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ВЕСТНИК ЗА ОБЩЕСТВЕНО—ПОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ

РодинатаПрезидентът Тито се завърна вТИТО — ДУМИ из 

ГЛЪБИНИТЕ НА ИСТИНАТА
\

БЕЛГРАД ПОСРЕЩНА ДРУГАРЯ 

ТИТО ТЪРЖЕСТВЕНО И СЪРДЕЧНОма събития, които 
заслужават да бъдат 
рефлекторите, коитоИ в тази есенна политическа съвкупност 

обсипани изобилню с лъчите на'
осветяват световната политическа 

арена. Между тези Събития безспррно спадат спектакулярното 
пътуване на президента Тито в страните на Латинска Америка 
(Нетовил» престой в Съединените американски' щати и неговата’ 
Уеч от трибуната на световната политическа организация в 
Манхатан. Титовата мисия на мира в тези далечни краища, 
която приключи неотдавна с възторженото приветствие на 
югославяните до сзоя президент — добре дошъл, получава по- 
голяма дипломатическа значимост именно защото пада по вре- 
ме., когато услозията в международните оргношення носят в 
себе си необходимия еквизалент на окуражаване и оптимизъм.

В такъв момент в международните отношения разгово
рите,, които води президентът Тито по латиноамериканските 
меридиани с гостоприемните домакини, надминават по значе
ние границите на страните, на които гостува/ Той. Макар' да 
се водиха поотделно, държавническите разговори между Тито 
Гчларт, Алесандри, Естенсор- И Матеос бяха /вдъхновени ош 
желанието за спокоен мир, за безкористно взаимно сътрудни
чество' и изтъкзане на общите елементи на политиката в меж
дународни размери. Тези важни срещи бяха документ за стре
межа на миролюбизите нации към отстраняване от междуна
родните отношения на последните останки на студената войн.а 
за спиране на надпреварата във въоръжаването, за постепен
ното ликвидиране разделението на света на два съпернически 
блока, да се порицае е международното политическо комуни 
циране практиката на вмешателство въз вътрешните работи на 
други страни, а употребата на. натиск, сила и закани да се за!

на дипломатическите инструменти.

на нашитеТел и тълкузател 
миролюбиви желания и стре
межи в такива мисии, ние, дра

Президентът на Социалисти 
ческа федеративна република 
Югославия Йосгш Ьроз Тито, 
след посещение на Бразилия, 
Чили, Боливия, Мексико1 » 
САЩ, където прекара около е- 
1Аин месец и половина, се за
върна з Беелград на първи но 
ември. На аерогара ,,Белград" 
На президента на Републиката 
бе устроено тържествено по
срещане, а по улиците на сто 
липата, където мина го поз
дравиха стотици белградчани с 
цветя, песен, факели и възкли 
Чания в знак на почит и на бла 
Тодарност към Тито, ’ великия 
строител на мира и на прияте-- 
•целското, равноправно сътру
дничество между народите.

На аерЪгара ,,Београд“ го по
здравиха: председателят на Съ 
юзната скупщина Едвард Кар- 
едл заместник-президентът А- 
Аександър Ранкович, прелеела 
телят на Съюзния изпъдните- 
'.лен съвет Петър Стамболищ 
Блажо Йованович, Иозан Ве
селинов, Джуро Пуцар, Изан; 
•Гошнлк, Лазар Ко.щшевски, 
Велко Влахович н други офи
циални лица.

В хола на аерогарата прези
дентът бе посрещнат от пред
седателя на общинската скуп
щина на Белград Бранко Пе- 
*шич, който го привествува о 
добре дошъл и отбеляза че 
(белградчани катко и зсички 
(граждани на социалистическа 
Югославия през цялото му ггь 
туване са били в мислите сц 
заедно с него.

,ще повече познши престижа 
«а Югославия в далечните стр 
ани на Латинска Америка и в

личи з регистра
Това беше още една илюстрация «а привържеността на 

тези страни към идеите на мирното активно съвместно съшсч 
ст^уваие.

Също така разговорите между президент а Тито и амери
канския президент Джон Кенедк са оценени като стъпка, ко- 
ято води към по-добро ззаимно разбирателство р подобря-1 
ване на отношенията между Югославия и Съединените амери- Председателят Тито пред микрофона на аерогаратакански щати.

От все сърце и с нескриТо чувство на гордост, [Което аз 
поражда ат едно успешно завършено, голямо държавническо 
дело на Президента, всеки (огославянин топло поздрави негово 
ТсИ Завръщане в Родината.

Президентът Тито бе тържествено посрещнат в четири
десет и шестия ден от оная септемврийска нощ, когато с най- 
искрени пожелания бе изпратен на далечен път в страните 
на Латинска Америка. Спонтанна радост обсипа югослазските 
меридиани-

Оьедуиените щати. 
лаем Вие. другарю Тито ошр 
много години да бъдете носи-

гн наш другарю Тито, Ви прн-4 
ветствуваме най-сърдечно с 

добре дошъл.

Като же-

Реч на президента Тито на аерогара »Белград«

В страните, които посетихме, видяхме че 
народите се стремят да се развиват в мир(

Пътят на Президента в тези далечни приятелски странц 
бе оценен в света като ново доказателство на факта, че Югос
лавия не е име, загубено в морето на географските понятия. 
На бразилианци, чилийци, боливийци и мексиканци Тито по
каза Великото и благородно сърце на тази страна и още вед- 

разтвори широко нейните врата, водещи в света между 
другите нации, чийтб съюз в борбата за опазване на мира юго
славяните желаят и ценят.

Веднъж., когато президентът Тито се намираше в една 
от своите благородни мисии на мира в пространствата на Азия, 
тук бяха оживени (стиховете на .един от най-нолеммте умове 
«2* Индия Рабиндрант Тагора. стиховете, които се Отнасят и 
за т&зи страна, зашото и тя е страна „където духът е без страх 
а главата Вдигната високо. <

Такава е Югославия. И съвсем естествена е, че всяко 
пътуване на президента извън нейните граници е било прието и 
света къто безкористен почин в полза на световния мир и за 
благосъстоянието на човека, където и да живее той.

Драги граждани и граждан
ки на Югославия,

Искам най-напред да изр'азя 
Своето голямо задоволстзо, и 
1на всички, които се върщаме, 
от приятелските страни, че 
пак се намираме в нашата ху 
|бава социалистическа Югосла
вия.

С държавниците на тези ст
рани, с президентите Гуларт, 
Алесандри, Паз Естензор и 
Допее Матеос, разговарахме па 
различни проблеми, о/гнасящи 
се до нашите икономически и 
политически отношения. Разго 
заряхме и за днешните между 
народни проблеми. По всички 
тези въпроси нашите гледища 
съвпадоха и видяхме, че р*ъко 
водителите на тези

нъж

„Гордеем се с Вашата реч в 
Обединените нации, която е из 
раз на мислите и стремежите 
«е само на югославските на
роди, но и на целия ми- 
ролю ив свят. Горди сме 
рт резултатите и на тази 
ваша мисия на мира, която о-

Искам да се възползвам от 
сгова обстоятелство, за да из
пълня Обещанието, което да< 
дох на народите от Латинска 
(Америка, които» чрез нас из
пращат на югославските наро 
ди сърдечни поздрави и най- 
добри благопожелапня, като и- 
зраз на големите симпатии, 
които храият към нашата стра 
на. към нашите народи. Вие сн 
Турио чс сте чули как бяхме 
приети и с колко сърдечност 
ни посрещнаха народите от те 
зи страни Разбира се, чс тък
мо за топа се 
там много добре. Народите на 
1латииоямереиканските дърша- 
шт Бг/яяилня Чили Боливия. 
Мексико конто посетххме. зна 
пт много за Югослазя, която 
запал споята прннципиалиа въ 
н щна политика и своето въ
трешно развитие, се ползва в 
тази част па света с голям пре 
гтиж. Когато ни питаха, ние 
наистина имахме какпо да го- 
зопим за нашата страна Съ- 
-тто така имахме възможност 
и сами ла пилим и ла се запо 
знаем с тези приятелски стт/а 
ни и пароли. Виляхме техните 
■огромен строеж да се раззн- 
ват в мир виляхме големите 
възможности които тези по
тенциално твъпле богати стла
ни имат елин повече 
по-малко Ние зиляхме че имВ 
необходима помощ, за Да мо
гат ла гтепъпнат споите наци
онални богатства в средства за 
лобър И ПО-ШЯСТЛИБ живот.

страни,
следат стремежите на своите на 
роди. На народите от латиноа 
мериканските държави е ну- 
(>кен мир, както и на нас. за
щото съзнават, че само в усло 
вия на мир могат да се разви; 
ват и постепенно да 
своето по-щасливо бъдеще.

Видяхме, че народите 
зи страни с право очакват да 
■им се помогне в осъществява
нето на техните стремежи да 
•развиват своите 
богатства, защото 
какво и да Върнат тази помощ. 
Ние

създават
I

от те

национални
чипетпчвахме ще имат о

._ им казахме, че нашата 
страна ще Сътрудничи 
(областта на 
Според 
"не

с тях в 
стопанството хн 

възможностите си, 
окаже

Но днес аз не бих
им помощ 

искал да го 
воря за това. Ше говорим ггово 
че двчг път тъй кога за тия не 
ща трябва ла се говори.

Сега бтгх искал да изтъкна 
някои впечатления, които 
сим оттам — отците впечатле- 
(пт за възможностите 
гледа на тези страни, за техни 
■ге народи и голямата

но-

и из-

упори-
тост, с която дори и там, къ- 
Ието природните условия са 
твърде оскъдни, като в Боли- 
Оия, да речем обработват бедна 
та почва, на която

дтлги
живеят, и 

напред, всеВсе пак вървят
1пак сн създават ' по-добри у“ 
еловия на живот.

По време на посещението на Ла/тино-американските ■ страни и САЩ президептът 
Тито посети ООН и говори пред общото събрание за мирното развитис и съществуване 
иа човечеството. I

(Следва па стр. 2)На снимката: Президента Тит0 говори в ООН.
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БЕЛГРАД ПОСРЕШНА ДРУГАРЯ ТИТО 

ТЪРЖЕСТВЕНО И СЪРДЕЧНО
Прекъснат огъня 

Алжирско - Мароканската
граница(Продължение от 1 стр.) Югославия ,а Някои изпращаха 

много здраве и на своите земл 
яци от някогашния им роден 
храй. Следва обаче да кажа, 
*че V мнозинството от тях се 
чузбтвува носталгия за тази 
страна, за тяхната някогашна 
1родиНа. Особено у по-старите 
хора, конто зече не могат да 
р*аботят. То могат да живеят, за 
,1дото затоза са се погрижил 1( 
па младини и са припечелили 
толкова, колкото е необходимо 
за скромен живот. Обаче и тй 
биха искаи да умрат на родна 
ремя- Това п значителна сте
пен ни трогна, и аз мисля, че 
трябва да направим всичко, за 
»\а помогнем на тези наши зсм 
(\япн да се върнат, з Югосла
вия и тук да прекарат остать- 
ц<а от споя живот.

Из целия път се ръководех
ме от основна мисъл Да запоз
наем възможно позече народи 
гге и техните държавници с но 
ва Югославия, със стремежите 
на югославските народи, с то
ва. как гледаме на развитието 
външнополитически въпроси, че 
повече от всичко ни е присъ
рце мирът и че искаме да сът 
рудничнм с всички които же 
лаят да се борят за мир. Вна 
Ьидяте и от речта в Обедине
ните нации, че това е една от 
нашите основни ръководни и- 
деи и на това иаще пътешест
вие.

дреди три години когато за 
•Първи път бях в Америка. Спо 
ред мен това е добър знак зв 
по-нататъ)Шно развитие на ме 
ждународиите отношения.

■ Вярвам, че най-отговорните 
•хора в света са зидяли и раз
брали към какво се стреми 
Пялото човечество, дори н на
родите на ония страни, които» 
те са необвързани, но са1 вър- 
рани с известни догозори и за 
Лължепия. И тези народи, как 
то и всички други, желаят да 
*:с укрепи мирът и да се пре
късне със студената война, за 
1щото тя е елин от основните 
елементи, които безпокоят сво 
та и които могат да предизви
кат стълкновение.

Ето толкова исках да ви ка 
жа. Още велнаж благодаря на 
югославските нагоди за под
крепата и иа гражданите от 
Белград за топлото посрещане. 
Да живеят гражданите и граж 
данните на Югославия.

