Тигър’’ I, който във фи-
■ие1прНодъ^ГсТерабВоЯГсле1 СРеЩа П°беДИ 0тб°-

на военната повити
ка сп"бпЛп°“ позАР?вява ма шо. си, брат си И сестра си
Третият боенлеградчанин 

от заставата „Саво Мунчан” 
с Ьоян Василев, 
намерихме. В

Почти няма професия за 
която да се не е определил 
някой от Клисурския край. 
Разбира се всеки се опреде
ля за онова, което го най- 
много интересува.

Мирчо Николов, сега на 
24 години, още когато учил 
основно училище, в Сухи 
дол от I—IV клас, а в Кли
сура от V—VIII — заобичал 
много физкултурата.

След като завършил ги
мназия в Кюприя се запи
сал във Висшето училище 
по физическа култура в Ско
пие и успешно го завършил. 
Като ученик и. студент дей
но работил в младежката и 
студентска организации. Не 
забравял и младежта в род
ното си село Сухи дол и през 
ваканциите допринесял за 
работата на младежката им 
организация, особено в об
ластта на спорта и културно- 
забавния живот.

Като преподавател по фи
зическо възпитание за пръв 
път се настанил на работа в 
основното училище „Иво 
Лола Рибар" в с. Клисура 
през тази учебна 1972/73 го
дина. И въпреки оскъдните 
условия за организиране 
обучението по физкултура, 
този млад ентусиаст влага 
огромни усилия за възмож
но по-успешна работа.

Много съжалява, че не 
съществуват почти никакви 
условия за организиран ку

лтурно-забавен живот на мла 
дежта в Клисурския край. 
Но, все пак, каза той, ще 
настоим и при такива усло
вия да подпомогнем работа
та на младежите в преодлоя 
ването на трудностите и съз
даване на по-добри условия 
за тяхната работа.

присъствуваха повече 
от 200 зрители.от

пости-

А. Д.

БАСКЕТБОЛ:М. Величков

»Търговачки«-»Свобода« 

7И7 (35:43)
Смедеревска Паланка 26 

май. Игрище на Търгова- 
чки- Зрители около 200 
Съдии на срещата Марко- 
ви I Крагуевац и Груич 
С. Паланка.

„Свобода’’: Иванов, йо 
сифов 4, Михайлович 
Соколов 36, Колев 
митров 22.

Отборът „Свобода” 
пя да спечели срещата 
Щу баскетболния 
яа С. Паланка
II?5 И по този начин 
след петия кръг на състе-

когото не
момента беше 

негома пост. За 
му казаха, 
пълиително

Така живеят тримата гра-
чари-боенлеградчаии днес.

А след време, когато отбият 
повинността

Другарите 
ме е много из-
мо.мче.

ни

си — военните
учения Ще заместят 
вийте човешки

занията в Източна 
сръбска дивизия 
ран на второто място-

ежедне група 
е класи-грижи.

А- Ковачевич
В мача срещу „Търго- 

баскетб о листите 
на „Свобода" играха мно
го добре и въпреки

вачки"

12, това,
че пред края па срещата 
останаха само с четирима 
играчи в игралището (два 
ма бяха

3, Ди-— (Може ли да ги 
осигурим до края на УС-

оре •отстранени пора- 
лични нарушения),

юни. . .
отбор 

'С резултат
ди пет 
те преодоляха 
ки и спечелиха 
важни точки.

всички ата 
още две
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Димитровград Намерил 

портмоне и го 

дал но
собственико му

На 10 юни 1973. година (неделя) навър
шва една година откак завинаги ни напусна 
нашата мила дъщеря и сестра.Предотвратен 

голям пожар
Светлана Бойчева

•Л='
Докато беше с нас ние бя 

хме щастливи и дома цару- 
щастите. Аваше радост и

всичко е празно, моно
петък в „Отро ва за вода и през това вре

ме за локалазирането на по 
жара се грижеха граждани
те. Пожара 
само едно лице.

В миналия 
шена чешма'* избухна пожар 
и изгоря плевника на Крум 
Величков. В плевнята, освен 
сено, дърва и т. н., имало и 
три варела с петрол, които 
също изгорели. Благодаре
ние на това, че пожара из
бухна в следобедните часо
ве, около 15,30 часа, ведна
га се събраха хора и брзо го 
потушиха. Помогнаха и по
жарникарите от Димитров
град и Пирот.

