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КОМУНИСТИТЕ ДА 

БЪДАТ ПО-АКТИВНИ
ВЕотиии набьагароиата народ,юсте, сФрЮгославия ност в Босилеградско ползва в 

светлината на конституционни
те разпоредби н програмата на 
СГОК. Изтъкна се, че икономи
ческата изосталност на комуна 
та довежда до неравноправно 
положение населението в срав
нение с другите народности. Ра 
звитието на стопанството, кул
турата и другите дейности е 
слабо защото е пряко свърза- *■ 
но с материалните възможно
сти на общината.

Душан Секич между другото 
подчерта, че става все по-необ 
ходимо комунистите да бъдат 
идейни носители на всички ж- -

Тези дни Босилеград посети 
Душан Секич, член на Изпъл
нителния съвет на ЦК на Сър
бия. Той води пяколкочасовн 
разговори с представители на 
Общинската скупщина, члено
ве на Общинския комитет на 
СКС и другите обществено-по
литически организации.

Водиха се обстойни разгово
ри за резултатите в реорганиза 
цията на партийните организа
ции, която е проведена към 
края па миналата година. Сега 
в Босилеградската община от 
37 са образуваш! 5 партийни ор 
ганизации, които имат по-доб
ри условия за работа, попеже 
са кадрово много по-силни. Тях 
ната активност обаче е все още 
незадоволяваща. На първо мя
сто, трудно се събират. Напри
мер, па неотдавнашните район
ни съвещания са присъствува- 
ли само половината комунисти. 
Причината за това състояние не 
е достатъчно изучена, но тя се 
явява като последица от реор
ганизацията.

Очебиещо е и пасивизирапе- 
то па голям брой комунисти. 
Бсздействуването им се дължи 
и на едно неоправдано изчак
ване на нареждания.

Водиха се разговори и за пра 
вата, които българската народ-

ОТ СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

МНОГО НЕРЕДОВНИ 

ДАНЪКОПЛАТЦИ
Тази седмица е Димитровград се 

иа двете камари на Общинската 'скупщина. Отборниците 
имаха много работа. Покрай шестте важни информации и 
анализи, които им бяха доставени, т е решаваха по 29 точ
ки от дневния ред.

училищата и други проблеми. 
В първата година на работа не 
е направено много за подобре
ние на материалното състояние 
на училищата. Зарад развитата 
мрежа от училища, преселване 
то на населението, структурата 
на кадрите, обучението по бъл 
гарски език и други моменти в 
обучението е скъпо. В разгово
рите в републиканската обра
зователна общност по тези въ
проси — се констатира, че не е 
имало достатъчно разбиране за 
отпускане на допълнителни сре 
дства за двуезичните училища 
въпреки че е предвидено да се 
финансира и тази педагогичес
ка активност.

С цел да се намали цената 
на обучението, образовател
ната общност в Димитров
град е правила усилия с образо
вателната общност в Бабушница 
и Пирот да намери общ език и 
да създадат междуобщинска 
образователна общност. Боязъ- 
нът, че в такъв случай ще за
губят развитите общини прече-

състоя X сесия

Между всички материали вни 
манието привлича анализа за 
неплащането на дажбите и да
нъка от 1963/67 година, изготвен 
от секретариата по стопанство 
и финанси. По своя подход то
зи документ се различава от 
досегашните в тази област. Пре 
ди всичко, досега се тръгваше 
от констатациите за дължими
те суми, а сега за пръв път 
се тръгва по нов път, предла
гат се решения, преди общин
ския кантар да е свалил този 
сложен проблем от дневен ред.

От 6000 данъкоплатци в об
щината — всеки четвърти е не
редовен и трябва да се съберат 
към 370 000 нови динара. Тези 
дължими суми от година в го
дина се увеличават и макар че 
се прилагат законните разпорел 
би — дълговете си остават непо 
гасени. Преди имаше констата
ции, че данъчната служба тря
бва да види кои суми могат да 
се съберат, а кои не. Но тряб
ваше да се чака до днешната 
сесия, анализът да се даде на 
отборниците на обсъждане на 
решаване.

А ето какво казва той:
— данъчната служба е трябва 

ло да бъде по-активна и да съ
бере 164 000 динара от 840 данъ 
коплатци,
— зарад нерегулирани имущест 

вено-правни отношения, нацио
нализирано имущество, земята, 
която ползва кооперацията и 
др. грешки — чне могат да се 
съберат 44 439 динара от 213 да
нъкоплатци,

— 94 данъкоплатци не са и- 
мали подвижно имущество за 
пописване — и оттам произти
ча 52 115 нови динара дългове,

— не. са иззети 70 645 динара 
от 229 данъкоплатци, живущи 
вън от общината.

— има 59 данъкоплатци с не 
известни адреси. Те дължат 
5 270 динара,

— 92 данъкоплатци живеят в 
НР България и дължат 34 110 
динара.

Значи, и пред скупщината и 
пред данъчната служба стоят 
твърде отговорни задачи. Но 
констатира се, че службата, ра
ботеща върху реализирането на 
данъчната политика в община
та трябва и числено и кадрово 
да се подобри, защото в сегаш
ния си състав не може да се 
справи със задачите и успешно 
да се бори срещу разни форми 
на укриване на данък и други 
дажби.

В информацията за задачите 
и финансирането на образова
нието се констатира, че на те
риторията на общината за те
зи цели се изразходват 2 481403 
динара. В настоящата година 
образователната общност пред 
лага тези средства да се увели- 

с 34 на сто. Счита се, че 
личните доходи на просветните 
работници трябва да се увели
чат с 14°/о, да се подобрят ма
териалните условия според ре
публикански нормативи. Освен 
това — разходите в училищата 
с двуезично обучение са по-го- 
леми с 12,5°/о. Тази година се 
очаква 130 ученици да продъл
жат образованието си в други 
общини. Всеки от тях коства 
образователната общност 
1 230 нови динара. Предлага се, 
за пръв път, да ( е осигурят сре 
дства за амортизация на учи
лищата, по-ефикасен професио
нално-педагогически преглед на 
училищата, за курсове за препо 
даватели по български език, за 
минимум литература по бъл
гарска литература.

Образователната общност, се 
казва в друга информация, още 
в началото се срещна с лоша
та практика, наследена от мина 
лото, която не е в крак със 
самоуправителните принципи и 
принципите на разпределение в

кономически и политически про 
По-точноцеси в страната ни.

— каза той — те трябва да бъ
дат и основните носители в ре
шаването на всички належащи 
проблеми.

Големи трудности срещат изо 
станалите краища, към 
се числи и Босилеградско — ка 
за Секич. Сега особена мъка се 
мъчи с продажбата на пазар
ните излишеци от тези краища. 
Но затова в Републиката и Фе
дерацията готвят задълбоче
ни анализи, които имат пред 
вид проблемите на неразвитите 
краища — каза накрая Секич.

които

ше в реализирането на полити
ката на интеграция и в облас
тта на образованието.чат —

М. Б. В. В.

ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВУВАНЕ 

ДЕНЯ НА МЛАДОСТТАОП

АКТУАЛНО

Овощията в опасност
Босилеградска об->Към 700 хектара овощни градини в

щина са нападнати от гъсеници.
Дълготрайната суша благоприятно подействува тоя 

разит да се разшири в цялата община. Това може да има за 
последица не само унищожаването на тазгодишната овощна 
реколта, но и масово унищожаване на овощните дървчета.

Това знаят всички в общината. Изненадва обаче, че 
кой не се ангажира да се превземат съответни мерки. Пръска- 

химични препарати е небходимо. Обаче, вече 6 годи- 
акция. Някои от кооперациите раз-

па

пи-

нето с
полагат стези*препарати, но те си стоят неизползвани.

ангажира? Преди всичко това е задача на зе
меделските кооперации. Обаче, те отказват. Търсят услугите 
предварително да им се заплатят. Частниците дори приемат 

^ г.т?г «п мрбпежността като чели няма край. Това не е тол- 
и това. понеже и 17 ха овощните градини на кооперации-

паразит !

БОСИЛЕГРАД:
Кой да се ВЪЛНУВАЩО ТЪРЖЕСТВО НА МЛАДИТЕ

ДИМИТРОВГРАД:кова чудно,
те, съ^° ^ намднзти от^оя^ ^ следното предложение: да 

Кооперациия^а ^Р условие частницихе през есента да
ябълките с няколко динара по-низка цена, което яоълкитс разходи. Изглежда кооперациите

са ненаходчиви да намерят

ХШ ФЕСТИВАЛ — СРЕЩА НА НАЙ-ДОБРИТЕ
напръскат БАБУШНИЦА:им продадат
да компензира сегашните им 
се страхуват да се наемат, защото 
пазар за ябълките.

СКРОМНО, ХУБАВО И ОРГАНИЗИРАНО

КЛИСУРА:общината да повдигне тоя въпрос, за 
реши с няколко хил-Остава единствено

да не бъде късно. А всичко може да се 
яди нови динара.

Време за разтакаме няма. 
но ако още веднага не се предприемат мерки.

СЪБОР НА МЛАДОСТТА
Може да се случи да бъде къс-

в. В.
(Общирни информации четете иа 4, 5 и 6 стр.)



СЕЗОНЪТ В ЗВОНСКА БАНЯ штщ

щшшшж.НЕ ВСИЧКО Е ПО СТАРОМУ
— МИНА „БОР” ПРАЩА СВОИ РАБОТНИЦИ НА ПОЧИВКА. — ПОДОБРЕНИЯ В ОБЗАВЕ
ЖДАНЕТО. ЩЕ ИМА ПОВЕЧЕ ГОСТИ ТОВА ЛЯТО. НО ДОСТЪПЪТ ДО ЗВОНЦИ ВСЕ 
ОЩЕ ТРУДЕН.

ваие 0,50 н. динара, легло
5.50, закуска, обед и вечеря —
16.50, застраховка 0,10 н. дина
ра. Всичко — 22,00 н. динара. 
От евтино, по-евтино.