I
За Бразилия не. мога Л'< ви, 

аоворя много, защото в гази 
(стрина н не видяхме много — 
що трябва да кажа, че Брази
лия наистина има големи въз
можности. Бразилия е тзърде 
(богата, но има същите трудно 
•сти и проблеми, както и дру- 
днте, просторно по-малки и по
ходни латиноамерикански ст
рани. Бразилия има огромни 
потенциални природни богат
ства, но на тази страна са ну
жни големи средства, за да мо 
же д» се използува това на
ционално богатство. Подобен е 
случаят и в Чили, макър че тя 
по мое х}ненне е по-добре в то
ва отношение, отколкото ня-

Спорчгд сведенията от алжир
ско-мароканската граница, сра 
женията са прекъснати. Прави 
телствата на двете страни сега 
искат Да се проведе среща ме 
жду министрите на външните 
работи на Организацията 
африканското единство, за да 
се намери окончателно разре
шаваше иа спора.

В Алжир е съобщено, че огъ 
пят е прекъснат на 3 ноември 
и че един офицер от Мали, ко 
йто е пристигнал в областта фи 
гуига в свойството на наблюда 
тел е потвърдил това. От Ма
роко се съобщава, че огънят 
е прекъснат на 4 ноември су
тринта.

Така сега. след иззестни ин

циденти, които продлжиха след 
подписването 
декларация в Бамако. са съз
дадени условия спорът да бъ 
де разрешен по мирен път в 
рамките на общността на афри 
канските страни.

Алжирският печат приветст- 
вува прекъсването на огъня ка 
то победа иа разума и на же
ланието на двата народа да жи 
веят за мир и неговите ръков^ 
дирели, които съзнават 
стрелугжи, също., Нашият на
род счита, че мароканският на 
род е съставна част от велико 
то арапско и африческо един 
ство, в рамките на което тряб
ва да се разрешазат 
проблеми ако ги има във вза
имните отношения.

на съвместната

на

тези

кои друга латиноамерикански 
страни.

В Мексико бяхме дълбоко 
нмпресиониранн от всичко, ко 
ето видяхме. В Мексико ни по 
срещаха с такава топлота и въ 

с такива приятелски! 
чувства към нашата страна и 
нашите народи, че нещо подо 
бно не сме могли ни да зами
слим. Когато минавахме из гра 
да, по улиците имаше милион
на маса. В тази маса не видях 
нито един човек, който да не 
ни поздравяваше сърдечно и 
да не изразявате приятелски 
чувства към нашата страна. В 
Мексико престояхме най-дълго 
н тук най-много видяхме и мо 
жехме да се запознаем с про- 
вннцията му. Мексико е стра
на, която изобилствува с при 
родни красоти и богатства, ст
рана. кято тзърде бързо се ра 
звнва. Трябва да кажа, че в го 
лямата и приятелска страна М« 
ксико най-много почувствува
хме колко приятели имат на- 

народи в Латинска Аме-

всички

к:торг.
Хаиле Ссласие в приятелско посещение в Югославия

СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ 

ЗА РАЗГОВОРИТЕ
град и на конференцията на ръ 
ксводителнте в А.дис Абеба.

Двамата ръководители на дь 
ржавите изразяват своята под
крепа на предстоящата кцнфе 
ренция на ООН за търговия и 
развитие, като очакват, че тя 
ще допринесе За подобрване на 
нормите и проншшите. които 
владеят в междунаро  ДНйте ик* 
номически отношения.

Като преценяват твърде бла
гоприятно изминатия път от 
конференцията на ръководите
лите на държавите на наобвър 
заните страни в Белград и кри

По покана на президента Йо 
сип Броз Тито негово царско 
величество Хайле Саласие I. 
цар Етиопия е пребивавал от 2 
до 4 ноемзри 1963 година в С01 
циалистическа федеративна ре 
публика Югославия.

По време на пребиваването си 
царът на Етиопия със съпрово 
ждащите го лица е посетил Бе 
лград, където бе най-топло по 
срещнат и почувствува изрази
те на симпалии. които югослав
ските народи хранят към наро 
да на Етиопия.

В обстановка На

оие във възгледите по основ 
ни те въпроси които бяха пре
дмет на разговорите.

В течение на разговорите пр 
езидентът Йосил Броз Тито ос 
ведоми негово царско величе
ство Хаиле Селаси за впечатле 
нията от неотдавнашното си по 
сещение в някои латиноамери
кански страня, Вашингтон и О 
р-г а: „> ;з1ацшгга На обединените 
нации.

Негово величество цар Хаиле 
Селао I осведоми президента 
йосип Броз Тито за положение 
то в оззгептявлнс-то на алжир

Аз и другарите, които ме при 
дъружаваха, водихме разговори 
в Америка с президента на Съ
единените американски щати. 
Разговорът премина в твърде 
приятелски тон. Ние направих 
ме размяна на мнения за наши 
те взаимноотношения и се у- 
верихме. че въз всяко отоше- 
ние те могат да 1ре по-добрят 
още повече, и за различните ме 
ждународнн проблеми, които 
днес още мъчат езета А.з мис 
ля, чБ това посещение и разго
ворите бяха много полезни, 
тъй като можахме непосред
ствено да видим и чуем. че и 
президентът Кенеди иска опаз 
ването и заздравява него на 
мира. да се излезе по някакъв» 
•нпчин от задънената улица в 
която се бе стигнало през пос
ледно време,
> На господин Кенеди особено 
рложих на сърце необходимос 
ута от по-нататъшно намалява 
не на международното напре
жение и на миролюбивото раз 
бирателство. Аз му предадох с 
колко ентусиазъм и належи иа 
•пример нашйят народ поздра 
ви първата стъпка, която бе 
направена в Москва със дого
вора за забрана на ядрените 
Опити в Космоса. на земята и 
угод водата и казах, че по мое 
мнение със, същия ентуиазъм 
и надежди и всички останали 
•народи сега очакват най-отго
ворните Държавници да нагграз 
•ят по-нататъшни стъпки в съ- 
ецото направление, та човече
ството да си отпочине малко и 
да се надява на най-Д.брото. 
Тези разговори бяха плодотвор 
ни, и аз можах да заявя от
крито всичко, което мисля за 
Пантата страна и нашата поли
тика. Казах по този повод, че 
нашата политика е мироЛюби 
ва, че сътрудничим и ще про- 
Аължим да сътрудничим с зсп 
чки страни, без оглед на разли 
ките в общестзените системи, 
че мирното и активно съвмест 
но съществуване е лнес един
ствената солгоция за омирот
воряване и подобри отношения 
между народите.

Позволете ми, другари и дру 
галтзки, сега да кажа няколко 
луми за Обеднените нации. 
Пие видяхте и чухте че в реч 
тя си в ООН наложих’ нашите» 
•надежди и мисли, какво след
ва да се наггравп. та светът да 
тткгкт* напред в своето разви
тие и човечестзото веднаж да 
Може по-мирио да гледа в сво 
ето бъдеше Трябва да ви ка
жа че. тази р'еч в Обединените 
нации беше единодушно прие
та и прнветствувана. Видя се» 
;колко малко е необходимо хо 
•рата да си намерят общ език. 
Искам само да кажа, че полу
чих уверение, че атмосферата 
сега е по-друга и много по-доб 
1ра. особено в Обединените на 
ции, отколкото например беше

Ш1ГТС
рнка, без оглед на географско
то разстояние.

Разбира се, иие в бъдеще ще 
работим върху това още повече 
да се сближим, овце повече А* 
използуваме всички съществу
ващи възможности, за да мо- 
1же нашето сътрудничество с 

страни, особено в област 
та на икономическата да бъде 
•още по-плодотворно.; За раз
ширяването на икономически
те оотношения реаговаряхме с 
ръководителите на дър‘ажви- 
те и с други отговорни хора, 
Хоито се занимават с тези въ
проси. За такова сътрудничоот 
Ио ние имаме големи в-ьзмож

сърдечно

«-т
г- гш т

тези

ности.
Що се касае до становища*:

.външнополитическите 
въпроси на президентите Гу- 
ларт. Алесандри, Паз Естенсор 
и Лопес Махеос, какзито

та по

са
разоръжаването, прекратяване 
тО. на опитите 'с яАрсшо оръ
жие и изобщо за ликвидиране 
на това
на икономически слабо разви
тите

оръжие ,за помощта

ст]д*ани;
премахване на колониализма и 
други . — по всички тези _ въп
роси /нашите становища съзпа 
[А.ат. Затова ние

оконч ателното

можахме да
птжемем такива документи, ко 
м/оникета и декларации, кои
то вече са ви известни, кеото в 
бъдеще ще Съдействува да си 
сътрудничим съвместно в тази 
област и чрез Обединените на 
ции, и извън тях.

Бих искал гук да спомена о 
ще една работа. Във зсички те 
зи стрни ние имахме контакти 
'с наши земляци, които отдай

Председателят Тито, цар Хайле Селасие и Йовапка Броз
приятелство и взаимно доверие 
бе извършена размяна на мне
ния между ръководителите на 
двете държави, която продъл
жи три и половина часа. В раз
говорите. покрай негово царско 
величество Хаиле Селаси I. взе 
ха участие от етиопска страна 
негово височество Рас Имру 

.Хаиле Селаси. посланикът иа 
Етиопия в Югославия Петрос'
Сахлу и завеждащият политиче 
ския отдел в кабинета на него 
в0 царско величество ДР Мана 
сие Хаиле. От югославската 
страна, покрай президента Йо 
сип Броз Титс, в разговорите 
взеха участие председателят иа 
Съюзния изпълнителен съвет 
Петър Сгамболич, државният 
секретар на външните работи 
Коча Попович, членът на Съюз 
ния 1изплннтелен съвет Йоже 
БрггЛей. генералният секретар 
на президента на Републиката 
Богдан Црнобърн и помощник 
държавният секретар на вън
шните работя Ранко Зец. По 
време на разговорите отново на 
мерири израз пълното съгла-

в резиденцията на Дедине.
ференцията на ръководителите 
на държавите и правителствата 

• на африканските страни в А- 
ДИс Абеба. ръководителите на 
двете ържави са съгласни в 
подкрепата на идеята за нова, 
по-широка конференция на не 
обвързаните страни, на която 
трябва да предхожда най-широ 
ка и изчерпателна размяна на. 
мнения между всички заинте
ресовани страни.

Ръководителите на двете дър
жави са разглеали отношения
та межу Социалистичка феде
ративна република Югославия 
и царство Етиопия. Те с удо
волствие установват, че тези 
отношения се развиват в дух 
на приятелство взаимно зачита • 
Не и взаимни интереси и са сь 
гласни, че е необходимо да се 
действува и по-нататък за Ра3 
ширяване на сътрудничествотс, 
във всички области.

ско_мароканския граничен спор 
и за резултатите от конферен
цията в Вамако, на която той 
е бил предеедателствуващ и в 
която са участвували президен 
тът Модйбо Кеитл. крал Хасан 
П к президентът Ахмед Беи Бе 
ла. както 
С М от

на са напуснали родната земл 
и там са намерили своя нова 
родина. Тази наша икономиче 
(ска емиграция е особено много 
(бройна в Чили. Също така и в 
Боливия има доста нагли пре
селници които з значителен 
брой работят по мините, а съ
що така ги има значително и в 
^Мексико. Беше просто трога
телно да се види колко усилия 
са положили .за да се срещна* 
с нас. Изминаваха хиляди ки
лометри, като идваха от юг и 
север. Мнозина от тях работят 
в най-сурови климатически ус 
ловня, обаче са припечелила 
толкоза, за да могат да живе- 

достоен за човека.

и за впечатлен•ята 
посещението в някоистрани.

Ръководителите на двете дър 
жави прнветстзуват постигнато 
го съгласие за мирно I} договор 
но разрешаване на граничния 
пр-облем межгу Мароко 
жир .и изразяват надежда, че 
това споразумение последова
телно ще се осъществи.