сега
тонно и безрадостно.

Отнесе тя със себе си ця- 
Р лата радост и веселие на на 

живот, а ни остави ве 
тъга. Всеки изминат ден 

^ е болен и тъжен за нас, за- 
; щото Светлана я

Митко Генов, земеделец 
от село Гложие неприятно 
се изненадил, когато от Бо
силеград пристигнал у дома 
си и видял че му няма пор
тмонето. Тоя ден бедният 
земеделец бил в Босилеград 
и за продадени агнета взел 
1.320 динара. Пътувайки с 
кон то*й «е почувствувал 
кога е изпаднало портмоне
то му, в което имал много 
документи.

Генов обаче имал щастие: 
на загубеното потрмоне по
паднал Захари Димитров, ча 
стен таксист от Босилеград 
и веднага го предал в Мили
цията. При това не искал да 
вземе награда, 
тоя случая му принадлежа-

обслужваше

Какво щеше да бъде ако 
само малко се беше закъс
няло или ако пожарът бе из 
бухнал нощно време? С го
дини как се говори за неор
ганизираната пожарна слу
жба. Не трябва да се забра
ви, че преди една година на 
пожарната кола трябваше 
около половин час да изми
не разстояние от петстотин 
метра, а от тогава до сега 
положението на тази слу
жба не е много подобрено. 
Този път, както и много пъ
ти досега пожарът бе поту
шен с помощта на хората.

щ
ШИЯ

чна

У няма.

На тоя ден ш 11 часа ще даваме едного- 
димитровградоките гробищаСлед двучасовни усилия 

пожара, за който не е изве
стно как е избухнал, беше 
потушен. Малко оставаше да 
бъдат засегнати съседните 
къщи на Васил Величков и 
Методи Петров, а от пожа
ра изгоря частично и огра
дата на Петър Димитров.

За отбелязване е да се ка
же, че пожарната кола, ня
колко пъти трябваше да оти

дишен помен на 
на никога незабравимата ни Светлана.

Умоляваме всички роднини, плриятелм и 
близки да присъствуват на помена.

Вечно опечалени:
баща Петър, майка Косена,се 
стри Милка и Беба Бойчеви 
и роднини.

която в

ла.
В. В.А. Д.

Накратко Мусул
ПЛАНИНИЦА — Местната общност в това малко село 

Димитровградска община е решила да се пред
приемат организациони мерки за довеждане на 
ток. Водени са и разговори с компетентни — об
щински лица по определяне на място на трафопо- 
ста, трасиране на селската мрежа.

В рамките на акцията „Млади- 
горани в училищата” — гораните от основното 
училище „Моша Пиядс" с ръководител Радко Ка
менов събраха 30 килограма акациево семе.

Загинал в автомобилна злополукав

•на 14празни и той почина 
ма'й.

Борис Христов беше при
мерен и деен младеж, тру
долюбив и дружелюбие, оби 
чан от своите другари и съ
селяни. За голямо 
ние смъртта преждевременно 
прекъсна нишката на младия 
му живот и мечтата му да 

специалист — инже- 
Р. К.

На 6 май в Бутел — край 
Скопие в автомобилна зло
полука бе тежко повреден 
Борис Александров Христов, 
двадесетгодишен студент на 
техническия факултет на Ско 
пския университет, родом от 

л, Босилеградска
силията на

ДИМИТРОВГРАД

съжале-
БОСИЛЕГРАД — Пътят през Весна Кобила, след

прекъсване, отново е проходим. Рейсовете 
автотранспортното предприятие от Босилеград 
редовно пътуват за Враня и Скопие през Бе

село Мусу 
община. V
рите от Скопската болница 
да спасят живота на повре
дения Христов останаха

шест-
лека-месечно

на стане
нер.сега 

сна кобила. на-

моот вержен труд може мно 
го да се направи.

вДосегашните резултати 
електрификацията показват
че с добра организацияЕлектрификация на Димитровградска община А. Димитров

Наскоро ток к 15 се
около 770 хиляди динара. 