Разбира се, пансионът не е 
задължителен и всеки може да 
си направи сметката, какво ще 
ползва от услугите, които се пре 
длагат.

Миналата седмица в Звонска 
баня бе много шумно. Първо 
организаторите на фестивала, а 
после стотиците участници и го 
сти направиха шумна иначе ти 
.чата атмосфера в този прекра
сен курорт. Сезонът всъщност 
още не е започнал тук. Чака се 
началото на юли и горещият 
август, когато старите посетите 
ли на банята идват и все до
веждат по някой нов гост — 
поклонник на хубава природа, 
на гуляя или на къпането.

■ Но за разлика от миналите' 
години, когато гостите се чака
ха с видимо съмнение, сега те са 
сигурни. Банята ще има поето 
янни посетители.

категория е: такса за пребива
ване 0,50 н. динара, легло — 
гледи и евежииа, с малка так
са за къпане в закритите басе
йни струват общо към 20 н. дн 
нара. Само леглото струва сред 
но 5,5 и. динара.

Да . бъдем по-конкретни. Це
ната на дневен пансион първа 
категория е: такса за пребива-

БОРСКИ МИНЬОРИ В ЗВОНСКА БАНЯ Изглед от звонска баня

са всъщност „заобикаляне”, ко
ето спира много поклонници ма 
красива природа да тръгнат със 
спои коли до Звонска баня.

Едно друго решение на проб
лема за връзката е необходимо 
и неотложно, обаче за него тря
бва мсждуобщинско сътрудни
чество между Пирот, Бабушни- 
ца и Димитровград. Именно най 
-сигурната и близка връзка е 
от Суково през ждрелото на 
Ерма до Звонска баня. Този път 
минава през територията на две 
общини и води към територия
та на третата. Всичките имат 
интерес и полза да направят 
пътя, но още не е постигнато 
никакво шо-годе по-здраво ре
шение. Междуобщинокото съ
трудничество поне по този въ-

Дълги години вече постояшш 
гости тук са работници от ня
колко пиротски предприятия, 
между които и от кожообрабо- 
твателното предприятие. Лятно 
време работническите съвети 
пращат тук отшя, които се нуж 
даят от чист въздух и почивка 
в планински места. Поокрепени 
те се връщат да продължат ра 
ботата си и не скриват довол
ството от прекараните дни.

Тази година на банята ще го 
стуват групи борски миньори. 
С мина „Вор” има сключен до
говор за летуване на техни ми 
ньори през целия сезон. Мина
та сама понася разноските за 
летуване на работниците, а за 
семействата им плаща 50°/о от 
цената на пансиона. При това 
положение банята си е обезпе
чила достатъчно посетители и 
всички други ще бъдат само до 
пълнение.

направи пътя през 
с взаимно съгласие и влагане на 
но не му стигат пари. Нужно е 
пари от всички, за да се напра 
ви път. Поне зарад хората, кои 
то работ'ят по фабриките и се 
нуждаят от близък курорт.

че всичко 
правим за човека. Стигнали сме 
дотам за се кълнем з доброто 
на трудещия се. Ето, не е ну
жно заклинание, а разбирател
ство със задружни усилия да се 
улесни трудещия се от Пирот- 
ско, Димитровградско и Бабуш 
нишко.

Но по този въпрос думата и- 
?лат ... например председатели
те на общинските скупщини.

М. II. Нейков

ждрелото.остава само деклара-прос си
ция, която някои не искат да
стане дело.

В ИМЕТО НА ЧОВЕКА

А ползата е многократна. По 
традиция Пирот е ползвал бай 
ята като курортно място още 
от четиридесет 
Същото го е правил и Димит
ровград. Сега този курорт е не
достъпен за хората от тези гра 
дове, защото пътят много изби 
каля. Банята пък губи от това 
неидване. Губят и тия, на кои
то е нужно възстановяване на 
силите на чист въздух или в 
топлата вода на Звонска баня.

Димитровград предприема да

ЗИМНИЯТ ПЕРИОД Е МИНАЛ 
В ПОДГОТОВКИ Винаги слушаме.

Свикнали сме, от години ве
че, да четем за неуредиците и 
явашлъка в Звонска баня. Ста 
ите небелосани, ключовете за
губени, креватите нечисти, зам 

■ ърсеи басейн... И какво ли все 
нямаше.

Този сезон работите ще са в 
ред, изглежда. От рано още ръ 
ководните хора от „Църни 
връх” са се погрижили да се 
приготвят, за да няма критики 
и недоволство, които редовно 
отнемат по някой гост в след
ващата година.

Щом стигнете с автобуса до 
подстъпите на Звонска баня за
белязвате промяната. Вече не 
се изкачвате по тясната и че-* 
сто кална пътечка, но по бето
нени стълби, които водят все 
до ресторанта и басейните. Съ
щи такива стълби вече ви вод 
ят до всяка вила и излишен що 
е страхът ви, че от бурените ей 
сега ще изпълзи някоя змия.

Стаите са чисти, креватите, 
покривките .пердетата, подът... 
Личи, че зимният сезон е пре
каран в приготовления и че 
сега спокойно се чакат гостите.

години насам.

Бележка БЕЗМИЛОСТНА СЕЧБЕЗ ПРИСТЪП ДО БАНЯТА

И все пак не всичко е в ред. 
Напразни са усилията на хо
рата от предприятие „Църни 
връх” да поуредят този курорт, 
когато до него все още мъчно 
се пристига. Наистина автобуси 
пристигат два пъти дневно. Тол 
кова и отиват оттук. Обаче пъту 
ването е все още трудно и дъл
готрайно. От Ниш има над 90 
километра, от които повече от 
50 представляват ужасно лош 
път, по който може да се въ
рви с не повече от 20 киломе
тра в час, ако се мисли за си
гурността на пътуващите. Дру
гата връзка от Пирот е също 
такава. Но без оглед на състоя 
нието на пътя и двете връзки

Боснлсградската община 
разполага с 13.000 ха частни 
гори, по-голямата част от ко 
ито е почти унищожена. Сто
панисването с тях става сти
хийно и непланово. Става 
вее по-неорганизираио, зале 
сяване и други мероприятия. 
В това начинание най-много 
трябва да помогне общината.

За да се доведат в ред ча
стните гори, според груби из
числения, годишно са необ
ходими 100 хиляди нови ди
нара. Те могат да се обезпе
чат, ако се води по-умела по 
литика чрез фонда на горско 
стопанство, кое то за сега 
все още ие разполага с до
статъчно средства.

В областта на частното гор 
ско стопанство има редица 
трудности. Но най-много по
ради липсата на посадъчен 
материал. По тоя въпрос ви
то веднъж не е намерено за
доволяващо и по-дълготрай
но решение. И общинските 
разсадници, както и онези на 
горската секция, не са в съ
стояние да произвеждат до
статъчно фиданки.

Водната общност от Враня, 
чиято главна дейност е да се 
бори срещу ерозията, да обе
зпечава посадъчен материал 
и подпомага частния горски 
сектор, не проявява интерес 
към Босилеградската общи
на. Това е неоправдано, за

щото населението от община 
та всяка година заплаща две 
на сто от кадастърския до
ход за тази общност. Изка
зано в цифри, тези средства 
годишно възлизат на над 120 
хиляди нови динара. Обаче, 
досега от тези средства ни- 
то един динар не е заделен 
за подобрение на частните го :1ч* 
ри.

БЕЗ ПРОМЕНИ В ЦЕНИТЕ Прави впечателние, че на 
общината не е било ясно къ
де отиват тези средства и за 
кои цели се изразходват.

Редки са курортните места, 
които по цените на пансиона би 
ха могли да се сравняват със 
Звонска баня. Хубаво легло, 
три обеда на ден, прекрасни из В. В.

По следите на новооткрити документи те било предприето следствие
за да се утвърди кой е пуснал 
арестуваните комунисти. В до
клада до министерството меж-

признание, пуснал ги да излез- 
нат в двора на затвора, а той 
останал с третия комунист.
След това излезнел да ги тъ
рси и през това време и третия 
избягал. От това произлиза, че 
Манич сам ги е пуснал. Това 
може да се подкрепи и с това, 
че Манич е роден в Каменица- 
ца, околия Царибродска, така 
че за неговата национална бла- 
гонадежност не може нищо да 
се каже”.

Подвигът на Расенко ДУ другото се казва:
„От целия следствен матери

ал ясно се вижда, че непосред 
ствен виновник: за бягството на
арестуваните комунисти е сер
жанта Расенко Манич, роден от 
Каменица, околия Царибродска. 
Посредствени• КОЙ ОСВОБОДИ КОМУНИСТИТЕ В КУРШУМлия 

ПРЕЗ 1941 ГОДИНА?

• ЗАБЛУЖДЕНИЕ ДЪЛГО 26 ГОДИНИ.

пък виновници
са командира на охраната Ма- 
ринко Байчетич и командира 
на жандармерийската станица, 
които не са предприели мерки 
за пазене на тези комунисти...”

КАКВО Е СТАНАЛО С МАНОВ 
СЛЕД ТОВАстък в Куршумлия на 9 

т.г., в 19,30 часа по необясним 
начин избягали от затвора 
околийското началство в Кур
шумлия

юлисе констатира, че Расенко Ма- 
нов като недичев жандарм на
правил същински подвиг 
освободил от затвора някои ко 
мунисти от Куршумлия.

Този документ недвосмислено 
говори, че Расенко Манов още 
през средата на 1941 година пу
скайки арестуваните комунисти 
застава на страната на НОБ. 
Обаче по-нататък нищо не се 
знае за неговата съдба. По вси 
чко изглежда, че той е бил на
казан и преместен в с. Гружа 
при Крагуевац. Там бил раз
стрелян по неизвестни причи

на От направените 
това бягство било 
че по време на бягството 
на стража Расенко Манов. След 
като вечерали Расенко останал 
в разговор са рестувания Сте- 
ван Протич, а 
Янкович и Мушович избягали. 
След това Манов 
двора да извика 
това време избягнал и Протич. 
Комисията 
ние, че Расенко Манов съзнате 
лно е освободил 
комунисти от затвора.