Те се съгласиха, 
телните промени в

и Ал-

че положи.
международ 

ните отношения са резултат на 
дългогодишната упорита борба 
на миролюбивите сили « света 
и че в тази борра твърде значи 
телн0 място заемат необвърза
ните. новоосвободени страни и 
развиващите се страни което 
намери силен изра3 на "конфе 
ренцията иа ръководителите 
на необвързаните страни в Бел

ят живот.
Идваха и по лошо време, с мал 
ки самолети, за да ни видят, и 

беседвахме с тях!. (Ге ни 
много топли срещи.ние

•устройваха 
приветстзуваха народите на (Танюг)
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А грокомбинашъш 

индустриално
«Любляна» -- модерно 

Предприятие
МНЕНИЯ

ЗА ИЛЙ ПРОТИВ ИНТЕГРАЦИЯ 
НА КООПЕРАЦИИТЕ

Когато преди четири 
бяха положени основите 
рокомбината .Любляна“ се 
рерно. от главния град ’На СР 
^ловенид. хората от предпр*иЯ- 
р-ието си поставиха ясната цел 
•— А» саздадат модерно специ 
»а1лизирано предприятие 
п-ьлно индустриален 
чески порцес. За да се потучи 
висока рентабилност и произ 
водителност на труда трябва
ше решително да се скъса с 
традиционния начин на работа 
в селското

години 
На ат ВаБТебиабУасГЙТв1- Т™ НЯ

дневно. Аава *** пъти

комйииРеСНИ Са Резултатите на 
*™ОИ„НаТа в начина на отглеж 
Аане на телетата. Тяхното уго
яване е разделено на две фази- 
първата- докато достигнат 160 
килограма и през това време 

закрито,, и втората 
160 до 420 килограма^ на откри 
то. През втората фаза те са за 
■щнтени само от 
понеже се 
обори.

пентирран фураж (според дан" 
ните за 1962 година).

1 работник обслужва 74 сви
не-майки.

1 работник обслужва 200 
спрасни свине.

1 работник , обслужва 1.000 
свине до 45 кг. тегло, колксгго 
обслужва и ) работник от 45 
до 90 килогрма тегло.

Не по малки се резултатите 
и в останалите ферми. Произ
водителността на труда навея 
къде е на високо разнище. За 
това естествено заслуги имат и 
кадрите на предприятието. От 
около 1.000 заети 58 души има1 
виеше или полувисше образо
вание. а 95 души имат средно 
порфесионално образование.

Обединяването на земеделските кооперации в Димитров
актуалност. Докато предиградско вече получава значителна 

няколко месеца с този въпрос се занимаваха повече задълже
ните комисии сега този въпрос е поставен в дневния ред на 
обществено-политическите организации. В поминалия брои пу 
бликувахме една статия с ясно изказано мнение за необходи
мостта в Димитровградско да се оформи една земеделска коо
перация. Доводите са повече възможност от обезпечаване: на 
кадри средства, на повишена оперативност и пр.

Едно мнение обаче едва ли е достатъчно за определяне 
окончателната дума в разрешаванело на този въпрос. Публику 
ваме в този брой ново изказване и все с тази цел приканваме 
нашитите- читатели да участвуват в това разискване и обсъ
ждаме На въпроса. ■

с на-
технологи

от

дъжд и сняг 
намират з покритистопанство^ да се 

специ а лизация,въведе строга 
която единствено може да да
де желаните резултатите. Заинтересувахме се къде зат

варят животните пр'ез зимата.• 
„Осават тук Дори и силните 

■яудове. когато

селскостопанс-ВЪПРОСЪТ НА ИНТЕГРАЦИ
ЯТА ДА БЪДЕ РАЗГЛЕДАН 
ОБСТОЙНО

подобряване на 
кото( производство в Димитров 

съшо така положи- 
работа. Резултатите 

гштът в Другите отрасли На 
паиството) по въпроса за интег

Тези дни имахме възможност 
Да Се уверим, че плановете на 
«този млад колектив са били ре 
ални и претворени 
Агркомбинатът 
станал в истинския смисъл на 
думата главен Досавчик на гра 
да на река'Любляница,- Пред
приятието 
за производство на мляко, ме 
со. породисти животни и яйиа. 
С внедрените съвременни тех
нологически процеси, комбина 
аът може да послужи като пои 
мер не само на много стопан- 
сва в нашата страна .но и нз- 
йън нейните гааници Агроном 
(бинатът ..Любляна“ има 
ко специализирани производст
вени станции.

Животновъдният фонд на аг 
роко.мбината е огромен: В три 
те' краве-ферми се отглеж да т 
2.300 крави за млеконадой до 
като фермата в Крумпек слу
жи само за разплод. Тук има 
,600 крави. Свинефермата отгле 
жда 30.000 свине за бекон. Две 
•те птицеферми имат нал 1 ми
лион кокошки и пилета

градско е 
гелна и о- 

стотемпературата 
се спусне и до 20 градуса под 
нулата, не нанасят никакви вре 
1\и. Откакто ги

Съгласен съм,, че разисква
нията за обединяване па коо-в живот. 

,,Любляна“ е Лържим на от 
крито смъртността между те
летата изчезна“ — гласеше от
говорът на представителя 
комбината.

Стефановски Стефан.на
е специализирано

Но въперкн добрите резулта 
ти, хората не са дозолни от ра 
инишето на пронзводителност- 
1 а на труда. Видяхме нови съо 
ръжения, с помоща на които 
на телетата ще се дава храна 
веднъж седмично. Тогава един 
работник, който отглежда 300 
телата, ще може да се грижи 
Зд много повече. Тук телетата 
се хопнят изключително с кон 
центриран фураж, докато гру 
бите фуражи телетата могат да 
ндат по ..свое желание“. А и 
концентриран фураж също и- 
.мат на разположение в неогра 
ничени количества. В резултат 
на този на*й1Н на хранене срел 
г-^ят Ръст на телетата възлиза 
на 0 989 кг. дневно, което е нал 
срелнбто европейско равнише.

В краве-фермата Водице още 
веднъж се уверихме зъв висо
ката степен на механизацията 
на производствения процес. Две 
ясени надояват едновременно о 
се.м крави Тяхната ръчна ра
бота се състои з дезинфекция 
та на апарата и неговото при
крепване на вимето. От тук до 
казаните млекото отича по тръ 
би откъЛето се експедира с 
камиони. Средният млеконадой 
от една крава възлиза на ок 
ло 3 200 литра мляко годишно.

Съвещание във връзка 
с Предизборната актив
ността Забърдие и Висок

На 10 октомври тази година 
Съвещания на представители 
от ръководствата в активите 
на Съюза на младежта от ра
йон Забърдие и Висок във връ 
зка с провеждане на предизбо 
рната активност. На това съве 
щание бяха уточнени датата 
на устройването на изборните 
конференции в тези райони и, 
се разгледаха най-актуалпита 
преблеми на младежта във вр 
ъзка с записването и внасяне
то на пари за Скопие и изпъл
нението на сеитбената програ
ма за тази производствена го
дина.

някол

Кашкавалът е най-търсеният артикул в Димитровградско
перациите са от само себе си 
положителни. Разбира се и са 
мото обединяване с оглед на

За успехите на комбината, по 
(Стигнати в сравнително кратъ*- 
срок, най-добре гозорят дан
ните за годишната продукция 
Ежегодно тук се произвеждат:

Я милона литара мляко с 4 
ггооцента масленост, 4.800 тона 
«телешко и говеждо месо 9.000 
глави . породист рогат добитък, 
2.700 тона свинско месо в 1963 
година (за идната година се 
Предвижда увеличение на 5.000 
тона). 8.000 свине за разплод, 
4 милион килограма пилешко 
месо, 2 милиона броя айпа, 
400 вагона 
въоно. 30.000 тона концентри
ран фураж в 1963 година (пла
нът за 1964 година предвижда 
Продукцията на концентриран 
фураж да се увеличи на 50.000 
тона-)

Тези успехи, постигнати са
мо за 4 години, красноречиво 
говорят за предимствата на ин 
дустриалния начин на произ
водство в селското стопанство. 
Благодарение на съвременни" 
начин , на.,работа напразно со 
оглеждахме около нас. напри 
яер в фермата смледник, да 
видим хората, които отглеждат 
телетата, наречени , Беби-биф“. 
Предсавителят на предприятие 
то ни обясни, че животновъди 
те идват рано сутрин заедно с 
ветеирнарния лекар, и след ка 
•то дадат храна на телетата оти

раднята има свое оправдание 
Следователно ,тук трябва да 
стане въпрос за формата на 
обединязането на кооперации
те з Димитровградската кому
на. Да ли да се оформи една 
кооперация за цялата терито
рия или две от съществуващи 

ето това е Въпрос

Забележено Ь кани,еларияша на 

йредседашеля на общинскаша 

скуйщина
те шест 
за разискване. Обаче кое пред 
ложение ще бъде най-подходя
що с оглед на по-нататъшната 
работа в селското стопанство, 
при наличието на превес на лич 
ния фонд обрабоАзаема земя 
над обществения н при съща 
ствуващата

Канцеларията на председа
теля На, Общинската скупщина 
в Димитровград влезе гготтри- 
веден. побелял старец.

— Доб^р ден.
— Аз дойдох, другарю пред

седател. да видя какво ще пра 
в им с моето умоболно момиче. В 
службата, за социална защита 
ми казаха, че то не е толкова 
болно и не могат да го приемат 
в Тополница или в някоя друга 
болница за умоболни.

— Извинявайте 
г0 председателят — вие от Бра 
ггча ли бяхте.

— Да, дойдох сутринта.
— Аз нямам вашите докумен 

ти и , удостоверения, пито пък 
отговора от болницата в Топол
ница, но доколкото съм сведо- 
меи. момичето е върнато, защо 
то болестта му не представлява 
опасност за хората.

— Другарю председател, аз 
не зная какво е написано от бо 
лницата
то постоянно напада съселяни
те ту със сеюмра, ту с тояга, 
лекарствата, които му дадоха 
не иска да пие и постоянно ни 
напада, чо сме искали да я ог- 
рОЕим. Ние с жената сме вече 
старй и ие можем постоянно да 
го пазиме. И полските работи 
пи останаха зарад пея. Аз ви 
моля нещо да се направи с пея.

— Добре, а защо пе дойдохте 
при мен още сутринта. Щях да 
повикам отговорните другари, 
за да видим как стои работата.

— Ами Йоско ми каза да ча 
кам до 15 часа след обед и то
гава да дойда при вас. Казаха 
ми. че преди обед ие можете да 
ме приемате, защото стс заети.

трябва да измина 30 километра 
път, а нямам къде да пренощу 
вам. Принуден съм да си тръг
на веднага, а вас Ще ви моля да 
видите за тая работа.

— Е па благодаря много и до 
виждане. >

— Ето. виждате ли как работ 
ят отделни служещи — обърна 
се председателят.

— Когато искат да се отър
ват от някого, изпращат го при 
мене. макар да знаят, че такива 
работи аз не мога да решавам. 
И защо е било, моля ви се, ну 
жн0 да разкарват стареца цяла 
сутрин, който е болен от епи
лепсия само и само аз най-сет 
не да го изпратя у дома си, без 
каквпто н да е решение.

Сутринта на другия ден ра
згледах документите на старе
ца от Врапча, ,т. е. отговора на 
болницата в Тополница, в кой
то между другото гшшеше:

..Не можем да приемем умо- 
болиата X, защого в болницата 
няма свободни места“.

Коментар — ненужен. 4

Пожелахме да посетим и сви 
«ефермата в Ихан. Гостолюби- 
вите домакини удоволетвориха 
и това наше желание. Когато 
колата спря пред входа на фер 
мата портиерът изнесе бели 
престилки, без който тук вхо
дът е забранен. И • за резулта 
тите на тази ферма най-убеди 
теано говорят цифрите:

23 000 угоени свине в 1963 го 
и 7.000 Породисти свине.

фураж и семена в
разпокъсаност на

кооперативните площи — труд 
но може да се прецени. Въпро 
сът се утежнява, когато се об
съдят географските и други ус 
довия. При положение на една 
кооперация центърът ще бъде 
отдалечен от някои села и до 
30 километра. което сигурно 
ще има езое отражение вър*ху 
производственото сътрудничео 
тво между кооперациите и зе
меделския производител.

Считам, въз основа на горни 
опасения и въз основа на 

Настоящето положение В1

■дина
(П \анът за 1964 година предай 
жда: 50.000 угоени свине и 10 
хиляди породисти свине за раз 
плод).

прекъсна

теСвййете Майки се опарсват 
средно по 2 4 пъти годишно с 
по 25.35 живи прасета.

След 28 дни прасетата дости
гат тегло от 8 03 кг. средно.

гтиръст 
кон-

ня-
кои кооперации, които отбеляз 
•зат значителни производствени 
резултати, че нещо трябва да 
се направи, обаче обстойно ела 
два да бъдат проучени всички 
предложения, касаещи се до то 
ва колко кооперации да бъдат 
оформени па терена. Считам, 
тил по този въпрос греши, ко 
гато твърди, че резултатите на 
че авторът на предишната стя 
съществуващите кооперации са 
били незадоволителни. Тези

За един килограм 
тук изразходват 3.390 кг

знаяно ч е

-тт—УУС.%г.