Счита се, че и за строежа на 
селската мрежа ще бъдат не 
обходими още 600 хиляди ди 
нара. Или в района Забър- 
дие са изразходвани 90 хиля 
ди динара за далекопровод 
и трафопостовете и около 
600 динара за селската мре
жа. За нашите условия това 
са огромни средства, но же
ланието на хората да побед
ят вековния мрак е по-силно 
от всички трудности и пре
пятствия.

ното преброяване 11 а населе 
нието — деведссет на сто от 
домакинствата 
ки. Въпреки това и въпреки 
кра'йно неблагоприятното ге 
ографско положение на об
щината и лошата коифигура 
ция на терена — 
то успя с небивал ентусиа
зъм и свърхчовешки усилия 
да построи I 
далекопровод и двадесег и 
два трафопоста.

наПо всичко личи, че най-го- 
лямата следвоенна комунал
на акция в Димитровградска 
община — електрификация 
на селата с пълен успех ще 

тази година. Елек

са старчес-

приключи 
трически ток ще получат 
още 15 села от трите района 
в общината. Счита се, че 
след завършване на тазгоди
шната акция на територия 
«а общината ще останат не- 
електрифицирани само десет 
села. Именно толкова, колко 
то преди две години бяха еле 
ктрифицирани. Шест от тях 
обаче — Грапа, Планиница, 
Бански дол, Паскашия, Пета 
чинци и Искровци — ще за
почнат такава акция, ако не 
тази, а то идната 
Значи без ток ще останат са 

Прача, Врабча. Било и 
Драговита. От досегашния 
опит се знае, че примерът е 
най-добър агитатор. И зато- 
ва сме убедени, че и тези се
ла, след време, ще поискат 
да се включат в акцията.

население-

60 километра

От друга страна, известно 
населението в Димит- 

общииа не е стое, че
котГпроизводитсл. По-точно, 
пазарни излишъци, доколко- 
то изобщо ги има, се създа- 

селища

За строежа па далекопро
вода в Димитровградска об
щина са изразходвани досе
га и 1 милион и 500 хиляди 
динара обществени средства. 
Фондът за електрификация 

Общинската скупщина 
във

ват в крайградските 
— Желюша, Градини, Лука- 

и Гоим дол. Оттук личи 
са били

година.
при
«цс участвува и занапред 
финансирането на този акция 
В момента в район Висок се 
строят далекопровода и тра
фопостовете. Те трябва да 
бъдат готови до края на пър 

полугодие на годината, 
а след това да се строи сел
ската мрежа. Тази акция във 
Висок трябва да завършат 
250 записали се за електри
фикация домакинства.

вица
ясно какви усилия 
необходими например за ви
сочини или населението от 
Забърдие да съберат финан
сови средства за строеж на 
селската електрическа мре
жа и трафопостовете. Стой- 

доброволния 
(населението на по-

мо

вото
наПои какви условия ста®^

електрификация^, показват 
И статистическите данни за 
възрастната структура на
населението в Димитровград 
ЯЗСеобщина. Според после*

иостта
труд на 
строения далекопровод и 
трафопостовете например - 
район Долна Девля възлиза

в за токаВисочки разговори

ска
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В ЧАСОВЕТЕ ЗА ОТДИХ И ПОЧИВКА
то корито на този поток из
нася повече от 15 км.

Третата зона — долината 
на Забърдската (П-ьртопопи- 
нска река) — е по-богата с 
вода. Особено много вода 
блика от Пъртопопинското 
врело (колебание от 200—500 
литра в секунда мерено през 
разни годишни времена). 
Предвижда се използуване
то на тези води за форело- 
во риболовство. Обилие вода 
дава и Мъзгошкото врело 
чиито води често се използу 
ват да карат воденичните 
колела на повече от дваде
сет воденици в тази част на 
Забърдие,

Летърлаш и Радейиа се до 
известна степен отличават, 
отделно Радейна, поради по- 
изразените карстови отличия 
на терена (многочислени 
въртопи, малко повърхнос
тна вода и под.). Този кът 
от Димитровградска напо
мня на месността Тепош, 
която се намира между Чи- 
ииглавци, Крупац и Одоро- 
вския атар — характерно е 
голямо безводие.