като разпити по
утвърдено, 

бил
следните комунисти: 

Стеван Прокич, търговец от Ку 
ршумлия, Чедомир Янкович, 
бив.

КАК СА ОСВОБОДЕНИ КО
МУНИСТИТЕ?На паметника на загиналите 

бойци в село Изатовци между 
другите се намира и името на 
Расенко Манов от село Камени
ца, Димитровградско за когото 
се казва само „изчезнал през 
1941 година”. Много бойци и хо 
ра от този край дори с негоду
ваме приеха неговото име на па 
■четника, защото не се знаеше 
неговото държание, още пове
че, той бил през 1941 година в 
редовете на жандармерията на 
Недич. Дори и неговите най- 
близки нищо повече не са зна
ели освен, че е изчезнал и спо 
ред твърде оскъдни изказвания 
на хора, че бил прогресивен 
човек. Отскоро обаче от ново- 
разкрити документи може да

студент, роден от село Пе- 
пелевци, околия Косаничка и 
Мушович Михаило, 
ден в Подгорица (днес 
град)”.

На 25 юни 1941 година в Кур 
шумлия били арестувани кому
нистите Стево Прокич, Алексан 
дър Попович, Чедо йованович 
и Михаило Мушович. В пис
мото на Банското управление 
от 30 юни 1941 година до ми
нистъра на вътрешните работи 
в Белград се казва, че тези хо
ра са „арестувани в Куршум
лия, защото са наклонени към 
комунизма.” Обаче министъра 
на вътрешните работи в скоро 
време получил писмо от Банско 
то управление от 21 юли в ко-

другите двамагеометър ро 
Тито-

излезнал в
същите и поОт този документ се вижда, 

че арествуваните комунисти се ни.
дошла до заключе-намирали в затвора първона- 

оръ- 
предадег 

това 
кои

чално пазени от хора без 
жие, а след това били арестуваните
ни на жандармерията. В

• - Ако жандармите бяха по 
-внимателни -—

време в групата жандарми, 
то охранявали затвора бил и 
Расенко Манов.

»г •

се казва в съо
бщението до Министерството __
а особено

Арестуваните
имали добро държание жандарма Манич, ко 

мунистите нямаше да избягат... 
Което

огторед 
затвора 

позволено да ги
оценка на управата на 
и затова било е пак най-главно 

вечер, когато избягали, жандар 
ма Манич 
движение, но по свое собствено

ето се казва:
„Според доклада на команди 

ра на жандармерийския

тази
посещават роднини и приятели. 

След бягството не е следил тяхнотоуча- на комунисти-
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ЦЕННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДИМИТРОВГРАДСКИ КОНТРАСТИ
| С газени лампи и 

хубави надежди
Не

Боснлсградският стопанин е 
недостатъчно стимулиран в жи 
вотновъдството и земеделието. 
Това е основната причина, 
ради която той произвежда за 
собствено потребление.

По-специално, това 
за животновъдството, 
гЛавен отрасъл в комуната. Вси 
чко се дължи на това, че не се 
обезпечава сигурен и постоя
нен пазар и не се заплащат 
оЬези цени, съществуващи на 
общия югославски пазар, 
представляват същинската це
на на вложената работа на про 
изводителя.

Съществуването на много ко 
операции още повече влошава 
тоя въпрос. В конкретния слу 
чай те са само допълнителен 
изкупвам, който изнудва селя
нина-производителя.

С други думи, кооперациите 
само посредничат в една про
дължителна спекула на вериж- 
натач търговия.

Или по-точно казано, Босн- 
леградско е „колония", в която 
нахлуват различни търговски 
спекуланти и се обогатяват за

ри и не са проучили 
та от това съвещание. 

'Ио и

решения- «
при такива обстоятел- Шар

ства босилеградската коопера- |Ш|
ция има едно умно предложе- ЯШ
ние, което намира пълна под- Щ
крепа от всички, които добре ш.
познават положението в живо- 
тновъдството. А ето в какво се ШЦ

по-

се отнася 
което е • БУРЕЛЧАНИ В ЕДНО СЕЛИЩЕ

• „КУСА ВРАНА СЕ ЕЛЕКТРИФИЦИРА, А НИЕ НЕ МО
ЖЕМ ...”

® СТРОИТЕЛСТВО, КОЕТО НИКОЙ НЕ КОНТРОЛИРАсъстои това предложение.
С дългосрочен кредит, който 

сега може да се получи при- 
много благоприятни условия от 
Републиканския фонд за нераз 
вити краища в Босилеград да 
се построи хладилник с голям 
капацитет, в който да се зам
разява месото на изкупения до 
битък.

Дри това положение ще се 
премахне стихийното изкупува 
не. Ще се определят няколко 
срокове в годината през кои
то да се провежда. Това ще поз 
воли максимално угояване на 
добитъка и цялостно ползване

г •
якога табличната на Димитровград беше пред самата гара. 
Сега се намира край широкия автопът отвъд Лукавишка 
река. Но Димитровград тук не завършва. Хората отдавна 
„скъсаха” с официалния градоустройствен план и строят 

своите домове от Лукавишка река — до Желгоша, между ста
рия и новия път. На това разтояние от два—три километра се 
заселяват хора от всички села на Бурела. Защо идват тук, как 
успяват да построят своите къщи и как се справят с трудности
те? Ще се опитам да „отговоря” с едно посещение на този нео
бикновен град в строеж ...

нкоито

Ш

■ 4След малко дойде и съпругът 
й Мирослав, който работи В 
„Циле”. Тя продължи:

— Искам да напишат във ве
стника, дано «и дадат електри-

ШШСтарата, полуорутена къщич
ка край Лукавишка рампа, ко
ято и сега ои стои, не е вече 
най-отдалечената къща на Ди
митровград.

Край шосето за Желюша се
га се върви по една улица от 
къщи в строеж. И никой сега 
не знае къде започва и къде 
завръшва Димитровград, и откъ 
де започва село Желюша. Под 
сянката на големите орехи до 
Лукавишка река, на поляната в 
следобедната тишина, децата 
волно си играят. Отвреме — на
време, по този път мине само 
по някоя волбвека кола.

Влизаме в първия двор къ-

;-■= -г"

чество ...
— Море я виждам, че ще на- 

„срушат”на пасищата.
Този обект, който ще има 

промишлен характер в дейно
стта си, решава още един ва
жен проблем. Касае се за пре
махването на трудностите през 
зимата, когато почти редовно 
се стига до затваряне на пътя 
през Власина, а с това и до 
прекъсване на изкупуването.

Трябва да напомним, че тоя 
обект също може да се адапти
ра и за замразяване на ябълки 
и други земеделски произведе- 
нйя. Но най-голяма полза ще 
има животновъдството, което 
при такива условия има въз
можност да се интезифицира. 
От печалбите ще остават сред
ства и за откриване на разплод 
ни станции и друга зоомерки.

Не е нужно да изтъкваме че 
и останалите две кооперации

правим нещо да ни 
къщата ... — каза Мирослав и 
си замина. Беше изморен от пре 
добедната работа в предприяти
ето. Тук го очакваше нова ра
бота, не по-малка ...

Малко по-надолу в съседство 
на Мирослав заварих работни
ците на горския Слава Ранге- 
лов. Той е на работа във Ви
сок. Къщата му строи тъстът 
Асен Стоилков от Бански дол.

сметка на производителя.
Тези думи не са казани на

празно. Известно е по кой 
чин босилеградските коопера-

Хубава „реколта” па тухли
на- вите, които се превръщат в гра , 

дини и строителни 
всеки ден израства по една сте
на, по една къща. Димят фур
ни на складирани тугли, чакъл 
и пясък, някои пренесли стари 
врати от Драговита и прозорци 
на планинската къща от Т. О- 
доровци. В дворовете железни 
■помии за вода. А по новите до
мове вечер трепери жълто-ора
нжевия пламък на газените ла
мпички ...

Както и в старите селища ...
Надеждите на тези хора са 

големи. Те строят домовете си. 
Тук близо до своите предприя
тия, до гимназията.

Техните мечти спряха тук 
пред Димитровград. Между Лу
кавишка река и село Желюша...

Все пак, 
някой д асе пита защо това из 
граждане не се съобрази с гра
доустройствения план?...

площадки
ции провеждат изкупуване на 
добитъка — дето видяхме хора.

Това беше къщата на Стан
ко -Яначков от Т. Одоровци, до
селия се тук през 1964 година. 
От семейството му работят: не- 

Рашко и съпругата

тоя важен източ
ник на доходи на селянина. В 
една стихийна работа, без орга 
низация, те попадат. в ръцете 
на разни търговци, които се

— Нямаме разрешение да 
строим — каза Асен. Ние сами
си прокарваме улици, избираме 
планове за къщите. Земята се 

по 1.100 динара ква-гов-ия син
Седевка. Работят в комби

нат „Димитровград” ...
Хубавата двучетажна къща, 

наскоро ще бъде готова. Чети- 
това семейство се бо-

продава 
дратен метър.

А към разсадника, където и-

муползват от нелоялната конку
ренция между, кооперациите.

Всичко би получило друга на 
сока ако в комуната смцеству-

ма много построени къщи и е- 
лектрифицирани тъкмо бяха 
поставени основите на къщата 
на Петър Владимиров от Бан
ски дол. Неговите десетина ра
ботници върщат заетата работа 
а Петър ще им върне когато те 
започнат да строят. Тук за ра
ботна ръка никой не . плаща. 
Хората се сдружават, а всички 
са специалисти за по строене
то...

Трябваше да напуснем този 
чуден град в строеж. Селище, 
в което никой не знае за почив 
ка. Край старото шосе сред нич

ри години 
■ри да я построи тук край Ни
шава, за да могат да видят е- 
лектричество. Рашко и Седев
ка получават общо на месеца 
110.000 ст. динара. Старият Яна 
чков денонощно работи на къ
щата.