кооперации като се имат пред 
вид сведенията за развитието 
па селскостопанското произво4' 
ство. са показали значителни 
успехи и не бива да се отхвър 
лят или ппеиебрегазат. Прелло 
жението му да се съзлале една' 
коопетЛппид в цялата комуна, 
по мое оазбипаие, гзалска ко- 
опеоапия тогава няма да успе- 
гмг. много оше по-малко ако 
не изменим опганизацмятя на

Д. Йотов

селскостопанските специалисти 
в комуната и ако не ги накара 
ме ла оаботят за подобряване 
на селското

— Аз сега не зная какво да 
почакатеви кажа. Остава да 

до сутринта, тогава ще видим 
какв0 може Да, се направи Не- 
разбирам защо са ви разкарва
ли цяла сутрин, ,зада ви исцра 
тят елен обед при , ме И,, рогато 

не съм запознат с

стопанство, а не! 
ла се занимават с пласменти и
тТеялизации. коеТо е в компе- 
тенииите на Комерциалните 
служби,

>

знаят, че, аз 
случай. ЧЕТЕТЕ И РАЗПРОСТРАН

ЯВАЙТЕ ВЕСТНИК
„в^раЧс&сНо”

Димитър Петров, управшич 
на 33 „Нишава“ а 

Димитров град

тоя
— Не мога да остана, другарю 

председател до Сутринта). Аз

I ; •.
На пътя Ниш — Димитровград г.е работи денонощно 

На снимката; Изваждане на пясък в Лукавичка река \
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Пета сесия па Общинската скупщина и Димитровград
.Ш#РОфи е См 6ен,с( ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ДЕВЕТ МЕСЕЦА ТАЗИ ГОДИНА 

ОБЩЕСТВЕНИЯТ ПЛАН ИЗПЪЛНЕН 6О°|0Щ-
Ш«ХРОНИКА

!11|| ^;ет месеци тази година са сн
емал занапред да се държи см 
|етка какво и' кал се произвеж.

през някои месеци имаше до
ста колебания в хода на стопан 
етвото. Така през някои месе
ци реализацията на готовите 
произведения ставаше проб
лем в-някои стопански органи- 

комбинат „Димитров- 
, Циле", „Механик" и Ар

Петата сесия на Общинската 
скупщина в Димитровград ми
ша йод знака на разискване въ 
рху изпълнението на Общество 
пия план в комуната през пър
дите девет месеци тази година 
— и донасянето на разни реше 
!мия в областта па комуна ига
та п другите дейности, 
г И тази година, кдкто се из
пъкна в информацията зя из-

ВАНДАЛИЗЪМ >\а.
■, В сравнение с Първите делен 
>лесеци от тази година — чис
лото на заетите е уве.шчено о 
4%, което не е достатъчно.,
| И увеличението Иа линиите 
доходи през първите девет ме 

от 17% показва стабили

зации: 
град“',
у ги. Към края па лятото — ре 
алпзяцията в тези предприятия 
тръгна и сега — ,.Циле“ и ня-

Ощс през 455 година старогсрманските племена — 
Вандали в ожесточените войни срещу Рим превзели гра
да и унищожили много произведения на изкуството. Ис
торията забележи този драстичен нримеп и от тогава за 
всяко безогледно унищожаване па исторически паметни
ци припомняме за това историческо събитие.

В нашата страна се обръща голямо внимание на 
истоиичсските паметници. Затова и съществува Закон за 
запазване на историческите паметници. Закон с който тря 

бва да се наказва всяко лице, което случйно или нароч
но унищожава паметниците па културата.

,теци
(Зираният ход на димитров1рад 
ркото стопанство, докато про
изводителността на труда лее о 
ще не расте с нужната скорост. 
,Главната причина за това е не
квалифицираната работна ръ
ка в предприятията и стопански 
,те организации

%:■: . .

к , Съвременното търсене и пре 
хлагане търси все повече сто- 

.ки, които произвежда Димитро 
,вграАската промишленост. Оба 
,че все още някои предприятия 
,не могат да се справят с някои 
производствени проблеми (,Ди 
ле", ,,Механик“' и др.)

Л такива унищожителп на културни цености има
много. Това показа и последното преглеждане на истори
ческите паметници в Димитровградско от страна иа спе
циалистите от Пшшшя народен музей.

I
9 лг*#Ъ**ю

д.-* ...Л0-

Димнтровградско е богато с исторически паметни
ци, по те се намират в твърде лошо състояние. Много ма 
пастири и черкви от XIII и XVII век са напълно или ча
стично унищожени. Това унищожение не е настъпило от

«н I

ПРЕД ПРОМЕНИ В КООПЕРА 
ЦИЯ ..ТРУД'годините на тези паметници, а от хора, които имат твърде 

примитивни схващания за паметниците г,а миналото. 
Така на пример мансатирът при Изатовци е разрушен, за 
да се употреби материала от него за овчарите! Черк
вата при Болев дол, стара осем века е унищожена само 
затова, защото никой не искал да направи защитна стена 
да не ,й засяга водата. Всички останали паметници са руи 
нирани, книгите в манастира при Смиловци. които са ха
мали най-стари бележки от Димитровградско за просвета 
та и

През последните няколко го 
дини димитровградската обу- 
тцарска кооперация „Труд" е 
предмет на разисквания иа Съ 
лета за стопанство, на заседа
нията на общинската скупщи
на. Изход от задънената улица 
в която кооперацията е запад
нала е на хоризонта. Доскоро 
проблем № I за кооперацията 
беще да намери пазар1 ма сто 
ките си. Сега — при налично
ст на обезпечен пазар- работа
та в коперацията пак не върви 
До предложение на Стопанс
кия Съвет при Общинската ск 
Г/пишна в Димитровград в ско
ро време ще бъдат иззъРшени 
Промени в ръководния кадър 
Па кооепрацията тъй като за 
Настоящето положение голяма 
част от вината пада върху ръ 
цоводството. което, по .мнение 
На отговорни стопански ръко
водители з Обшинсакта скуп
щина не е в състояние да ръ
ководи.

Тази неспособност на досега
шното ръковдетва да следи по 
ложението на пазара, да разре 
шава проблемие з кооперацн 
ята е и причина че в те.чние на 
няколко месеци Крез тази го
дина работниците в коопераци 
ята са получавали само 60% от 
личните си доходи.

На петата сесия на Общинс
ката скупщина з Димитроз- 
град бе изнесен доклад за ра 
ботата на инспекцията по паза 
ра, дадено съгласие за даване
то на средства на гостилничар 
скотоп редприятие „Балкан'1 за 
развитие на туризма в този кр 
ай, донесено решение за нова 
та систематмзацияя на работ
ните места в Общинската скуп

култура са изгорени. Има още лвуги примери... 
Защо е такова отношението към историческите па

метници?
Някои смятат, колко повече разрушат такива ста

рини, толкова повече ще докажат своята антирелигизност 
Дали може да се вземе като изправно такова тълкуване 
и дали запазването н исторшгеските паметници има

връзка с убжденията на хората? Разбира се че ня
ня

каква
ма. Друго е нещо становището на хората към религията, 
а друго е грижата ни да запазих! тези паметници, които 
представяват голямо богатство.

Всички закони ние зачитаме. За една дъска, откра 
дната от кооперацията надлежните ще предадът 
на съд. Изправно. Но защо никой 
жаване на това богатство, 
же да се прецени. Изглежда Законът за запазване на ис 
торическите паметници никой не зачита...

До кога ще бъде тако?!...

човека 
не е наказан за уншцо

което често пъти не мо Електричеството не е вече пречка за разширяване на претприя
тията

;п/ьлнепието на Обществения 
план. през първите девет месе 
ни имаше доста колебания в 
'хода на стопанството. Така

кои други не са в състояние 
да задоволят нуждите на паза
ра. Общото изпълнение на пла
ца през първите девет месеци 
!от тази година е над 60°/о). До 
края на годината остава още 
40% което налага пълното ан
гажиране на всички производ
ствени мощности.
- В сравнение с първите двет 
месеци миналата година — пла 
път за тази година е увеличен 
с 43%. Това чувстзитглно уве
личение на плана принадлежи 
иа пускането в производство на 
■новите хали на комбинат ,.Ди
митровград“, чийто план 
■ализация е увеличен с 50%.

Б. Николов

В КРАЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕЗОН

Само 68 човека от Димитровградско 

летували в Звонска баня
И тазгодишния анализ от по 

Сещението на Ззонска баня 
■ през туристическия сезон по
каза. че банята все още не е

да може да обезпечи пълния 
конфор на гостите. Съедине
нието на банята с гостилничар 
ското предприятие не' обещава 
пълно уреждане на банята, а 
тоя а показа и тазгодишния се
зон.

на рестанала рекреатпвен център за 
тоя край според природните и 
•климатечискп услозия. От три 
те комуни — Димитровградска, 
Бабушничка и Пмротска са 
поекарали годишната си почив 
ка или на няколко дни били в 
банята 492 човека Ог Димит
ровград само 68 служащи и ра 
ботницн (повече служащи) са 
поекарали своята годишна по 
чизка в банята! Това показва 
че синдикалните организации 
все още не са създали нужни 
те привички на своите работ 
ницп да използуват баията за 
одтих и почивка тъй като тая 
е и най-близко и тогава би тря 
бвал да даде на работниците 
всички ония условия нужни за 
почивка.

Защото тогава така малко хо 
ра посещават банята?

Тази година числото на посе" 
тителите малко -се увеличи. До 
като през 1962 година тук ле 
туваха 1117 хора, през тази го
дина 1380. значи повече от 200 
човека прекара тук почивката 
си. Числогго на посетителите от 
(вътрешността е много поголя- 
мо отколкото от близките об
щини. След това повторното 
върщане на хората в банята го 
вори, че и управата на банята 
трябва още много да направи 
за подобрение на условията за

Главни причини за 
циите з изпълнението 'на Обще 
ствения план се Дължат преди 
всичко

осцила-

нз слабата комерциал- 
на служба в гшедприятията И 
стопанските организации, 
бото познаване на пазара (ко
операция „Труд“), липса на де

ИЗКУПВАНЕ
НА ШИПКИ ВЪВ ВИСОК

! елаИ ПРЕЗ ДОЪРТВИЯ СЕЗОН 
Е НУЖНО ПОДЪРЖАНЕ НА 
БАИЯТА

щита и още много важни ре
шения из областта на комуна
лната дейност, 
пето и други.

ловост и други. Увеличението 
на материалите от 
готовите складове на произве
дения с 53% през първите де-

/
24% и на здравеопазза-През късните есенни дни и 

през зимата има хора. които 
Пътувайки в Звонци. Бабушни 
ца, Пирот или Димитровград, 
се одбият в банята за някой 
ден. А такива не са малко. Спо; 
ред думите на зареждащия 
банята почти всека зечер1 Ня
кой пристигне в банята. И то 
тава настъпва при тези пътни 
ци пълно разочароваш!е В 
банята ие само. че не може да 
се получи топла храна но да
же и кафе няма !

Ако се приеме, че тя е в със 
тав с гостилничарското пред- 
пр*иятие тогава сигурно прех- 
рената трябва да бъде осигуре 
на. Да се не позволи случай
ните пътници или онези, които 
остават тук за някои ден част 
Но да си организират пригот
вянето на храма.

Тази година земеделсакта ко 
операция „Сточар" във Висок 
даде писмено съобщение, 
ще изкупува шипков плод, коа 
то в яина.ште години бе зане
марено.

М. А.че

Коойераи,ия ,,Сшочарг* 
сШрои ноЬ оЬчарник

Даде се обяснение, че шнпк“ 
вият плод е много полезна су 
ровина и че нашите фабрики 
изкупуавт този плод. Стопани 
те пристъпиха към беритба на 
шики И за кратко време коопе 
рацията изкупи два вагона ши 
пков плод. Само в село Горни 
Криводол бе изкупен цял ва
гон.

От тазгодишната реколта на 
шипки стопаните са много до-

дневно

Рабтониците при земеделска
та кооперация ,,Сточар" в Ка
меница пристъпиха към

да построят този обект, който 
им е от голяма необходимост, а 
сумата от 800.000 динара оста
ва в полза на кооперация73- 
Изгрждане.то и контролира и 
Ръководи от бригадирите: Цва 
тан Йотев и Манол Игов.

.Както работниците, така и 
двамата бригадири заслужават 
похвала.

изгра
ждането на един овчарник в 
който ще могат 
13Р—200 овци.