Краева мозайка
Курс па въдичарство Хидрографски особености 

на ЗабърдиетоРиболов с булдо
поле са прочути Големи кла* 
денац и Породин, защото да 
ват текуща вода през всич
ки сезони. Но полето фун
кционира като типично кар
стово
да -на пролет, а през лятото 
пресъхва. Водата се дренира 
чрез пещерните канали на не 
отдавана изследвания пеще 
рсн комплекс Попова дупка. 
Прилагайки проверени нау
чни методи палеологът Д-р 
Йован Петрович установи, че 
тези води отново се явяват 
в долината на Нишава об
разувайки голямото врело 
при село Градище (Загани- 
ца). Следователно, подземно-

Онази част от Димитров
градско между Висок и до
лината на Нишава е позна
та под общото име Забърдие. 
В хидрографско отношение 
тази област не е единствена 
— ясно се различават три 
зони: Одоровско — Смилов- 
ското поле и долината на 
Забърдската рекичка. Че
твърта зона представяват 
карстовите депресии на ГГе- 
търлаш и Радейиа.

Впдлич се характеризира 
с голяма оскъдица на вода. 
Познати са само няколко по 
стояини извори - чесми: Ма 
рипа чешма, Виявода, Пу- 
чос, Джерговац и Манасти
рска. Без съмнение Марина 
чешма е най-популярен из
вор па Видлич, която дава 
изобилна вода през цялата 
година от която се окрепват 
пастири със стадата си и 
пътниците. Името на Вияво 
да напомня на романски 
произход (жива вода), както 
и пучве. Много интересна е 
и карстовата депресия Чер- 
без богата с вода която през 
лятото не тече.

В Одоровско-Смиловското

гат да се получат добри ре 
зултагм.

През лятото кленът иа го
леми стада излиза на повър
хността па водата и търси 
храната си в горните пласто 
ве. Ако сс замята с блесна, 
от шума при падането й, той 
се изплашва и избяга. Зато
ва трябва да се използуват 
комбинациите на булдо, му
ха ц малка блесна „клату
шка” или муха, булдо, бле
сна. Тук булдото дава възмо 
жност да се направи замята 
не далеч над ядрото. Блесна 
та трябва да сс води в гор
ните слоеве на водата. Муха 
та монтирана пред булдото 
играе роля па „подскачаща” 
муха, а кога то е монтирана 
след булдото —
■ща” муха.

При употребяване комбина 
цията па булдото и живи иа 
секоми, най-подходящи за 
тази цел са конските мухи. 
По-добри резултати дава ко 
мбинацията с мухите 
и след булдото.

С голям успех се лови клел 
с булдо (водна топка, васер 
кугла). Водната топка е из
работена от чисто прозрачен 
материал с два отвора от 
страни снабдени с запушал
ки. Предназначението па то 
зи отвори с топката да се на 
пълни с вода, когото изпъл
нява роля на тежест. За то 
зи спорт необходими са: 
прът от 1,5 до 1,8 м, сппнпп- 
гова макара и найлоново вла 
кио до 0,25 мм. Тук се явя
ват следващите комбинации: 
Булдо и изкуствена муха, бу 
лдо и блесна и булдо и жи
ви насекоми.

Замятане с булдо и изку
ствена муха трябва да се опи 
та веднага ако се вижда да 
играе далеч от брега, до ос 
тровче, плитчина, близо до 
крайбрежната растителност 
и др. където рибата търси 
зеленина за храна, гони мал 

и др.
правилно извър

ши подбор на изкуствената 
муха и правилното движе
ние на булдото и мухите на 
повърхността на водата, мо-

пълии сс с во-

Сп С.

Илия Поповски Хуморескана „потъва-

ИНЖЕКЦИЯ И ЛОГИКА
Лежах блажено на куше

тката и си мислех нещо. 
Жената беше отишла у съсе
дката на чашка кафе, а пет- 
годишнаят ми син разглеж
даше книяка с картини и 
мърмореше нещо, решава
йки детските си проблеми.

Изведнъж то»й се обърна 
към мен:

— Татко, защо до сега не 
си ми подарил един слон?

— В нашата страна няма 
слонове, момчето ми. Те жи
веят далеко, чак в Африка.

— Тогава да отидем в Аф
рика!

— Да отидем, ами пътят 
до там струва .много пари. 
А ние нямаме толкова...