ваше една вместо — три коо
перации. А въпроса за интегра
цията им е подвигнат още пре
ди три години. Напоследък е 
проведено н общо съвещание 
и взети конкретни решения. Но 
пак се мълчи. Някои другари

Нищо не сме донели от* 
Трънски Одоровци — 
говорливата Седевка. Единстве
ната

трябва да поддържат това пре 
ддожение и да участвуват в 
неговото реализиране.

започна

в кооперациите, страхувайки се 
за- ръководните си постове, до-

ни надежда е да довър-
____ къщата. Ето сега дойдохме
от работа и — пак работа. Има 
ме майстор...

— Малко чудно е, но истина, 
Яначков —

В. Велинов шим
няма ли един ден

МАЛКА РЕПЛИКА
— започна старият 
Куса врана наскоро ще има е- 
лектричество, а ние, ето тук до 
Димитровград не можем ... Пре 

месеца дадохме молба до

• V,г - ■ ■

Чудно броим фестивалите Богдан Николов
ди .пет
Ниш й още ни не разрешават да 
се приключим към електрична- 

Тук около нас 22 дома- 
чакат. Къщите строим 
И защо тогава не ни

:
Кой не се е засмивал на приказките за Насрадин ходжа, 

особено на оная за броенето на магаретата? И на други такива 
приказки се смеем, когато става въпрос за нескопосно броене.

Ето, стигнали сме и ние дотам, че трябва да се посмеем, 
или учудим поне, и на едно наше броене.

’ Чудно броим фестивалите на българската народност от 
Димитровградско например. Броим година, две три.... караме 
някъде до тринадесет — четиринадесет и сбъркаме, та започ
ваме наново. Миналата година (съдим по плаката) се е състоял 
четиринадесетият фестивал на българската народност от Ди
митровградско. Тази година (четем пак от плакат) се е органи
зирал1 тринадесетият. КАКВО ЛИ Е ТОВА ЛЕТОБРОЕНЕ в
Димитровградско?

Има още по-лошо обаче. Броенето на фестивалите е съ
всем зле не само зарад чертичка, чертичка — гумичка — и пак 
наново. Зарад неточното броене изобщо е по-зле.

Ето я най- простата сметка: ,
Първият фестивал на българската народност в Дими

тровградско, това всекиму е известно, се е състоял през 1953. 
година. От тогава за всяка година знак. 11111111111111 
и 1968 година. Всичко това, изброено, дава шестнаест години 
или общо ШЕСТНАДЕСЕТ ФЕСТИВАЛА, защото всяка година
е имало фестивал. ,

това със злонамереност. Пишем го с пай- 
искоено желание да се изправи една грешка, която е плод по- 
малко и на едно нейужно объркване „околийски и 
фестивали. Потоя въпрос ие е нуЖно обсъждане. Фестивалът 
в Димитровградско не е нито общински, нито околийски и м 
бива да се повлича след чертите ни прекройки от миналото. Той 
си е фестивал на българската народност от Димитровградско, 
устройван по-случай рождения ден на президента Тито и Деня 
устро Мел да бъде и показ на нашите достижения
в района почти във всички области на живота. При това по- 
лп^Гние той си остава ШЕСТНАДЕСЕТИ фестивал, обаче и 

на българската народност от Димитровградско. Името му 
Фестивал на българската народност, струва ми се не е ДО0Р 
ГзТрида^ка „от Димитровградско”, защото народността и о* 
другите предели също организира фестивали в същия ден. С 
лпи1галт,ка>звУчи по-непретенциозно и по-справедливо, защотй 
ЖиТа е, че това е са!ио фестивал на населението от кому-

И | Може би по-хубаво би било да е фестивал на цялата на

родност, но за сега това не е още* .
Д Съвременници сме на тия събития в нашия културен жи- 

•»' * трябва да^им правилно. Не само зарад 
рад бъдещето. % Ч : и М. Н. Нейко.

' ■ та мрежа, 
кинства
по план. 
дават разрешение за ток.

До Лукавишка река, както ни 
семейството на Янач- 

има 22 домакинства. То-казаха в
кови,
ва са къщи, построени с разре- 

службищение от съответните 
на общината. Те още ие се поз- 

Но знаят само малкотонават.
име на домакина на къщата и 
така ни запозваха с новите съ- 
седи — Мила от Сливница, Спа 
сен от Борово, Никола от Нев- 
ля, Крум от Лукавица, Браико 
от Бански дол, Петър от Пога- 

Слава от Борово, Стева от 
Бойко от Грапа, 

семейства от Македония.
ново,
Бански дол,
и две

„ИСКАМЕ ДЕЦАТА ДА 
УЧАТ...”

Не го пишем А когато се мине Лукавишка 
лявата страна на авторска от

пътя няколко къщички правят
Напо-едно архитектурно цяло. 

добават много на къщите в'РУ 
рели. Пред една къща заварих
ме Англеина Иванова. Работеше 

градината. Тук е и къщата 
на Генади от Било, който още 

Било. Работил известно вре 
ме в „Градня” и останал- без 
работа. Заминал отново на село. 
Горча от Драговита си живее 
в Драговита, но строи къща за 
децата, които трябва наесен 

" да дойдат-.на училище в Дими
тровград.

вна младостта, но с
е в

:

— В селата няма училища — 
започна Ангелина Иванова ,след 
като о-стааи мотиката.

— А ние искаме; децайса ни'’да

Зарад- тях дойдохме

-

тук.

р?лтсгво ♦ И иди I*#



ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВУ В А Н ЕЧ
/

I

XIII ОБЩИНСКИ ФЕСТИВАЛ В ДИМИТРОВГРАД
ртелаш. В скачане на дължина > 
ученици — Слобода» Васов (5,41 
м.) от Димитровград и Свободан 
Васов (5,11 м.) от Смиловци, а 
от момичетата Дивна Колева 
(4, 24) и Драгица Арсова (4,02) 
и двете от Долна Невля. Между 
младежите най-добър бе Сре- 
тсн Гогов (5,63 м) от ГоиН-дол.

Между ученическите отбори 
по ръчна топка първо място зае 
отборът на димитровградското 
основно училище като победи 
отбора на учениците от Смилов 
ци с 10:4, докато момичетата от 
Смиловци пък сразиха учени
чките от Димитровград с 3:1. 
Също така състезаваха се по 
волейбол младежи, докато меж 
ду работническите отбори пър
во място заеха работниците ка
то победиха отбора на админи
страцията.

В културно-забавата част (про 
грамата се състоя вечерта в спо 
ртния център под открито не
бе) най-успешни изпълнения 
бяха дуетът Непкопа—Гигова с 
песента „Пуста да е Австралия” 
и Стопи Кръстев с босненска 
народна песен. Хубаво пяха Ми 
лка Георгиева от Смиловци, Ко 
ярина Панайотова от Камени
ца, Гица Владова ст Долна Не
вля, сестрите Савови от Смилов 
ци. От: танцовите състави пър
во място зае танцовият състав 
па Смиловци, следван от танцо 
вите състави на Поганово и Тр 
ънскп Одоровци. Най-добри ин
струменталисти бяха дуетът — 
акордеони Глигоров—Попович 
от Гоин-дол.

турно-просветния съвет на ре
публиканската скупщина, сто
пански и обществени дейци в 
комуната, представители па ю- 
гославската народна армия и 
пр. Приветствено слово произне 
се Милорад Златанов, предсе
дател на младежта в Димитров 
градско, а поздравителната те
леграма до другаря Тито проче 
те др. Кирил Трайков, директор 
«а основното училище в Дими
тровград.

Традиционният празник на 
българската народпост от Ди
митровградско и рождения ден 
па президента Тито — 25 май и 
тая година мина под знака на ре
дица културно-забавпи и спор
тни прояви. Вече десетилетие и 
половина учениците на основни 
те училища и гимназията, мла
дежи и девойки, работници и

Зарад лошото време гимнаети 
ческите упражнения се прове
доха в следобедните часове, ко- 
гато се състояха и различните 

В гимна-спортни състезания, 
етическите упражнения извъп-

К. Трайков чете приветствената телеграма до другаря Тито

Конфсрапсмсто 
успешно водиха 
М. Андресвнч 
и Накова

работнички на тоя ден предста
вят най-високите постижения 
на културното и спортно поле.

Тазгодишното тържество бе 
открито на 24 май, когато в 
следобедните часове се срещна
ха финалистите — футболния 
отбор на комбинат „Димитров
град” и на земеделската коопе
рация „Сточар” за преходната 
купа на общинския синдикален 
съвет. Победата спечелиха фут
болистите на комбината „Дими
тровград”. Привечер в малкия 
салон на културно-забавния це 
нтър бе открита третата излож 
ба на художници от Димитров
градско — „20 години печат на 
българската народност”.

В предобедните часове на 25 
май се състоя дефиле на уча
стниците от основните учили
ща и гимназията, физкултурни
ците, младежи и девойки в на-

редно се представиха гимназист 
ките, учениците от основното у- 
чилище и др. В спортната част 
в надбягване на 80 м. момчета 
най-добър бе Глигор Пенчев 
(12,5) от Димитровград, а на 60 
м. за момичета Дивпа Колева 
(11,3) от Долца Невля. В хвър
ляне на гюле от учениците най- 
добър беше Манол Илиев (12 м.) 
от Каменица, а от младежите 
Първан Андонов (13,10) от Пъ-

Безспорно, и тая година и 
културно-забавната част и спор 

се отличаваха поррещи
численЬст, но между изпълне-
тните

нията имаше и сравнително ела 
би точки.

Общо, фестивалът измина в 
тържествена атмосфера при на 
наличие на остра борба между 
състезаващите се.

Журито на фестивала

Ст. Николов

ГОСТУВАНЕ НА 

АНСАМБЪЛА „ОРО
В навечерието на 25 май — 

празника на българската наро
дност от Димитровградско ниш 
кият ансамбъл „Оро" изпълни 
за димитровградчани концерт 
от народни хора и песни. С осо
бено майсторство и игривост 
бяха изпълнени песните и хора 
та от Понишавието, които и 
най-топло бяха приети от зрнте 
лите. Хореографът Александър

Стефамович се представи с га
зи сюита като извънреден поз
навач на бита и фолклорното 
богатство в тоя край. .