да зимуват

Овчарнйкът се строи 
иостта

в мест- 
Строителите„Лидие“.волни, защото Някои

обещават, че този обектвзимаха и от 1.000 динара, а це 
печалба на много

Ще бъ
де готов в най-скоро време С 

овчарника, рабо 
тниците на „Сточар"1 спестяват 
около 800.000

локупната 
от тях е значителна. изграждането

IВзкупните^ цени на шипките 
са 40 динара килограм. динара. Работни 

ците са горди, че са способни
Генади Став ров 

Горни КриводолБ. Ник.Р. С.V. -I »
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ПЪТЕПИСНИ БЕЛЕЖКИ

Долна Невля
всичкибай-Геро — започнаха 

когато той спре пропратен със 
смях.. .

— Не върви, не мога без ке 
.нането. Много по-добре изгле- 
жла когато се чуе и гласа на 
кемането. . . ,

Все пак чухме всички негови 
песни и много шеги от невлян- 
ския жизот. за веселите дни 
прекарани край сливовата, ко 
гато чашите се „спрягат“ за- 
щото крушковата е много ,.мър 
шава'“. . . "

На тръгване един от съпът- 
нициге се обърна към геро Ку 
зев и му каза:

— Всичко е в ред. само едк^ 
не съм съгласен. Не е вярно, 
че името на селото идва от 
там, защото сте ,,незаллли“. л° 
ши хора..,. Това не Съм съг
ласен. . .

— Да, ами такива сме били 
само за турците, непослушни, 
нотни. а сега ние сме си пак 
'обри хора.. . 
пак смях.

н што он лови, ал увек из лоица“ 
— Продължете, продължете

яма човек, който да не бе 
седва с него когато прие“ 
седна с него когато прис
тигне в Долна Невля., А 

това се дължи на отговора, ко 
йто селяните отправят към ден 
чки когато нещо питат за се
лото: ,,Това сигурно Кузев 
знае.у>

Потърсихме го и ние. След 
няколко минути на училищна 
та врата се показа едър вече 
възрастен мъж, бодър и весел. 
Още от първия контакт >. ние 
като че ли имахме пред себе 
си стар познат.

—Вие сте Геро Кузев? . ..
— Да, аз съм,..

г
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Училище без ученици
Село Врапча има хубава училищна сграда, ис отминалата 

година нейните учебни стаи са празни и в училищния двор 
владее тишина. Е селото няма достатъчно деца за работа 
училището и четирите ученика, останали в селото отиват 
училище в Ск-ьрвеница.

Сдали кцекета и като в своя 
къща зае едно, място з стаята. 
А по-нататъшния разговор бе
ше непринуден, 
говорене за миналите събития 
иакто и за тези, случили 
през последните години в село
то. Въпреки това, че турците 
са напуснали Д. Невля 
преди 85 години той разказва 
за тези Събити® така подроб
но, какго ние помним есентана 
1У44 година. "Разказите на него
вите стари съселяни са остази 
ли в съзнанието на Кузев така 
силен отпечатък -и той приказ 
ва и за по раншните събития, 
като че ли е бил там. Той знас

5&3
отворен. Тойна шна ■ У-усе Ш

^ л

още Б. ‘НиколовГеро Кузеп\

Нз бележника на инспектора по пазара
С КОГО „ВОЮВА“ 

ИНСПЕКЦИЯТА ПО ПАЗАРА 

В ДИМИТРОВГРАД

Шш> Ж

за живота в първите къщи — 
,,капр^лячи“, за дейността на 
хайдутина Вусенп от Д. Невля» 
който бил яванат при Сукозо, 
за зсяко

9 9 в
семейство в селото, 

тяхното потекло, дейност.,. В течегше на първите девет 
месеца от тази година димитро
вградската инспекция по паза
ра има доста работа. Зачестило 
то непридържане към разпоред 
ббмте по търговията е под пос
тоянен контрол от Станко Алек 
оич. но сам0 неговата интервен 
ция не е достатъчна.

Дълъг е списъкът на прови 
нешгята в търговията и гостил- 
ничарството. Само от продажба 
на различни развалени храни
телни продукти димитровград
ските търговци земеделски ко
операции незаконно са опеча
лили” 567.373 динара от които 
55.579 са в търговията. 298.087 в 
гостилничарството и 213.689 ди 
пара са отишли з джоба па зе 
меделските кооперации.

През’ пролетта при изкупува
нето на агнета и други селскос 
топ а нс ки произведешгя земедел 
ските кооперации в Смиловци 
и Каменица незаконно са пока 
чвали цените. Гостшшичарско- 
тто предпритие .,Балкан“ пък е 
подавало на своя персонал раз 
ни питиета по набавил цени и 
по този начин предприятието е 
в загуба с 213.689 динара.

покрай това — в момента то не 
разполага с достатъчно произве 
дения за нуждите на града. На 
лага се то да предприеме изве 
стни мерки за спречаването на 
купувачите от другите градове 
От вътрешността на страната, 
защото те изчерпват бързо вси 
чки резерви и Димитровград о 
става без мляко и млечни прои
зведения. ..

Най-много ..престъпления“ и 
по-нататък продължават да пр 
авят земедел ските коперации 
чрез разни Ридове непозволе 
На търговия, продажбата На ра 
зни спиртни напитки на дребно, 
чрез разни видове непозволена 
търговия ш пр. Обаче — и по
край интервенцията на инспе
кцията по пазара, някои ко
операции Остават глухи. Така 
често се случва кооперациите в 
Смиловци и Каменица да не 
изпълнят „нарежданията“, по 
този начин те съзнателно дове 
ждат себе си пред още по-се 
рнознн загуби ако инспекция
та предприеме по-сериозни мер

Нашите стари 
зев — са купили Невля от тур 
ците за 900 жълтици. Това са 
били големи пари за онова зро 
ме. . . И след това всеки е по 
лучил толкова имот, колкото е 
дал жълтици. Така незлянци 
започнали да живеят своя сво 
боден живот. Тук край реката, 
по околните баири започнали 
да се стрбят къщички, мажи, 
сламнени,..

казва КуI?
г«

ШГ: -

НА УЧИЛИЩЕ с КНИГИ и кошници 
Това е постоянна картинка в Смиловци. Учениците оти

ват често пъти на училище с книги и кошници. Трудовите ак
ции на учениците са педагогогически исправни, обаче някои 
родители в селото казват, че в Смловци децата имат много че 
сто такива трудови акции, а това вече не е исправно.

Според Кузез първите селя
ни на Невля пристигнали от 
България. Това са Горгини. А 
след това филипози пристигна 

’ли от Радулрвац Джакити от 
Йсеновдел, Къосини и Симини 
сащо от там. Няколко години 
слсд освобождението 
получило и училище, 
дотогава децата ходили въз Ви 
шап. До 1921 година училище
то е работило в частни къщи. 
Най-трудните години в работа 
та на училището са билц тези 
след 1912 година. Обаче, зее до

имало

селото
защото

скоро училището не е 
достатъчно -по-мешение за пор 
мална работа. Сега Ьлагодарс- 

активиостта на учителите 
и родителите на децата учили- 

им достатъчно помеще- 
постига все

И 38 ГЛОБИние ки. |Пре3 първите девет месеца 
димитровградската 
п0 пазара е водила битка 
продавачите по магазините на 
търговското предприятие .,7 го
ли“ и тези на земеделските ко 
операции. В течение на, първи
те девет месеца нспекторът по 
пазара го Димитровград е на
ложил 38 мандатни глоби на ст 
ойиост от 49.000 динара. Обаче 
в бъдеще се налага 
сътрудничество мезкду органи
те на самоуправлението в от 
делиите кооперации и търговия 
та и инспектора на пазара за 
остраиявашаго на р'азни иеуре 
дности които зле се отразяват 
върху просперитета на стопан 
скште организации. За това тря 
бва да се търси по-голяма отго 
пориост от магазтптерите и тър 
говците, която до сега в много 
случаи липспашс.

Ако имаше по-здрав контрол 
— та оигурио нямаше да се слу 
чи. в магазина на зкелезари в 
Димитровград Сава Тодоров да 
търгува за споя сметка с фил
ми и друпи материали в чуж
бина. В много земеделски ко
операции има големи количе
ства развален тютюн, който ня 
кои от тях все още предават 
(Борово, ГГоганово и др.).

И комуналното предприятие 
„Услуга” доста често прави гре 
шки от такова естество. В те
чение на годината то постоянно 
покачва цените на 
млечните произведения. Но и

'щето
пия и училището 
Цо-лобрм резултати 
работа.

МЕСТНА „ПРОМИШЛЕНОСТ
Отглеждането на конопа в Долна Невля все още со по

държа. През есенните дни това е постоянна работа на много
жени от селото. „

На снимката: Домакинята Дряга Герова от Д. Невля на

инспекция 
и с ■й-А.в своята Из дейноста на гораннте 

в Босилеградско

Ускорено есенно 
залесяване на 

голините

— Я погледнете — продължи 
Кузез — какво училище сега и 
мам Д сигурно когато довър 
'шим и останалите помещения 

бълс оше по-добро. Ние

работа

то ще
в Долна Невля всичко можем... 
Елате смо когато имам селско ПО-ТЯСНО

>увссслис.
•и ЩОМ като стигнахме до тоя 
въпрос, Кузев започна още по- 
оживеио да разказва, защото 

беше неговия сектор. И

\ Тия дни в Босилеградско у- 
силено се провежда есенно за
лесяване. Ученици от основни 
те и средни училища, членове 
Ма бригадите на гораните е- 
жедневно излизат на залесява
ме. Досега в район на Брестнм 
да са залесени 2 хектара площ, 
в Босилеградско — 5 хектара, 
в Долно Тлъмина — 3 хектара, 

1 хектар и в райно

това
по-едио -дреме стана—,

— Къде. чакай, ще прМказва 
Ме още...

__ Забравил съм гъдулката...
*— Нищо!.,..
Геро Кузев е надалеч извес- 

със способността си всич- в Любата 
Ма Бранковцн — 1 хектар.

тен
'ки по-важии събития в селото 
да овековечи д песни. Извест- 

неговата песен за рухване 
то на стара Югославия, а сре 

на граница;щ. А най-нова

Успоредно със залесяване ня 
досегашнитена е

огромни площи 
комплекси н по-нататък се у- 
иищожават. Би трябвало брв 

гореше да

щите
та тяу песен за ловджиите ве
че се знае наизуст от много

гадите на младите 
формират контролни групи, ко 
нто да се заемат <>ьс защитата

невлянци. . .
„1едног лепог октобарског

када лоду престаде забрана, 
Цикну труба нашег директора, 
директора найстарийег лозца

ПОСЛЕДНИ ФУТБОЛИСТИ
игран Тдо^кЩ&д™д^^и ш граничарите кои™ 

Д“'Ь”5Гс^ГЙ! . Долни КР«

най-много фудбол се дан а,
на залесените площи.

месото и Ст. Н.
.М

-•ОДОЛ. ш
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Годишно — отчетно събрание в БосилеградЗавие из съда

Младежкия актив в Босилеград трябва да бъде носител 

на културно-забавен живот в града
\

САМ“ МАПУСНАА РАБОТАТА • • •*»
|ная“ за да назнача СВОИ чо
век. Казват» че няма работно 
място пазач, а имат пазач...

— Може би — казва съдия-

Подс-ьднмпят — селскостопа 
иското предприятие ,,Орех“ в 
Босилеград. ,
1 Ищецът е средовечеи човек 
С бавни, почти лениви движе
ния. Лицето му, обгоряло от 
Планинския вятър изглежда 
тъжно.

Съднята дава знак за започ- 
ванс на делото. Но изпостазя 
се, че няма представител на се; 
дскостопаиското 
тие... Минутите текнат... Най- 
сетне той пристига.
' Спорът е за няколко хиляди 
динара, конто не били изпла
тени на ищеца, а...
• '— ,уСам“ напусна работата. 
Бяхме го преместили на друго 
работно място и той отказа ..

— Не е точно — проечава 
резкия глас на ищеца — аз р'а- 
,ботих и на другото работно 
;Място. само че здравето не ми 
тюзволяза...
* — Да. работил си, но само 
Няколко дена, за конто ти о

На събранието бе избрано но 
во ръководство. на актива с 
председател Панайот Дойчи
нов. Новото ръководство пред 
стави пред членовете проекто
план за бъдещата дейност ця 
актива.

политически беседи не ус 
пя поради недостатъчното анга 
жиранс на отделни членове на 
съюза на младежта.

Някои пък от членовете на 
градския актив на Съюза 
младежта проявиха 
пост и винаги се отзоваваха на 
различните трудови акции съ
брания и пр.