— Имаме, имаме! Ще оти
дем при леличката в банка-

ките рибки, жапчета 
Само ако се

— С таратор, картофена 
салата и каша от гриз.

Почнах да се безпокоя за 
благоприятния изход на те
зи преговори, затова пови
ших тона:

— Хайде гледай си карти
нките! Пък за слона — ще 
видим по нататък.

— Не, сега! Ставай да тръ
гваме за Африка-а-а-а.

Изведнъж ми хрумна една 
идея.

— Добре, тръгваме — ста
нах от кушетката аз. — Обу 
вай си сандалките!

— Ура-а-а! — изкрещя си
нът лш радостно. — Веднага 
ли заминаваме?

— Разбира се! Само 
тъом да се отбием в болни
цата — да си направим по 
три ваксинации.

— Да? Който не 
ниран, братле, не го пускат 
да замине. Една ваксинация 
се прави срещу колера, вто
ра — срещу чума и трета — 
срещу коремен тиф.

— Татко...
Какво става: ще тръгва 

ме или не?
Синът лш явно се колеба

еше.

пред

Здравко Илиев

Изрезилимо се
пъ-

А съга ако има некой 
акълия нека ме научи кво 
да праим. Пак че се изре- 
зилимо.

Лани прочето у весник 
дека че се лраи рибняк 
при Пъртополинци. Пише 
ше, дека и лутат през Коза 
рицу че буде асфалт, че мо 
же да се отиде, да се по- 
разоноди човек.

Що ми требеше та за

та.ама лани ми се учили де 
ка са съглам су .решили и 
повече «ема да се пишма 
ную-

За белю — 
зе кико порано. Надойдо 
ше приятелйе, а я ем лос 
речам, ем съм се уйисе- 
лил, че рече човек грозни 
це съм йел. Они ситгдраци 
те се сечаю, 
па тюч-ню: „Ама Манчо, 
че лържимо ли рибу?". 
„А, кво сугаренце 
пекъл, пастърмка не може 
да му припари" — одвър- 
чам я и показуйем на бабу 
ту с очи да изнесе печено 
то и виното, та да забова- 
ре рибуту.

„А — реко си — на тек 
вуя въдицу вечим се не ва 
чам.”. Даде господ та вре 
менцето не беше убаво и 
не ме караше да идемо на 
рибнякат.

С приятелйете испаде — 
кико испаде. Ама научете 
ме кво да 
ка. Наручил съм на йоще 
сума души да дойду. Кво 
да им кажем ка ни пут 
йош нема, а за рибняк и 
да не говорим.

Е, ко би дъргинул 
вестникаратога защо 

лъже народ ... А, или па 
да изтеглим ушите на тия 
дека су излъгали и нйега?

Маича

Брей, този малък прокле
тник! Спомни си как преди 
време ходихме в банката и 
теглихме пари от спестовна 
книжка.

— Чакай да се разберем — 
продължих доста сърдито, 
— защо трябва да ходим в 
Африка.
. — За да купим слон... Ха
йде да тръгваме за Афри- 
ка-а-а! — почна да хленчи 
синът ми, възлагайки опре
делени надежди на стария, 
изпитан метод.
_ Чака'й, момчето ми. 
Първо каиш къде ще дър- 
жим слона. Погледни колко 
малка е нашата квартира.

Когато е топло ще го 
Държим на балкона, а кога-
в°хола аСТ^АИ’ Ще Г° вкаРаме

— Ас каво 
ниш?

е вакси-

пак си изле

праим летос

— Татко бе, 
ли непременно 
слон? Знаеш 
го яде той...

Аз легнах отново

нема-нема, ти държиш 
да имаме 

ли колко мно-празникат испрати абър 
на приятеле да ми дойду. 
„Че дойдете — пишем им 
я преену рибу че ви на 
гостим, а и при рибнякат 
че отидемо".

Я знаео дека тия рибия 
к праве много

съм ис-
_ на куше

тката. Синът ми се прибли
жи и пошушна поверително:

Татенце, в тази малка 
квартира наистина няма мя
сто за слон.

Не, каквото

уши
ш а

године, и да казвате, 
инжекцията е далеч по—ос
тро оръжие от логиката.

ще го хра-
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