Също така и останалите из
пълнения бяха на високо рав
нище, така че общите впечатле 
мия на зрителите са високи и 
те твърде ласкаво се изказват 
за концерта.

Ст. Н.

Футболният отбор на комбинат „Димитровград” тазгодишен
оссносител на преходната купа на

Телка Исифова от Долна Невля 
изпълни народната песен „Ма

рко коси траву детелину”

родна нооия,' членове на райо
нните танцови състави. На гра
дското игрище в спортния цен
тър те поздравиха присъствува 
щите гости на фестивала — др. 
Киро Мильоски, югославски по 
сланик в НР България, Тодор 
Славински, член на председате 
лството на Републиканската ко 
нференция на ССРН, Мирко 
Златанович, представител в ре
публиканския съвет на Репуб
ликанската скупщина, д-р Пе
тър Козич, представител в. кул -

' Хубавата шопска носия прида : 
де особено очарование на дефи 
лето. На снимката дерекулчан- 
ки, облечени в прочутите тръне 
ки литаци.

а шш
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НА ПРАЗНИКА НА МЛАДОСТТА
Босилеград

I

ВЪЛНУВАЩО ТЪРЖЕСТВО НА МЛАДИТЕ
Чествуването Деня на младо 

стта в Босилеград започна в 
пйтък — в навечерието на праз 
ника. Тази вечер станаха някол 
ко интересни състезания, които 
привлякоха вниманието на пасе 
лението от Босилеградско.

Между другото, състоя 
надбягване по улиците на грд,- 
да, конто бяха украсени. От 
младежите победи Симеон Анас 
тасов, милиционер, а от пионе- 
ррте Живко Владимиров. В над 
бягване с велосипеди убедптел 
по победи Влайко Евтимов, ра 
ботник в транспортното пред
приятие. Тържеството продъл
жи с факелно шествие. В

Най-успешно беше бяха предадени вежбите на паризпълнени
то на момичетата от основното тер, паралелка, прескачане на

кон п др.училище.
Привлекателни бяха и някоиСпортните състезания бяха пионерски състезания, както о-иай-масови. В нези в надбягването с бурета,тях взеха учас-

с яйца в лъжица, със завърза-тие учениците от гимназията,се и ни крака в чувал, претяганеосновното училище, градския с въже и др.младежки актив и селския ак- Подир това се състоя мач потив от Райчиловци. волейбол. Младежкият актив
В надбягване иа 100 метра от Босилеград в една динамична

победи Живко Владимиров, уч- нгра победи отбора на войни
ците в три сета. По футбол от-сник. От по-възрастните хуба- борът на войниците имаше по-

'Iнего
участвуваха стотици пионери, 
ученици от долните класове на 
босилеградското основно 
лище. Те минаха по улиците.

■Градът имаше тържествен вид.
Шествието приключи на дес

ния бряг на Драговищица. По
дир това лумна голям огьн, а 
около него малките пионери 
заиграха „козарачко” хоро.

Тази вечер тържеството при 
ключи в кино-салона. Пред мно 
гобройните посетители, учени
ците от 1У/3 клас на гимнази
ята предадоха комедията „Ян
ко и Климе” от съвремения ма 
кедоски комедиограф Миле Вул 
кановски. Изпълнението бе ус
пешно и още веднаж се пока
за, че и в Босилеград съществу 
ват талантливи момчета и де
войки, които могат да основат 
любителски театър. За успеш
ното предаване на комедията,

учи-
Изпълнение на гимназистите

релефи и др. Една витрина бе 
пълна с хербариуми, а друга 
със снимки от Радко Димит-

назията и основното училище.
От изложбата на гимназията

най-хубави впечатления пра-
ров, учител в основното учирисунки.вят художествените

Някои от тях разоткриват съ
щинско майсторство и дабра

лище.
Общо взето, тържеството бе 

ше успешно. Това, което бе 
предадено е качествено. Недос 
тнгаше обаче културно-забавна

у някои ученици. Такъв е слу
чая с Никола Алексов и Алек-
сандар йованчев. И графиката

програма, която всяка годинама Стоянчо Станчев е успешна.
интересна и масово се по
сещава. На моменти липсваше

Добре изработен е и макета на
Тмтовата къща в Кумровец, от

разнообразие. Не малко се чувАнтон Борисов.
ствуваше отсъствието на учениИзложбата на основното учи

лище е по-богата и изобилству- ците от селата, които със своите
ва с разнообразие, което я пра програми най-много внасяха ра
ви твърде привлекателна. Гри- зноорбазне.V: гор Григоров и Никола Цвет> И организацията на тържес- 

твто не беше на необходимото
ков, който неотдавна е получилУпражнение с палки
награда на „Другарче” за рису 
ване, изтъкват се е качествени

голямо щастие и при слаба и 
неинтересна игра победи с 2:1.

По традиция н тази година 
най-успешна от всичко беше 
ученическата изложба на гим-

големи заслуги като организа
тор и режисьор има Раде Кос
тадинов, гимназиален учител:

Главното тържество стана в 
събота. Започна с парад, в кой

во време (11,2 •'ек.) постигна 
Владимир Величков, ученик от 
гимназията.

В скок на далечина с резул
тат от 5,40 м. победи също Вла
димир Величков. От пионерите 
добър резултат постигна Борис 
Тасев (5,18 м.). Голям интерес 
съществуваше и за състезание- 
то-скачане на височина. Как
то се и очакваше в тази дисци
плина победи Ивайло Димит
ров, гимназист. Това даровито 
момче вече няколко години е 
ненадминато в тази днсцнпли-

равнище. Повтаря се практика 
та от предишните години кога- 
то всичко се оставя на двама 
или трима души.

рисунки.
Представени бяха и различ

ни фигури, апарати на батерии, В. Велинов
то участвуваха няколко стоти
ци ученици, пионери- и младе
жи. Със знамена и цветя те ми 
наха по улиците, където бяха 
топло приветствувани. Парадъу 
приключи на игралището пред 
гнмназицта. Бройната публнка- 
бе направила жива ограда и с. 
голям интерес очакваше номе- 
рата на програмата.

Но точно тогава, като че ли 
небето се захлупи: -започнаха 
гръмотевици и пороен дъжд.

НОТИТУЦИЯТАКОМУНАТА
ната и досега беше глав-ната 
пречка за по-широкото иконо
мическо свързване на трудови
те организации и тя е причи
ната за нашата стопанска удре- 
бненост и изостаналост.

Никак не е случайно, че в до 
сегашните разиквания по кон
ституционните въпроси в обще 
ствеността и в Скупщината, най 
-много забележки имаше 
връзка с положението на кому 
ната, както в сегашната кон
ституция, така и в концепции
те на бъдещите й промени. Об- 
ществено-пол итическите 
шения в общините, в последно 
време бяха потиснати на втора 
линия пред твърде важните и 
сложни теми каквито са функ
циите на федерацията например 
отношенията федерация—репу
блика с всички икономически, 
национални и подобни въпроси.

тища за регулиране на права
та, компетенциите и отношени
ята между всички самоуправи- 
телни структури на общество
то отгоре надоле.

Така трудовата организация 
като основа на сдружения труд, 
се поставя на преден план, а с 
нея и отношенията в общините 
като по-широки самоуправител 
ни общности. Характерен е 
отремежа всички промени, за 
които се’ разисква да се движат 
все повече към областта на не
посредственото решаване на 
трудовия човек за политиката 
на по-тесните и по-широки об
ществено-политически общно
сти, а не на самата власт.

във

на.
Гимнастически упражнения

Гражданинът в центъра яж 
вниманиетоотно-

Оттук с право се поставя въ
проса защо в условията на съ
ществуване на различни центро 
ве на самоуправително решава
не, които оовен Общинската ску 
пхцина също така изпълняват 
определени самоуправителни 

длъжности, трябва да се разви
ват разнообразни форми на не
посредствено свързване на тру- 

и довите организации, обществе
ните служби, органите на вла- * 
стта в комуните и други.

С конституционни решения 
скупщината трябва да се пос
тави не като „малка копия на 
голям парламент”, каквато е и 
до голяма степен, но да й се 
даде възможност тя да се кон
ституира според степента на ра 
звитие и нуждите си. Същевре
менно, непременно трябва да се 
осъществи такава интеграция 
на самоуправлението в общин
ските рамки, която по най-не- 
посредствен начин да обедини 
интересите на трудовите и по
литическите организации, само- 
управителните форуми и обще
ствените служби. Естествено, в 
центъра на вниманието ще е 
гражданинът, трудовият човек, 
със своите права, неговата роля 
в развитието на обществения 
живот в тази основна общност, 
в която се конституира и догра 
жда цялата обществено-полити 
ческа система.

„Малка държава”
Ролята на трудовите 
организации Какво в това отношение мо

же да се очаква от комуните, 
тяхното положение, ролята 
функцията в обществената си
стема? Трябва веднага да ка
жем, че това е най-малко раз
яснената материя, защото глав 
мото внимание беше съсредото 
чено на отношенията федера
ция—република. Но съдейки 
по тенденциите в Сърбия — 
където за самоуправлението в 
комуната ще се разисква в ре
публиканската скупщина в ско 
ро време — главното внимание 
ще се насочи към общината и 
нейната функция.