I Годишното отчетно-изборно 
Събрание на градския 
та Съюза на младежта в Боси 
!деград премина под знака на 
'широко разискване пр място
то и ролята па младежкия ак- 
Хйв в културно-забавния жи
вот обществената 
1гф.
\ От годишния доклад и от ши 
{рокитс разисквания, които ста 
шаха слсд това ясно пролича, 
ре градският актив и покрай 
ктостигиа/гите успухи псе още 
ре е намерил истинското си Мя 
рто в живота награда и не е 
разпил такава дейност, за 
ря то има условия.

Отделните секции, същесгву 
ащи при актива са само и а 

{хартия. Известно изключение в 
(топа отношение прави драмс- 
рата секция, 
ра годината успешно се предс
тави с няколко подбрани прЪ 
{грами прел босилеградчани и в 
(чякои села. Останалите секции, 
раквито ся литературната, сек 
рпята за трудови акции, спорг 
•мата и много други не показа 
1,ха никаква активност.

Предложепето за посещение 
на съседни комуни не намери 
отзив и подкрепа ог страна па 
членовете 
отношение младежите не нам е

ко
актив|га — но за това дело, това не 

р сщъесгзено. Ти търсиш да 
[ги се плати работата в месец 
(януари. Работил ли си?
| Ищецът: РАБОТИЛ СЪМ.
I Представителят ма предпри
ятието: НЕ Е.
I След това се изслувшат Се 
(рафим Томич, ръководител па 
предприятието, ще се изялуша 
селскостопанснкят техник па 
(предприятието, който е разпре 
делял и бележил работата ..
• В гтротиво доказателство и- 
щеиът привежда хора, които са 
го виждали да обикаля и пази 
(обекта...

на
Съзнател-

дсйиост и
предприя-

Ст. И

как

, СтЛ НиколовI I
Ослабената активност на 
учениците от гимназията
: Месец октомври бе изпълнен 
с оживена дейност'от страна 
ла учениците 
Димитровград. Бяха спроведе- 

предизборнн конференции 
на младежките активи. Избра

на класови-

която в течение

(платено а
' — Аз продължих ла работя. 
Другарю с-ьдия. аз бях пазаЧ 
на ореховите насъждения. но.. 
’ — Ние нямаме снстематизи- 
Ъано работно място за пазач. 
Приет си като общ работник и 
бил си лължен да работиш 
агам, където ти кажем!
» И ггрпирнята потече по рел
сите ..имал съм право". ,,тряб 
Вала е*'. Резкият звън на звъ
неца отново пресича пътя на 
Тия обяснения и въдвори тн-
•тттина ,
* Да се говор!? по същността 
(на делото.

Зав-ьрзката, чието начало не 
може да се открие, привидно 
започва от меси януари, тая го 
дина- когато ВЛАДА ДИНОВ 
бил отпуснат поради недохаж- 
!дане" на работа. (Според раз
поредбите на нашия закон сл
ед безпричинно неявязане на 
пабота з течение на седем дни 
Работните отношения прекъс
ват

на гимназията в

ни

ха се председатели 
те общности. Също така избра 
ни бяха ученицй. които ще зло 
зат в състава на секретариата 

гимназиалната общност. Из 
Орани бяха председатели 
различните клубовр. На зсички 
конференции се изтъкна, че ра 
ботата на младежта през про

била на

на на актива. В тована

риха подкрепа и от страна на 
Останалите обществено-полнп г 

организации. Така на-Чески
пример за стрелковата спортна 
дружина и покрай постоянни 
те обещания не беше обезпе
чено помещение.

ггекдата година не е 
завидна висота и се дадоха за
дачи и напътствия за по-ната
тъшна успешна работа.

През тази учебна година ще 
Се обърне по-сериозно внима
ние на идеологическо-полити
ческото образование на Младе 
жта. като ще 6-ьДат изнесени 
политичекси информации и Р"аз 
лични беседи з областта на мар

Също така
за откриванепредложението 

на младежки клуб не намери 
разбиране у компетентните ор
гани.

Трябва да отбележил? и не
съзнателното отношение на ня 
кои младежи в организацията 
на младежта, които със своето 
Държание и постъпки компоо 
метират младежката организа
ция и създават погрешна пред 
ставка за образа на нашия мла 
деж V гражданина. Ръководст
вото на поелпоие мишо да за
шити организацията и дз нака 
оке тия своеволия.

Освен това младежкият ак- 
атгз и покрай това, че беше за 
мислил провеждане на някол

ксизма.
Класовете общности конста

тираха, че тази година ще тря“ 
бва Да’ се работи усилено, да 
се помагне на по-слабите уче
ници. За тази цел учениците от 
IV клас на гимназията плани
раха да оформят групи, 
ше имат задачата да помагат в 
ряботата на по-слабИте .учени
ци.

Но на итцетта това не е пръв 
ттръв отказ. Той получил едно 
■рззиешавяне от работата в де
кември. КОГОТО бИЛ НЯ ГОЛ.Т-П1Т-
и-, почивка. Сетне се испостави 
»о пр тоя отказ е незаконен й 

•Ян\ отменен от самоеттг/авител- 
рг,тТ“ тела на гтелпоиятирто.

които

Михаил Иванов 
Димитровград— Другарю съдия, те искаха 

по всеки начин да ме ,,премах- ЗУБЕРЪТ ПРИ СЕЛО КАМЕНИЦА

ж.ЛШГЖ.ж.•>«-»• • , ж.ж.

АЛЕКСАНДЪР РАНКОВИЧ

Решенияша Ь Яйце още йо-ясно ошкриха 

йерсйекшиЬаша за йълна йобеда

народоосвобоДит едната борба 
и да изтъкна нейните усилия и 
жертви в тази борба в интерес 
на всички наши народи. Беше 
необходимо на това забележи
телно събрание да се изтъкне 
твърдостта и решителността 
на Пар/тията, заедно с остана
лите патриотични сили на наш 
та страна да извоюва , победа 
над фашистките окупатори и 
неговите слуги, победа в съз 
даването и изграждането на но 
Ва Югославия.

Спомняйки си за тези дни 
не е леко и днес съвсем реад 
но да се изразят и представят 
тогавашните чувства и всичко 
онова, което всички заедно пр 
еживяхме в подготовките и р*а 
ботата на Второто заседание 
на АВНОЮ. как чувствува.хме 
неговото величие и значението 
на въпросите по които за пръв 
пъ!- с пълна отговорност реша 
®аха избраните, представители 
на народа.

Всички подготовки за прозе 
зкдане на това историческо за 
седание ставаха под непосред 
твеното ръководство на дру
гаря Тито с неговата постоян- 
«а и най-голяма грижа. Той по 
стоянно подчертаваше, че се 
«замираме пред големи задачи 
и отбелязваше голямата отго- 
ворост п р/е димно пред. нашия 
народ, с оглед на онова което 
предприемаме. При това особй 
но изтъкваше значението на 
заседанието на АВНОЮ и по о 
тношенйе на международното 
положение на нашата народоо 
свободителната борба, като по 
сочваше значението на такива 
«егови решния, тяхното влия
ние и възможните последици) ходимостта от крайна бдител- 
(В международната обществе- ност и от осигуряаване на пъ- 
ност и международния ектгзот тищата на тези другари за. да 
нзобщо в по-нататъшното раз- могат те да стигнат на време и 
витие на международните съ- щастливо. Той непрекъснато 
бития И отношения. Той под- се интерелваше за п-ьтя на де 
черта ваш е че това отговаря легатите. Когато напр'. бе осве- 
на революционните стремежи домен, че делгатите от Черна 
Н изисквания на нашите нар'о- Гора който трябваше да изми
ли на стремежите и въжделе- ват път от Колащин д.о Яйце 
иилта на нашите бойци очакват т. е. най-Аълъг п-,т. са приети 
такива решния и че това ще гнали от различни заобиколки 
бъел полезно от становището пътища с големи усилия през 
и утвпждаването на освободи- черногорските и Херцегозски 
телните движения и йзобшо за те планини в Прозор, той запо 
международното работническа вяда да им се изпрати насре- 
прогресивно движение в света. ща камион. Така тези делегати

бяха превезени от Прозор до 
Бугойно откъдето ги прие на
шия партизански влак и дока
ра до Яйце,. Част от делегати
те на Войводина след като у- 
спашно се проби през Орем, 

По време на подготовките бяха спряни от неприятелско 
за Второто заседание на АВ- нападение на Маевица. Другар 
НОЮ другарят Тито полагаше ят Тито особено се интересу- 
Ьсобени грижи за идването на ваше дали тези делегати са ус 
Аелегатите от всички краища Цели да се измъкнат и дали 
1иа пашата страна. (Идването ТР..
за Делегатите в Яйце беше сзър ВЗАИМНИТЕ СРЕЩИ СЕ ПРЕ 
зянр, от много тр*ундости и опа ВРЪЩАХА В; ТРОГАТЕЛНИ 
тенбетн. .От най-отдалечени- СЦЕНИ И ВЪОДУШЕВЛЕ- 
те краиша от Черма Сло НИЕ

отбори, като органи на нозата 
власт, безсъмнение потвържда 
ваше факти,, ч по революцио
нен път бе вече свален и разо 
рен бур'жоаско-монархическаг 
та вАаст на стара Югославия!, 
и на нейното място е израстна 
ла нова, революционна 
ня народа. Макар че до тогава 
АВНОЮ имше значение на е-

Самото пристигане на деле- 
приедшаха от 

сраната

рения. Войводина и други кра 
«ща делгатите трябваха да пъ 
туват пеши Ани наред през ме 
сец, ноември пр непроходими 
те, .пътицха и . да, преодоляват 
грлемй ,трудн,ости, пробивавай- 
ки се през планинсикте клису
ри и големи, реки между, гарни 
зоните и позициите на непри- 
ателските формации. Другарят 
Тито винаги посочваше необ-

^атита. които 
различни краища на 
на заседние и техните взаимни 
срещи се превръвш*3 в трога
телни сцени и въ°ДУшсвлиие: 
от удобния случай да се видят, 
да разменят мислите си и опити 
от своята работа. Срещаха се 
другари-револфционери за пр
ъв път след мн|ого години про
ведени в затворите на стара Ю 
гославия. Другари от война
та на Испания [бойци 4еои- 
.то за пръв път се срещат след 
въстанието от 1941 година. Тр< 
гателн беше моментът когато 
другаря Тито се срещна с де
легатите, който се интересу
ваше подробно ?а политичес
ките и вОент-ш проблеми в кра 
ищата от които бяха поистпг- 
няли и в които работеха.

власт

лин предимно политиечеки ор 
ган на народоосвободителната 
борба, заедно с народните, 
бори подчертаваше веч.
Органи на, новата власт, здра
вата основана една нова поли
тическа система и държаво V 
стройство въху демократичес
ки принципи. Значението на за 
селччйето ня АВНОЮ 
вите пещения беше в

от-
като

и него-
товз че 

опресе искаше ясно и съвсем 
делено да се изтъкне станови
ще по всички Струва ми се, че за всички 

както и за Л}ен, най-силен и ра 
споменът за оня мо

мент. когато другарят Йоснп 
Видмар предложи 
то да се 
шал на

ония въпроси, 
които по товаз рем интересу
ваха международната общест
веност и нашите

Провеждането на Второто 
заседание на АВНОЮ точно 
по това време имаше голя
мо значение не само ка
то манифестация на постигна
тите победи и успехи в трого- 
АИщната въоръжена борба, но 
преди всичко като даване на 
съответен израз на политичес
ка сила на освободителното 
движение. Няма съмнение, че 
неговите решения решително 
допринесоха за по-нататъшно- 
то развите на освободителната 
борба на югославските народи 
и още по-ясно откриха перепк 
тиваха за пълна победа в око 
нЧателнияизход на втората 
световна война,, . Създаването 
на нови й изграждането на ве 
че съществуващите народни

достен е

другарят Ти 
провъзгласи за маР- 
Югославия означава 

признание па всички югослав
ски нроди за всичко онова, ко 
ето той като върховен комен- 
Дпнт и генерален секретар на 
Партията е направил за органи 
зиране на въстанието и ръК°'
воденто на Народоосвободител 
иата борба. Чувствувахме, че 
това решение изразява и най- 
голямо признание на нашата 
освободителна войска, на всич 
ки бойщг. командири и по.игп* 
чески комисари, че тя ,се нар» 
'ясла между големите зойскд на 
нашите съюзници в антихптле- 
ровата ко»1и>щд

СЪЮЗНИ и<
народи, 
да поз

дравя заседанието от името на 
Централния комитете на ЮКП 
Настояваха 
си реч да изтъкна зеличието и 
силата на народоосвободител- 
ната борба и едниството на на 
шите нроди в решителната бо 
рба за национално освобожде
ние и обществено-социално пре 
устройство. Чувствувах че съм 
Дъджен на това . . историческо 
събрание да посоча дейстшгге! 
лната роля на комунистическа 
та партия в Ръководенето на