Като основна обществено-по
литическа съвместност, комуна
та ще трябва да се освободи от 
желанието да бъде „малка дър 
жава”. Защото самоуправление 
то не се изчерпва само с дей
ността на Общинската скупши 
на, органите й и разните общи
нски форуми. От друга страна, 
трябва да се ликвидира тенден
цията комуналните власти като 
носители на икономичеака мощ 
да се появяват като фактори, 
които пряко се намесват в са- 
моуправителняте процеси в тру 
довите организации. Такава 

„държавна” политика на кому-

Връщаието към комуната и 
отношенията в нея като осно
ва, от която да се развиват са
моуправител иите отношения в 
нашето общество започва да да 
ва друг тон и на разговорите за 
„големите” теми. Според много 
мнения, вместо да се разисква 
както досега, на релациите на 
„спускането на властта” от Фе
дерацията към републиките, ра 
зиоквагЕията трябва да се насо
чват към изнамирането на пъ-

Един кът от изложбата
изпълниха още младежите от 
Босилеград, Райчиловци, учени
ците от гимназията и основно
то училище. Особено успешно

На моменти валеше и град. Та
ка продължи няколко часа и 

развали хубавото настрое
ние на публиката и участници- 

тържеството. Но докато 
се носеха тътнежи от 

гръмотевица и дъжд сипеше 
както из ръкав в хола на учи
лището младежта виеше кръ- 

хоро. Едва след няколко 
когато небето се очисти и

това

те в 
навън Клисура

Денят на младостта 

тържествено чествуваншио
часа,
калния терен малко засуши, 
тържеството продължи.

Под ръководството на учи- 
Симеон Тодоров, който и 

висока способ-

от изпълнението на народната 
песен на Зора Светозарева от 
Клисурокото училище и от тан
ците, които изпълниха учени-

Още в навечерието на праз
ника Клисура беше тържестве
но украсена с цветя и лозунги, 
със знамена и портрети.

Богатата програма бе изпъл- 
местността „Прогон ’ бли

теля
тоя път показа 
ност за организация, група у- 
ченици от основното училище 
изпълни физкултурни упражне 
ния. Твърде интересна и успе- 

беше и точката с пушки,

ците в народни носии.
Спортните състезания бяха 

следени с голям интерес от пуб 
ликата. По футбол войниците 
бяха надиграни от клисурския 
отбор с 3:1.

С част от програмата учени
ците от Клисура са участвува
ли на 26 май на младежкия съ
бор в Сурдулица.

цена в 
зо до село Кострошевци.

Най-напред пионерите от у- 
минаха в параденчилищата

марш пред трибуната, а 
това се състояха гимнастически 
и спортни състезания и надпя- 

народни и забавни пес-

следшна
изпълнена от младежите на тим 
назията. Друга група ученици 
— гимназисти предадоха подоо 
но упражнение с трицветни 
палки.

ване в
яи.

Публиката бе много доволна Ц. Димитров М. Марович
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ФЕСТИВАЛЪТ В ЗВОНСКА БАНЯ

СКРОМНО, ХУБАВО И ОРГАНИЗИРАНО
— 3.000 ПОСЕТИТЕЛИ И УЧАСТНИЦИ. 36 МЛАДЕЖКИ САМОДЕЙНИ ГРУПИ ОТ ЦЯЛА
ТА КОМУНА. БОГАТ И РАЗНООБРАЗЕН РЕПЕРТОАР, ДЕЛО НА МЛАДЕЖКИЯ ЕНТУ
СИАЗЪМ. САМО ЛОВЦИТЕ СЕ ОПОЗОРИХА — НЕ УБИХА ПИТО ЕДНА СЪРНА.

Звомцм падна хубав дъжд и 
оросп прашното игрище. А по
сле учениците от училищата в 
3войски район, хубаво подгот
вени за прегледа, побраха апло 
дмсмептптс па около 2.000 зри
тели, между които най-числепп 
бяха родителите' им. Малчуга
ните от Ракита, Нашушковпца, 
Ясенов дел, Звонцн и други ме
ста изпълниха хубави упражме 
мия, сериозни и съзнаващи, че 
ги гледат хиляди очи. Затова и 
ирокрадпалптс се па моменти 
грешки бяха симпатични също 
толкова, кол ко го и успешните 
изпълнения. Много труд са по 
ложмлм и учениците, и учите
лите да се покажат пред пуб
ликата този деп.

А след прегледа единствена
та звопска улица бе изпълнена 
с хора. И кръчмите бяха пъл
ни, и магазините, и домовете на 
звоичаии. Звонцн беше дообс- 
деи домакин и всяко семейство 
се бе приготвило. Казват че пя 
кои клали и телета.

гаха едни след други. Някои с 
автобус, някои с кола, а мнози
на пеша. Половината от група 
га от Стрелъц не бе изчакала 
автобуса — бе дошла пеша, да 
стигне по-скоро.

И веднага започна оная ха
рактерна за младите иеплапи- 
рана програма. Нарекоха я ре
петиция, но то беше повече от 
това, защото всеки искаше прс 
дварително да внуши силата п 
изкуството си. Дълго в нощта 
се носеше песен и свирня. Но
щта пред състезанието беше не 
мирна като душите па млади
те състезатели.

Все пак то беше ден пред 
истинския, пред деня на Фести
вала на младостта 1968, който 
за пръв път се организира в 
Звопска баня.

Упражнение па пионери

ГЛЕДКАТА НА ЗВОНСКИЯ 
ПОЛИГОН

Да, първо времето се показа 
внимателно. Час преди да за
почне фнзкулурнмят преглед, в

Изпълнение па забавни мелодии

Песни, танци и въодушевлениеОбществено-политическите ор
ганизации в Бабушнишка кому 
на начело с младежката орга
низация, . подпомогнати от Ту
ристическия съюз, местната об 
щност в Звонцн и предприятие 
„Текстилколор” от Бабушница 
организираха за първи път в 
Звонска баня общински фести
вал на младостта 1968.

На 25 май в Звонска баня бя
ха се стекли към 3.000 души 

и посетители. Над

кар че този край помни Рим и 
кръстоносеца Дракул, и много 
други, известни по шуммостта 
си, по и по нечовещииа.

Борбата за първото място в 
танца се води между Боиипце 
п Звоиското училище. Победиха 
учениците от Звонци, но и дру
гите не падаха по-долу за мно-

След обяд реката от хора 
тръгна към Звонска баня-, къ- 
дето започваше фестивалът.

Когато младите учители Лена 
Рангелова и Драгослав Манич 
обявиха заедно с пожеланието 
„добре дошли в Звонска баня”,

. че фестивалът е открит, по стъ 
рмнната под ресторанта като в 
амфитеатър бяха се сгъстили го. 
към 3.000 души.

Туристическата двойка бе из
брана бързо; От десетината 
двойки, които се показаха пред 
публиката журито избра за пър 
венци най-хубавата — Милева 
Глишнч и Борислав Младено- 
вич. Веднага след това бе об
явено че за първо младежко 
място за излети се приема 
„Шанец” край Бабушница, къ- 
дето всеки първи май младеж 
та ще идва на излет.

А после ехото на свирня и пе 
сни запъпли към Стражата и 
Асеново кале. Едва ли някога е 
било по-силно и по-весело, ма-

Върза магарето и замина на фестивала

пълнеше с публика, която беучастници 
стотината точки от програмата 
на фестивала показаха, че въ
преки скромните сили всичко 
е хубаво подгтовено и органи
зирано.

Безспорно е, най-голяма зас
луга за това има младежката 
организация, но заслужили са 
също Социалистическият съюз 
й другите организации, които в 
организирането на тази манифе 
стиция положиха големи уси
лия и взаимно сътрудничеха.

свирнята на инструмент, като 
на кавал изпълни „Българско 
хоро".

А публиката си избра свой 
първенец — пак Славица Сто- 
илкович зарад хубаво изпълне
ната песен „Ковбоят Джо”.

После, след лотарията, започ
на общо веселие, което не спря 
до изгрев слънце. Една бурна, 
весела и безсънна нощ изтече 
неусетно.

А сутринта автобусите поне
соха хората към домовете им. 
Никой не каза сбогом, но до
виждане до следващия фести
вал.

А тогава се засвири и запя.
Свиреха електрически китари, решила да дочака края на тър- 
хармоникн, кавали, пееха се за жеството. Тук тряоваше да се 
бавни и народим песни все до излъчат най-доорите изпълни- 
вечерта, когато обрисите на тели и да се провъзгласи люои 
Калето и Стражата станаха ед- мецът на публиката, 
вам видими. Чухме много песни, много

свирня. Всичко бе хубаво. Но 
най-добрите определи журито 
и публиката.

Славица Стоилкович от Ба
бушница спечели първо място 
със забавната песен „Ковбоят 
Джо”, в народната песен побе
ди дуетът Любинка Янкова и

БУРНА И ВЕСЕЛА НОЩ

Имаше после фойерверк. По- 
разкошен, отколкото в много 
градове тази мощ. Стотици раз 
ноцветни ракети шареха небе
то над Блатъшинца и. въодуше 
вяваха публиката. През 
време залата на ресторанта се

ПРИСТИГАХА И ПЕША 
Два дни беше шумно и весе

ло в Звонска баня. На 24 май 
сутринта участниците присти-

Босанка Бранкович с песента 
„На сърце ми лежи”, Лозан Мн-това

М. Н. Н.ленов от Ясенов дел спечели в

на ССРН

Местните организации се 

активизират
преустройството на ор- 
тите на ССРН и фор- 
о на местните органи- 
гези дни в Босилеград 
й съвещание с ръковод 
1М. Имаше се за цел да 
;ме по-конкретна про- 
|а работата им в тази 

Разискванията върху 
най-актуалните. въпроси на се
лата показаха, че за решава
нето им най-изгодно е да се 
активизира секцията за' общес
твено-икономически отношения 
и комунални проблеми при ме
стните организации. Тя трябва 
да бъде организатор и главен 
участник в решаването на сел
ските проблеми.

С новата програма, местните 
организации през тази година 
най-много ще се залагат за ре
шаването на комуналните про
блеми и по-пряко ще съдейст- 
вуват за подобряване на селс
кото стопанство. За целта, ръ
ководствата им активно ще се 
включат в работата на органи
те на самоуправлението на коо
перациите й останалите трудо
ви организации.

Една от текущите задачи е

странение на печата и остана
лите средства на информира
не. Ще се търси начин всяка 
организация да получи помеще 
ние, където да се пази печата.

Една от първите сегашни за
дачи на местните организации 
е да организират разисквания 
върху Тезисите за новото оси
гуряване на земеделците и за 
пенсионното осигуряване. За 
целта вече е направена кон
кретна програма.

по-малко местните организации 
ще бъдат активни в подпома
гането подружниците на ССРН, 
които още не са решили кадро 
вия и друпи въпроси в дейно
стта аи.

За разлика от по-рано сега 
се предлага организациите на 
ССРН да работят много по-са- 
мостоятелно, а Общинският от
бор на ССРН да има само обе
динителна роля. Правят се уси 
лия и осведомяването на член
ството на ССРН да бъде редов
но и по-качествено, 
стигне и до по-масовно разпро-

Фолклорна група на с Звонци

Босилеград

Тържествено празнуване 

в районите
като се В. В.

1
Деня на младостта също бе 

тържествено отпразнуван и в 
районните центрове в Босилегра 
дската община. .Местните учили 
ща, които за първи път не са 
участвували на тържеството в 
Босилеград бяха изготвили бо
гати и разнообразни програми. 
Присъствието бе масово. Дори 
и От най-отдалечените села е 
имало посетители на районните 
прегледи.

Ученическите програми са би
ли главно съставени от гимна
стически упражнения, спортни 
състезания и културно-забавни 
програми. Както се осведомих-

С1Р0И СЕ МОСТ НА »В0ДЕНИЦИ<(ме, отлични номера на ^спорт
ното поле са изпълнили в про
грамата си учениците от горно- 
лисинското и . долнолюбатско 
основно училище. По-богати ку 
лтурно-забавни програми са пре 
дали горнолюбатското. и бистъ 
рското училище. За разлика от 
тържеството в Босилеград те'са 
имали, фолклор, изпълнение на 
народни песни й др.

Изцяло; предадените районни 
програми бяха твърде успешни

Миналата година 
строежа на моста на „Водени
ци”, недалече от Босилеград, и 
тази година продължава. Изг
раждането му през тази година 
трябва да бъде завършено. Ин
веститор на строежа е Предпри 
ятието за пътиша във. Враня, 
с главен ръководител Душан 
Сотиров.

В пристъпа от стария път до 
започването на моста трябвала 
бъдат вградени около 3,000 м3 
земя, чакъл и камък, а в са

мия мост около 200 м3 бетон, и 
30,000 кгр. бетонно желязо.

Работата около строежа е до 
значителна степен механизира
на.

На строежа работят 43 работ 
пика.

Мостът ще бъде широк око
ло десет метра, а дълъг около 
28 метра. Той се намира на три 
междието между Босилеград, 
Вл. хан и Вранска баня.
Боян Алексов, нает. Босилеград

започна

и показаха, че е напълно оправ 
дано да се премахне общинс
кия фестивал в Босилеград.

и активизирането на мирови
те съвети. които да намалят 
масовите съдебни процеси. НеВ. В.
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ТРЕТА ОБЩА ХУДОЖЕСТВЕНА 

ИЗЛОЖБА В ДИМИТРОВГРАД
яа/ ляъса^ътъс/

КРАЙ СКЪСАНАТА 

ВОЛЕЙБОЛНА МРЕЖАВ рамките на ХШ фестивал 
на българската народност в Ди 
митровград бе

бата говори за дейността 
дожниците от българската 
родност и създалите 
ци от освобождението до днес. 
Той каза, че всяка година тези 
изложби са все 
броя на участвуващите 
чествени и затова 
поднови старата идея за откри
ване на художествена галерия 
в Димитровград.

На тазгодишната 
изложба 

художници, 
склуптори с 34 картини и скул 
птури. Посетителите имаха въз
можност да се запознаят с ня-

на ху 
на- 

се тради-открита трета 
обща художествена изложба 
присъствие на много гости и лю 
бители на изобразителното

в
— Получили сте телевизор?
— Има два в селото. Нашия

Не стана нито дума за него
вата любов към изкуството. Не 
споменахме ни неотдавнашната 
му самостоятелна изложба в 
Димитровград. Визията в труда 
му „Че Гевара е жив” е отдел
на тема. Беседваме с председа
теля на младежкия актив в с. 
Желюша, а не с начинагощия 
художник, Александър Петров.

Беше неделя — районен пре
глед в Желюша. Седим край ж. 
п.—линията, на гола земя. Сре
щу нас виси дограялата волей
болна мрежа и група младежи 
унесени в комар. На малкото 
прашно игрище 
левенти момчето* играят

Мрежа и момчетата ...
В устата чувствувам нещо го 

рчиво, тежко ...
Нима няма нещо по-весело и 

по-хубаво пред прегледа?!
— Мрежата не издържа тре

та година... Сами я набавихме.
Сами. Младежи, а сами?! Кол 

ко трябва да се доказва, че та
ка не бива. Кое е по-мило от1 
подрастващите поколения? А 
председателя подчертава онова 
„сами”. Та нима това наше съ
временно съществуване се е у- 
морило от грижи за младите.

Колко ребуси отведнъж!
А председателят отговаря на 

тях на свой начин. Убедително 
и без да се мъчи да доказва не-

из- по-масови по 
и по-ка 

и този път
куство, секретаря 
ския комитет на СК Георги А- 
лексов и председателя на

ма Оощин-

об-

художестве- 
учествуваха 13на

от които трима Л. Гюров: Глава на момче 
ша школа а останалите са сту
денти и ученици. Затова и та
зи изложба, както и по-раншни

На изложбата участвуваха:
Зорица Костич, Слободан Сотиров,
Младей Йотов, Гроздан Велев, Златко Ташков, Алексан
дър Петров, Георги Георгиев, Ангел Лазаров, Никола Ан- 
тов, Душац Донков, Любомир Гюров, Веселин Денков.

Новица Младенов, неколцина 
топка.

тсои творби на наши художни
ци, с развитието на художестве 
мото творчество през последни
те години.

Поради естеството ■ 
изложба, която няма 
характер, а само да представи 
дейността на отделни художни
ци, които по своите художестве 
ни концепции и способности съ
що, така са различни. От учени
ци в тмназията, студенти на 
художествената академия до об 
щопризнати наши художници, 
лауреати на републикански на
гради. Тяхното образование е 
най-различно: петима с художе

те, показва бурното развитие на 
ствена академия, трима с вис- 
изобразителното изкуство сред 
българската народност, 
има същите 
югославското съвременно изку
ство. Поради това се явява нуж 
да занапред в Димитровград да 
бъдат организирани самостояте 
лни изложби на някои худож
ници или тематичн изложби, ко

която 
течения както ина самата 

тематичен
Александър Петров

Васил Маринков открива излож 
бата

щината Димитър Манов. Излож 
бата посетиха и народните пред 
ставители Д-р Петър Козич, Ми 
рко Златанович, Живко Виденов 
и нашия посланик в НР Бълга 
рия другаря Кирил Мильовски.

Гимназиалният учител Васил 
Маринков, който откри излож-

. отстъпихме на учащите пред- 
казармено обучение. Нека поне 
те гледат ако ние не можем. Со 
циалистическия съюз е заклю
чил своя телевизор в разпръ- 
сквателната станция. Не дават 
го. Боят се да не се развали. 
Казват: кой ще му плаща по
правките? ...

Кое от кое — по-хубаво ...
— Трябва да отида при от- 

борника да ми даде микрофон.
— Само още нещо: ще полу

чите ли някакво помещение в 
сградата на бившата кожена фа 
брика?

Преди някой ден в Социалис 
тичеокия съюз не можаха да се 
съгласят какво да правят с те
зи помещения: да ги дадат ли 
на комбинат „Димитровград” за 
склад срещу 700 нови динара 
на месеца, или да останат за у- 
чилище. Своевременно селото 
даде тази сграда на кожарата 
за 30.000 нови динара с цел в 
нея да се помести училището. 
Сега някои предлагат и от у- 
чилището да се търси наем. Ка 
зват: „Училището има фондо
ве, нека плаща!...”

— А за вас?
— За нас никой и дума не ка 

за. Очаквахме да ни дадат две 
помещения в приземието. Рад
вахме се. Планирахме в тях да 
уредим читалня, да набавим 
шахматни табла, да поставим 
маса за пинг-понг, а залата да 
остане свободна за представле
ния.

ито по-пълно ще представят 
изобразителното изкуство на 
художниците от българската на 
родност. що:

— Пионери в културната про 
грама ... Учителят с нищо

Б. Николов не
помогна в съставянето на про
грамата. И не търсихме помощ 
от него. Не сътрудничим с не
го (в деня на прегледа, казаха, 
че бил в Пирот).

— Защо?
— А Желюша беше някога... 

А сега? ... В Социалистическия 
съюз се съберат, скарат се и си 
разотидат ... Тези разправии 
пречат на всичко в селото.

Кавги? Та няма ли по-умна 
работа? Схванах другаря Пет
ров и имам на предвид този не 
мил факт..

— Ето, миналата година на
шия актив на Съюза на младе
жта бе награден с телевизионен 
апарат зарад успешна дейност 
в подготовките за прегледа. 
Как всичко беше хубаво: зна
мена, подвижно кино, 
радиофицирано. А тази годи
на? Центърът за култура и за
бава е във Висок. Молихме от- 
борника да ни помогне. Но той 
ни отговори, че не се „бави със 
селски работи”. Скарал се с ня 
кои хора, които разтурили съ
бранието, с иронична усмивка 
добави Петров.

БЕСЕДА С ТРИМА АБИТУРИЕНТИ - ОТЛИЧНИЦИ

РАБОТАТА В ГИМНАЗИЯТА СЕ ПОДОБРЯВА
гимназията?

Микова: Чедомир Николов и 
Любомир Голубовнч.

Микова: Ще следвам по соб
ствено желание.

Абитуриентите в димитровградската гимназия 
„йосип Броз Тито” завършиха годината. Още едно 
поколение от димитровградската гимназия се готви 
за зрелостния изпит. Беседвахме с трима от тях за 
да видим тяхното мнение за училището и най-главно 
какво мислят да продължат след гимназията. На на- 

въпроси отговаряха отличниците Лиляна Микова. 
Данка Мицева и Денко Рангелов.