преди всичко нашите 
Беше ми възложеноИДВАНЕТО НА ДЕЛЕГАТИТЕ 

Б ЯЙЦЕ БЕ ТРУДНО И ОПАС
НО

в поздравителната
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Димитровградско Тук някого беше..има паметници 

от най-ранните исторически епохи
\

Намирам се в хола на Културния Д<™;
Тук цари необикновена за това заведение гробна 
чки врата от лявата И дясна страна са затворени. 
тите и стълбите и всичко което потледае човек ац^ап<шнл 
че тук отдавна не е пипнала домакинска ръ • 
някогашното живоог в това няк^
лични художествени групи, за библиотека^ в коя 
се чуваше само тихото прелиствне т ам в вино-
моленето си наподобяват на есенен неодавнашното по
залата, к-ьдето освен ишопреставленията инеод^“ акданюгао 
сещение на една група „радиопевци от виждат само
то> от Димитровград нищо не гл®Яа-е ня^^в тозн 
счупени столове и слюпени стени. Сп0‘ • репитици*:
салон се водеше борба кОя група този ДС ^ гц е^ният илИ
фолклорната, гимназиялният, градскилт х Р група. От
кукленият театър или някоя ДРУга художественапе,™оХ днес* няма нищо, КздЗЙ

КОЙТО с-ьщо няма кои Да се пос^ае. м ^ 
човек може само тъжно да прошепне. ,,*гук

Съществували тежнения за съ
трудничество, а че това не ви 
наги е постигнато се дължи на 
вмешателство в отвън. За това 
има много примери в миналото 
Ма двата братски народа. Па
метникът при Димитровград па 
зи спомена на една нежелател 
на война, но той е построен в 
гшчалого на тоя век

От 15—25 октомври
ШКИ л “а по п МУЗ бИ Посетиха Димитровградската община 
с цел на по подробно да проучат и се запознаят с^архе 
ологически, етнографски и други старинни вещи 
трябва да се запазят от по-нататъшно унищожеше. Пър

получиха говорят, че Димитров
градско разцолага с паметници от най-ранните иторичес 
ки епохи. По този случай беседвахме с управителя на 
Нишкия народен музей Кръсто Джорджевич и ръководи 
теля на музея Радмила Крушкович.

които
вите сведения, които се

в го
дините когато отношенията са 
Мили добри. Значи това е една 
искрица в настояването за доб 
росъседни отношения. Това е, 
в края на краищата, ма
нифестацията на добри отно
шения й той, намирайки се та 
1са близо до града, трябва да 
се запази от по-нататълшо про 
падане, а за това не са нузнии 
големи средства.

Изследвайки терена в Димит 
разградско групата стигна до 
извода, че целият този край е 
твърде интересен за проучава 
не. Вече първите данни говор
ят, че- в някои места се откри 
ха’ следи от най-ранните исто
рически епохи. Така например 
при село Мазгош има следи от 
праисторическата епоха. Спо
ред мнението на Кърсто Джор 
джевич бъдещите проучвания 
па това находище ще дадат ин 
тересни резултати.

— Дали в Мазгош е било ня 
какво селище — заяви той — 
бт праисторическата епоха, къ 
дето е работила грънчарска 
цещ. ше се разбере по-късно. 
Намерените неща обаче, като 
ножчето и секирата, за която 
се приказза и наличието на 
други керамички останки говор 
ят. че на това пространство от 
а 100 кв. се очакват богати от 
крития.

РИМСКАТА КУЛТУРА Е 
ОСТАВИЛА ГОЛЯМ 
ОТПЕЧАТЪК

ще се открият и следи от слав 
янски период, които сега не са 
забелязани на повърхността.

МНОГО ПАМЕТНИЦИ ОТ ’ 
СРЕДНОВЕКОВНОТО 
ИЗКУСТВО СА 
ОРГАНИЗИРАНО 
УНИЩОЖЕНИ

и качеството на
и да погледне
кога б^еима нещо в Културния дом, което някога не беше
Вместо песните на хора и музиката на. °**е Бо*ев”

—сГ5е”-Т2&55-у. дне,- сградата ехти от „коз . ,пихо , „«■•ч’" _____
дари на билиарднид так. С една дума от цялата някогаптка ку
лтурпа дейност нтцо не е останало — но е въведена
чената новина за (не) културно развлечение, на една част

ОЧАКВА СЕ , МАТЕРИАЛНА 
ПОМОЩ ОТ СТРАНА НА 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
В ДИМИТРОВГРАД

-\

1
Когато се говори за средне- 

вековното ни изкуство в 
край, тогава трябва да се под 
чертае, че Погановският 
стир е най-ценнпл паметник от 
тбя период. Освен з Поганово, 
където имаме добре запазена 
живопис, същата се явява и в

тоя гражданите.
Казват че за културната дейност в града сега се грижи 

Културно-просветната общност и затова в Културния дом вяда 
ло нищо освен кино. Но човек не мже а да не се запита къде 
тогава те правят репитации, къде дават представления и кога.

най-монументалната
игра на карти и билярд, че за не

*
След преглеждането на те

рена в Димитровградско сега 
предстои запазване на по-мата 
тъшно на терена в Димитров 
тъшно рушене на исторически 
те паметници и реконструкция 
на по-известните. Пс* мнение 
на другаря Джорджевич и дру 
гарката Крушкович нужно е 
веднага, преди да се предприе
мат тия мерки, Да се притсъпи 
към запазване ог по-нататъш
но унищожение на културните 
паметните В това отношение 
могат да по.мгогнат 
власти и масовите организа
ции. Нужно е да се запознаят 
хората с културната стайност 
на паметниците и да се продъл 
жи с проучване на терена. В- 
секи намерен предмет трябва 
да се изпраща до нишкия му
зей., Народният музей от своя 
страна ще настои пред Околии 
ската и общинска скушцини и 
у е да окажат помощ в тази на

мана

Остава, значи, констатацията, че 
„града в града служи само за 
йното поддържане и уреждане няма кой да се постарае, че 
от нейното предназначение за културно развлечение на гражда. 
ните тя претърпя вече няколко модификации: най-напред да 
газип на Комбината за гумени изделия, днес клуб за игра на 
карти и билияРД. а утре....

всички околни яанастири и 
черкви. Някои от тях за съжа 
ление вече Са напълно унищо 
жени.
. — Черкзата при село Волев 
Дол — заяви другаря Кърсто 
— един от най-старите средне- 
вековни паметници, но за съ
жаление тя се намира в най- 
жалко състояние. Специалисти 
ге не навреме са забелязали, че 
гя се намира в опасност да бъ 
ле отнесена от близкия ручей. 
Една небрежност е причина за 
унищожение на паметник с це

Д. Йотов

1
а Изложба във връзка с акцията 

„Да защитим децата в движението
местните

««

За по-късните истоирчески е 
похи има повече 
те са по-богати с предмети. От

та в Димитровград от 22 до 25 
октомври бе открита изложба, 
която посетиха над 2.000 души.

В сътрудничество с просвет
ните работници от димитров
градските учлиища акционни- 
ят отбор е разписал наградни 
теми във връзка със сигурност 
та в движението.

Акционният Отбор за прове
ждане на акцията ,,Да заши- 

децата в движението'* в

находища и

тим
Димитровград организира неот 
лавна изложба с цел да се да 
де възможност да се зидят по 
следиците от невниманието исока.

Преди всичко трябва да се 
вземат мерки за запазване на 
Поганозския манастир. За та
зи акция сйорде плана на Съве 
та за култура. Околийската ску 
пш.ина е отпуснала материални 
средства. Очаква се з това на
чинание Да участвува и обгцин 
ската скупщина от Димитров
град. За работите на Поганозс 

манастир ще трябва да се

неспазването в движението.
В хола на Дома на култура-

Втори брой звучни новини
В миналия петък по радиоу

редбата в Димитровград бе пре 
дадено второто! предаване на1 
звучните новини.

Както е вече известно, звуч
ните новини уреждат и преда
ват членове на дискусионната 
трибуна „Младежка дума" при 
димитровградската 
,,Иоснп Броз Тито“.

Звучните извини вене стеко
ха голям брой слушатели и а-

ко редакцията продължи да 
Държи до даденото обещание, 
тяхното число ще нарасне още 
повече.

кия
изразходват около три милио
на динара.
’ —На края — заявн другаря
Джорджевич — считам за нуж 
но. да изкажа благодарност 
към хората от Общинската ску 
пщина и местните канцеларии, 
просветните работници и всич 
ки хора. които не само радуш 
но ни приеха но ни и помогна 
ха в работата. Надявам сс. 
това сътрлуничество и по-ната 
тък ше продължи.

Останки на крепостта при село Петачинци гпмазия
40

нни фрески от началото 
ХШ век,
. Според мнението на специали 
стите за възобновяването 
този паметник 
големи средства, дори за запаз 
ваието па фреските 
к>жмата страна. За тая цел са 
нужни скоро пет милиона ди
нара, а дали ще бъдат отпусна 
ти толкова 
покаже близкото бъдеще.

Манастирът при с. Изотовпи 
се намира в по-лошо състоя
ние. Той е напълно унищожен. 
Същият е бил в добро състоя
ние и е можал да се запази 
напълно ако не беше умищле , 
но унищожен. Жалко, е че тоя 
паметник 
жен и материалът от него е из 
ползван за овчарник?!

на_мерените неща може да се 
[заключи, че на тези краища 
силно влияние е оказала римс
ката култура. За това гозорят 
и находищата в Поганово, бо
рово. Барйе, Прача Сливница и 
Петачнпца.

В Поганово има най-много 
останки от тоя период, хук се 
намира керамика, селскосто
пански инструменти, пари и 
Ар, Край село Ьарйе в „хуини 
ливади" се намира паметник, 
за който още ие може по-под
робно да се говори, но със си
гурност може/да се каже, че е 
.останак ох римска постройка. 
Тук има останки от някаква 
постройка случайно открита от 
селянин в дължина от йО мет
ра край реката. А намерените 
гробници още по-уоедителио 
говорят и дават основание да 
се твърди, че тук също се оча 
кват иихересни открития.

По мнение на другарката V. 
Крушкович в находището при 
село Петачинци също така ин 
тензивно се явява римския пе 
Риод. В къщата на Мирчо Гри 
торов и сега могат да се набл 
юдават стени от някаква кре
пост и запазени цели тухли 
от тоя период. И всички мал
ки училихцгш сбирки на архео 
логически предмети, събрани 
от Учегщите. потвърждават 
твърденето. че в Димитровград 
ско римският период е оставил 
Дълбоки следи. При проучва
ме на тези находища сигурна

на Б. Ник.сега са нужни

ЗАД ЗАТВОРЕНИ ВРАТАсамо от

ЕДНА УЧЕНИЧЕСКА ТАНЦОВА ЗАБАВАсредства тоза ще)

те бяха масово посетени, сега
г........I

рнте се гасят. Неопитните два 
йкн предпочитат да седят. За 
щото преподавателските очи са 
Магнетофонна лента. Те 
дат и забелязват всичко.

Утре от тия младежи обеза
телно някой ще бъде изпитан 
И ще му се прехвърли, че е 
бил на танцова а „не си знае 
урока".

Присъствуваме на една мла
дежка ученическа танцова за
бава в Босилеград, организи
рана зад закрита врата (нямат 
право да присъствуват младе 
жи от града и предприятията). 
Пет-шест двойки се Въртят под 

, такта*', а върху лицата нм со 
недоволство и разоча 

Недоволството може 
епнехблителното 

още толкова чифта

-I посетителите е съв
сем мал-ьк. Дори разочарова- 
тел но. Ако тогава 
бяха преобладаващо мнозинст 

то сега — макар* че таи 
новите се организират ИЗКЛЮ 
ЧИТЕЛНО ЗА ТЯХ. н не ИА- 
-ваф.

Потърсим ли пък причини- 
р-е за това — ще навлезем във 
уюдитс па една „субективност**, 
ва която трябва да сс заинте
ресуват и преподавателите.
I Учениците организират тан
цови забави САМО за себе си 
(с мотивировка, че сами по-доб 
рс се чувствуват, имат по-гол- 
\пма, „свобода", могат да таицу 

по-свободно.. . Обаче —* 
положение о

учениците виж-

во
умишлено е унишо-

изписва 
,рова мие. 
би идйа от

*•.
1

• Изветсно ож1шление внасят 
бързите хорца, които СъШо из 
пълнява неубедителна музика. 
\Но. хората нахлуват, раздвиж 
1.чат младежите и едва-ли ще 
Намерите някой, който по тоза 
време ще остане на страна.

След дпа-три часа — учени- 
танцовата, 

няма

И СПОМОЕН КОСТНИЦА ПРИ 
ДИМИТРОВГРАД ТРЯБВА ДА 
СЕ ЗАПАЗИ

следене на 
очи. ..

Когато наблюдавате тази без 
жизнена танцова не може, а Да 
не си 
•ните 
ви от
(комитет на Съюза на младе
жта, на които младежката жиз 
леност буйствуваше във 
■ли ритми, пренасяни от грама 
фонни плочи. Кое е онова, кое 
то отличава сегашните танцо)

(
Говорейки за спомен-костни 

цата при Димитровград, дру
гарят Кърсто Джорджевич из
тъкна, . че това е своебразен 
паметник. В тази костница се 
ццмират тленните останки 
българските и сърбски воини, 
загинали във войната през 1885 
година. И тя би трябвало да 
сс запази.
щения всред, нашите _умяхш у

__ Мога да кажа. че зсред
нашите народи — заяви друга 
Ря Джорджевич — вината са

спомним за оргаиизнра- 
през лятото танцови заба 

страна на Общинския
ците ще напуснат 
Чце се зарекат, че вече 
1Ла идват на ,,таицова*' защота 
■това е една изгубена вечер, а 
(утре, когато изминат скучни
те седем училищни дни, ще по) 

:Тазят клетвата и пак ще дой
дат да сн поиграят и — ла по 
•скучаят.

ват
'действителното 
ръвссм друго. На тия танцови 
оабави учениците пушат, прояз 
яват своеволия, дори постъп
ват така. че човек бп се запи
тал дали наистина присъству- 
•ва на ученическа танцоза.

Влиза преподавател и — цига

иа весе-

ви от предишните? а тая раз
лика е повече от очебисша. V

Ст. Н.Докато през лятото танцови-



\

На злободневни темиРъчна топка

Има малки боговеНЕОЧАКВАНА РАДОСТ
Най-напред човек на човека 

,с бил вълк.
Борехме се човек на човека 

да бъде човек.
Междувременно човек на чо 

века стана бог
Бориме се бог да стане юро 

див.
Значи; няма малки хора. но 

яма малки богозе.
Кой е малък бог?
Ето една от многото биогра

фии:
ПРОИЗХОД: Забравил
КВАЛИФИКАЦИИ: 

работа аз бих дал итн
СРЕДА: обкръжен от Богол- 

гоб и Богомири.
ЧУЖДИ ЕЗИЦИ: знае. Той 

гражданинът 
проциркулира оня е

2. Шест дена фразирай. на 
селмия слушай народни песни,

3. Не поискай нищо чуждо, 
защото всичко е .твое.

4. Пази главата си, ще ти тр 
ябва да подържаш своя футт- 
болсн отбор.

Накрая ето няколко напъст 
вия за разпознаване на мал
ките богове:

а) колкото тееглото е по-мал 
ко. толкова боговете са по-го- 
ломи.

б) ако видиш голям автомо 
бил потърси малкия бог.

в) От малкия бог по-опасен

Женският отбор на „Асен Балкански“ 

спечели първо място и получи пехар
; В твърде оспорвана и силна 
конкуренция между женските 
отбори по ръчна топка от Белак 
Паланка (Партнзан), Белотн- 
нац (Наща крила) и Железни
чар П от Ниш димитровградс
кият отбор спечели първо Яяс 
то и по този начгш се класира 
в Източната зона на сръбска

—1:2. Наша крила: ,,А. Балкан 
ски" — 2:3; Железничар: На
ша крила 7:4,
| Във фииаглете се срещнала: 
,,А. Балкански'' и Партнзан и 
която среща отборът па . ,,Л.

Балкански убедително победи 
3:2 и спечели 
(Ма й-лоб-ьр играч на състеза- 
(инсто бе провъзгласена Мили- 
1иа Ангелова от отбора на ,,А. 
■Балкански".

състезанието.

за тази

ФУТБОЛлига.
: Този неочакван успех на жен 
ския отбора по ръчна топка на 
|,,А. Балкански“ радва, И нейно 
без достатъчно

е малерозния.
г) На небето на малкия бог 

пакълът се нарича ротация, 
л) Небесния бог никога не е 

(искал да слезне далу; зсички 
малки богозе биха искали го-, 
ре.
р е) На небесния бог се кадв 
ще, но той това не виждаше; 
на малките богове се кали точ 
но затова защото виждат.

ОЩЕ ЕДНА ПОБЕДА не казва :мина 
Н., но 
лемент.

ОБИЧА: неграмотните.
МРАЗИ: 

например.
Малките богове са различни. 

Например околийският:- тоя мо 
5ке да те съсече; общински: тоя 
не иска да общува с тебе.

Какви са заповедите на мал 
ия бог?

Да не наброяваме всичките-
1. Не взимай името на госпо 

Ла бога, несъм 
критика.

подготовки и 
тренинг диимтрозградчанки за 
дивиха многобройните любите
ли на този спорт в неделя иа 
3 ноември в Белотинац.

Тоза в едно представлява и 
най-голям успех на жецекия 
отбор в Димитровград от фор
мирането му до днес.

На победителя — отбора иа 
:„А. Балкански" бяха устроени 
всички почести и дадено ви_

„Задругар“ — „А. Балкански“ 2:3 (0:2) буквата Р-ротация
С победата на „Асен Балкан 

енк" над „Задругар/' (Крупац) 
димитровградските футболисти 
се укрепиха на пръво място. И 
покрай усилията на домашния 
отбор да преодолее отбраната 
«а гостуващия отбор на ,.Бал
кански“ — всички опити про
паднаха, 
футболисти дадоха - всичко от 
себе си за спечелване на тази 
ценна победа, с която още по 
Вече заздравиха своите пози
ции.

През пър/вото полувреме при 
лича изключително надмощие 
на димитровгралчани. Затова 
Говори и резултатът от 2:0 в 
полза на „А. Балкански". Всич 
ки редици на гостуващия от
бор действуваха организирано. 
Акциите бяха пълни с комби
нации и дух и ако димит- 
ровгардчани имаха само мал
ко повече щатсие — то резул
татът щеше да бъде много по- 
голям. Липсваха ефикасни у да 
ри на вратата на противника и 
затова през първото полувре
ме не паднаха още голове.

Още в началото си — второ 
то полувреме започна грубо. 
Гостите се опитваха по всяка 
цена да изравнят рзултата до 
ри и да победят. Те наложиха 
доста остра, а на моменти и 
груба игра. Така към средата 
на второто.полувреме беше по 
(вреден сериозна вратарят на 

А. Балкански“ Глигоров. Сле°

яна на резултата. Само за ня
колко минути отборът на „За 
другар“, ободряван от своята 
публика успя да намали резул 
тата на 3:2, който остана и о- 
коичателно до края на играта.

В тази динамична и остра 
игра точки за „Асен Балканс
ки" отбелязала: Джорич 
Гюров 1 и Стефанов 1.

Накрая един въпрос за чита 
.телите.,

Как човек да не бъде рели
гиозен. когато има толкова бо 
гове?соко признание за постигната

та победа. Представители на 
Околийския комитет на зона 
гга поздравиха победителя и да 
•доха скъп дар на Димитровград 
чанки — купига на околийско 
то првенство на ръчна топка.

С това — димтрозградчани 
получиха право да се състеза
ват в дружеството на най-доб 
рите в околията- 
• Резултатите от тия тр*удни и 
напрегнати срещи 
така: Железничар:

1, подлежащ наДимитровградските Влада Булатович Виб

Аа забравине се • • •

МОЖЕ БИ ЩЕ ВИ ИНТЕРЕСУВА
изглеждат
Партнзан > — Между селата Болевдол, 

А. Криводол, Вълковия, и Иза- 
Аовци съществува едно място 
'което се нарича Малкиница и 
•Росула, На това място много 
отдавна е съществувало някое 
Целище и след това жителите 
му някъде се преселили. Така 
това място останало без собстве 
•ници. Турците решили да го 
дадът на едно от съседните се 
!ла и по тоя случай решили да 
Го дадът на оноза село където 
Иа следващия ден първо пропе 
!ят петлите.

Тоя договор между турците 
чула една баба от Изатовци и 
(на следващия ден станала ра
вно, изкачила се на една ограда 
(ударила с ръцете си няколко 
(пъти по кожуха и всички пет 
ли в селото започнали да пеят.
' Когато тоза чули турците ре 
Пгили да дадът имотите з Мал 
киница на изатовчани.

Днес не е така. Много 
Ви имоти са купили селяните 
От Долни Криводол и Болев-
(ДОЛ.
' — Турският път от Търн за 
Димитровград е минавал край 
Врагтчз. И днес могат да на 
мерят остацн от тоя път. кой- 
гго отдавна се не използва.
! — Най-схара къща в Забър- 
дие се намира з село Одоров- 
ци. Това е къщата на Вито На 
ции. На тази къща не е пра
вен никакъв ремонт и съща-' 
та има запазен вид както 
;и всички къщи в тоя край от1 
Края на миналия зек.
I — Първи съдебни заседате
ли от село Одрровци са били

ЦИга Пещев и Илия Гьоргов. 
{Тяхното изпращане в Търн, к-ь 
>\ето е бил окръжния съд з то 
ва време (след 1877) е било твъ 
'РАе тържестзено. Тъй като съ 
|щите не са имали достатъчно 
Облекло, селяните' събрали по 
■селото и им дали. Между дру- 
:гото кебе, което тогава бил 

‘да мода
— В село БрОбевница и днес 

се нарича Пашина махала. Та 
ри махала е получила името си 
йю една случка която в дните 
'когато тук са били турците е

била твърде актуална. Тук че
сто идвал пашата и често пъти 
е искал да се бори с хората^ 
'Никой от мешаните не можал 
«да му надвие, защото е бил 
рвърде силен. Един ден дошло 
ред и Ранча Иванов от селото 
'ла си опита силите с пашата. 
Хванали се на е да ливада кра“ 
селото и след малко пашата се 
Намерил под коленете на Ран- 
Иа. Случката бързо се пренес
яла из всички села. Затова маха 
дата в- която е живял Ранча 
!Ивнов се нарича — Пашина 
махала.

1

Ръчна топка
I
Отборът на „Асен 
Балкански“ се прости 

от първо място
„Наша крия»“ (Балатмаац) 
„А. Балкански"—26:11 (10:4)

I
Чувствително отслабен отбо 

рът на „А, Балкански“ з чийто 
Състав не играха Василев, Ми 
лев и Рал,ев не успя Аа се прО 
тавопостави на отборът , Наша 
крила".

В твърде груба игра и нефер 
игра съпротивата на гостува
щия отбор на „А. Балкански" 
беше сломена. С тоза пораже
ние още веднъж Се сигнализи" 
ра, че в отбора на ^Балканс
ки" са нужни по-сериозни тре 
Згинзи. повече подготовки — а- 
кр се надяваме на висок плас
мент, каквито заслужават на
шите сили.

Засега, въз временното кла
сиране след тази среща, отбо
рът на „Асен Балкански“ пад 
на на трето място. Пред него 
се намират отборите на ,.Ти
гър" (Пирот- „Наша крила“ 
(Белотинац).

Анегдот

КУЗЕВ - „ТЪРГОВЕЦ“
от те '. Старият Кузев някЪАе преди 

войната беше в София Там се 
срещйа с някой търговец на 
сухи сливи. Кузев като научи, 
че тоя човек купува суви сли- 
(зи твърде много се зарадва и 
|Му каза:

— Аз пък продавам сушени 
(сливи и ако искате да ги взе
мете елате при мен на село.

— В кое село живеете — вни 
)мателно го почита търговеца... 
г — В Долна Невля..,
I На следващия ден Кузев и 
(гърговеца от София търгнаха 
за А. Невля. Тъургозеца беше 
радостен, че ще купи евтини 
сливи и постоянно за това при

казваше. Когато пристигнаха в 
селото и влезнаха в къщата на 
Кузев търгозеца с нетърпение 
!очакваше да му Кузев покаже 
сливите.

— Добре де — започна тър
говеца — а кога ще видим сли 
1пите?
1 Тогава Кузев хвана търгове- 
Ша под ръка, изведе го в двора 
И по една пътека излезнаха над 
Къщата.

то вапоследза натиск за пром
вш

I

I — Ето това с тия суви сливи 
му показа Кузев няколко 

Г>еда сухи дързчета в сливни-
ка.

(Записал Б. Николов)

БАИ ОНЗИ ТЕКСТ И РИСУНКИ 
М. ПЕТРОВОт страшното по-страшно