ням за другарката Савка Сте
фанова и другаря Голубовнч.

Рангелов: Вера Михова, 
класна и професор Властимир 
Вацев като добър 

4. Вие излизате

катоши
преподавател.

от гимнази
ята. Сега се поставя въпрос — 
къде?

Микова: Мисля да се обадя 
на конкурса по медицина 
Висшето воегшо г 
чилище. Ако там не 
запиша медицина в Ниш.

Мицева: Все още се колебая 
между технология и медицина.

Рангелов: Ще следвам социо
логия или философия.

5. Кой

селотоРангелов: Планът и програма 
та по някои предмети са преоб 
ширни и случва се, както по ге
ография, да не се изпълнят. 
Критерият на оценяване е до
бър и все повече и учениците 
участвуват в оценяването.

2. Кой предмет най-много о- 
бичате и защо? Дали тази обич 
се дължи на вашите склоностц 
или зарад особения метод на 
преподавателя?

Микова: Биология. Тази нау
ка най-много ме привлача.

Мицева: Математика и биоло-, 
гия. Математика — зарад моите 
склоности, а биология ■ зарад о- 
собения подход на професор Го 
лубович.

Рангелов: Социология обик
нах от първия час. И тази обич 
се дължи на професор Васил 
Маринков.

3. Кой преподавател трайно 
ще остане в съзнанието ви след

1. Вие завършвате гимназия
та. Можете ли да ни кажете 
за своето школуване в гимнази 
ята, за плана и програмата?

Микова: Тази година плана и 
програмата бяха много по-доб- 
ре изпълнени в сравнение с 
предишните години, защото ги
мназията се снабди с нови ка
бинети, които дават възмож
ност обучението ба бъде на 
по-високо равнище. По този на 
чин следващите поколения в ди 
митроЕградската гимназия ще 
имат по-добри възможности за 
обучение и възпитание.

Мицева: В гимназията тряб
ва по-смело да се върви 
въвеждане на нагледни 
ства в обучението. Повече екску 
рзии също така могат да допри
несат за запознаване на учени
ците с нашето стопанство и въо 
бще с нашата страна. Иначе, 
създадени са условия за нор- 

творческа работа.

на
медицинско у-

успея, ще

„НИКОЙ НЕ НИ Е ПИТАЛ“има решаващо влия- 
вашето 

Родителите, 
или вашето желание?

Микова: По собствено

ние върху 
ние?

определе-
училището

жела- В същия ден срещнахме и 
председателя на младежкия ак 
тив в с. Лукавица. Беше дошъл 

състезателите в Желюша.

ние.
Мицева: Аз трябва 

ределя.
Рангслоп: Това

да се оп-
към

сред-
със
Иван Петров е ученик в трети 
клас в димитровградската гим
назия. Проблемите на отноше
нията с обществено-политичес-

е мое жела
ние, но ме може да се отрече и 
влиянието на професор Марин
ков.

6. Кой е любимия ви писател?
Микова: Достоевски.
Мицева: Толстой.
Рангелов: Алберт Камия.
7. Кой вид изкуство най-мно-{ 

го обичате?
Микова: Театъра. Играя 

стния театър.
Мицева: Балета.
Рангелов: Литература. Опит

вах се стихове да пиша.
8. Коя световна личност в иа-> 

стоящия момент най-много 
въодушевлява?

Микова: Тито.
Мицева: Тито.
Рангелов: Че Гевара.
Ето това са желанията и на

деждите на трима абитуренти в 
гимназията „йосип Вроз Тито” 
в Димитровград.

организации и Съюза наките
младежта са както и в Желю-
ща.

— Настояхме да установим съ 
трудничество с тях, но не вър
ви. Преди повече от два месе 
ца търсихме помощ и от мест
ната организация на ССРН. Но 
нищо не стана. Един младеж е 
член на Съюза на комунисти
те, но организацията рядко има 
събрания.

Така
остана без зала.

А сега драматичната 
няма къде да прави репетиции, 
Къде да дава представления? В 
магазните ли, пълни със стоки? 
Но младите не се предават. Под 
готвили се за прегледа. През 
лятото ще се занимаваме 
спорт, а през зимата ще видим

мална и

в ме

младежта в Лукавицави
Иван Петров

какво ще стане.
С какво ли ще се занимава 

младежта в Лукавица?
Нека помислят за това и „ста 

рите”.
Досега са имали по-важни ра 

боти — свади...

секция

със
М. Б.и Д- Мицева Б. НиколовД. РангеловЛ. Микова,
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СПОРТ

СРЕЩА НА РАВНОПРАВНИ ОТБОРИНИЩ
31 май 68

СТР. 8

„Асен Боаконски“
(Димитровград)

„Роднички II“
(Ниш)

Състоялата се ма 26 май т.г. 
приятелска футболна среща 
между отборите на „А. Балкан 
ски” и „Радничкн II” на град- 

игрище и Димитровград•3№;оо 2» ското
убедително показа, че димитро 
вградскпят футболен отбор е 
опасен противник на свой те
рен. .Претърпяното поражение 
с 4;2 от „Раднички II” е всъщ
ност първото поражение на дп 
митровградчанн на свой терен. 
Когато се има предвид обаче, 
че в отбора па „Раднички II” 
играха двама-трима души, кон 
то са играли и играят в отбора 
„Раднички”, състезаващ се в 
А републиканска група, сравни 

тясната победа е добър 
димитровградчани.

ОС
<<за о Все по-голям

в следобедните часове 
иа 26 май допринесе за по-бо- 

на 25 май —

срещаболисти. В течение иа играта 
Димитровград изведе на терена 

състава и вторият 
се оказа много по-досто-

<
ад гато празнуване 

празника на народността в Ди 
митровградско.

почти два 
състав 
ен противник.

Да напомним накрая, че съого 
ялата се приятелска футболни

^ >>
0*4

Ст. Н.телно 
успех
Още повече, че през второто 
полувреме играта бе съвсем ра 
впоправиа (и резултатът бе ра
вен 1:1), дори през първите два 
десетина минути футболистите 
на „А. Балкански" диктуваха, и 
темпа, и цялата игра.

Отборът на „Раднички II” се 
състезава в междузоиовата гру 
па извън конкуренция и тази 
приятелска среща даде възмож 
ност на ръководството на ди
митровградския отбор да прове 
ри формата на всички свои фут

Оа

1°1
<<Х

за

Хумор
__Чух, че жена ти искала да

пътува до Париж?
— Да, мечтаеше за това, но 

аз категорично казах „не”.
— Казаха ми, че все пак тя 

заминава...
— Да, но без моето разреше

ние ...

Жена зад кормилото към мъ
жа си:

— Виж какъв ужасен пеше
ходец! Бяга непрекъснато пред 
колата, просто като че ли иска 
да бъде прегазен. Какво да пра 
вя?

Кирил Трйков ни е сърдит. Не ис
ка вече да пише във вестнйка. Вестникът 
все пак ще излиза на осем страници. Съ
рдитият Киро от известно време е ре-из- 
бран за директор на основното училище 
„Моша Пияде” в Димитровград. Но, този 
път го потърсихме да говорим с Киро, като 
председател на фестивалния отбор ...

— Киро, миналата година беше XIV, а тази година 
ХШ фестивал. Кой фестивал ще се състои след 13 години?

— Дръж кормилото както 
трябва и слез от тротоара!

* * *

БЕЗ ДУМИ Пред казармата две стройни 
редици войници посрещат ге- 

В момент той се обръща
* * *

иерал. 
към поручика:Съдия към свидетеля:

— В момента на престъпле
нието обвиняемият пиян ли бе
ше или трезвен?

— Пиян.
— Можете ли да докажете?
— Да. Когато го видях, се ка 

раше с шофьора на таксито.
— Това не е никакъв довод.
— Как да не е, когато в ко

лата нямаше шофьор?

Какъв е този дълъг нос,
— Първи . . . 

след това?
— Пак отначало . •.
— Защо е така?
— Никой не е задължен да ги брои .. .
— Предвижда ли се такова задължение в общината?
— О, да. Нуждата от такова задължение се чуству-

който стърчи от средата на ре
дицата.

— Това е един от новобран
ците, господин генерал, когото 
природата е надарила с такъв 
необикновен обятелен орган.

— Тогава наредете му да пре- 
във втората редица!

— Но той е там, господин гс-

— А

ва още отДавна.. .
— А кой ще бъде задължен?
— Сигурно аз, защото ми трябват 13 задължения.
■— Киро, кое е най-старото ти задължение■
— Задължението председател на комисията за от

криване на музей в Димитровград .. .
— А кое е най-новото?
— Директор на основното училище . . .
— Киро, сега един интимен въпрос: казват, че ти 

си произнел всички надгробни слова на наши 
другари. Вярно ли е това?

— Вярно е. Защото аз съм представител на всички 
масови организации и за да не говорят други — тогава на
стъпвам аз.

мине

* *■ * нерал.

Скръбна вест

МИЛУТИН ЙОВАНОВИЧпочинали

звал голяма помощ на издатб 
лството ни и посредствено на 
нашите читатели.

И „Наша реч”, и нашето 
издателство понасят загуба 
със смъртта му в сътрудни
чеството и другарските, чо
вешки обноски.

Поклон пред паметта му.

Миналата събота след обяд 
загина в автомобилна злопо
лука Милутин йованович— 
Миле, търговски директор на 
печатница „Наша реч” от Ле 
сковац.

В дългогодишно сътрудни
чество с издателство „Брат
ство” той не веднаж е ока-

— Мога ли да те помоля нещо?
— Да, може . . .
— Моля ти се, Киро, прочети ми надгробното слово, 

което си приготвил за мене?
— Защо?
— Искам да чуя нещо положително за себе си и в 

"родната комуна . . . (Киро ми чете речта)
— Киро, извинявай, да не си взел някоя реч от 

пката на твоите ръководители . . . Богдан НИКОЛОВ
па-

М. Андрсевич
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