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РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОК НА СКС В БОСИЛЕГРАД
Не само раздоботвоне на материалите, на н прила- 

гането им в практиката

Предконгресната дейност в Димитровградската община

ИЗВОРИТЕ В ПЪРВИЧНИТЕ ОРЕАШШЦИИ
I СИ ПРОДЪЛЖАВАТНа 9 април в Босилеград се 

състоя Разширено заседание 
на общинския комитет на СК 
Присъствуваха членовете на 
комитета, някои секретари на 
организациите и др. активи
сти. В заседанието взеха уча 
стие и секретарят на околий-

ване и изследване на пропу
ските и проблемите в пРакти 
ческата дейност. Ясно е, че в 
този напор и разискванията е 
необходимо широко 
ране на трудещите се и 
обществено-политическите ор 
ганизации тъй като тези въ-

— Голям интерес в ССРН и Сънла на младежта за работата на организа
циите на Съюза на комунистите

рно за тези избори, празнично 
украсените зали и тържестве 
мото настроение допринесоха 
от своя страна разискванията 
да бъдат открити и ползотво 
рни. Със своите предложе
ния и критики членовете на 
ССРН помогнаха да се изтък 
нат най-актуалните проблеми 
на селото и комуната изцяло- 

Друга характеристика е из 
разителната демократичност 
в избирането на членове на 
секретариатите. В Каменица 
например са изтъкнати седем 
души за секретариат а са из 
брани трима, в Изатовци от 
пет кандидата са избрани три 
ма итн. Известните отчетни 
доклади са подготвяни коле
ктивно. В края на събранията 
бяха приети програми за ра
бота, което представлява но 
вина за тези партийни орга
низации.

акгажи-
на

бяха обърнати с лице към жи 
вота и работата. Не е чудно, 
че разискващите а между тях 
и „гостите”, отделиха голямо 
внимание иа подобряването 

селското стопанство, особе 
но на животновъдството. Та
ка например във Висок може 
ха да се чуят критики, отпра 
вени към земеделската коо
перация, че не е осигурила 
люцерново и дРуги фуражни 
семена за кооперантите, защо 
то земеделците от този район 
Есе повече се ориентират към 
говедарството, а през последно 
време и към угояване на теле 
та. Забелязава се, че по вре 
ме на коСитбата кооперация
та трябва да осигури повече 
сезонна работна Ръка, за да 
се обезпечи повече сено за 
кооперативния добитък. Но 
както бе изтъкнато, тази коо 
перация е имала забележите 
лни резултати в комплексира 
нето на земята, изкупуването, 
в изграждането на селскосто
пански обекти за които са 
отделени около 70 милиона 
динара, в оформяването Ра 
стадо с още 50‘00 броя овце 
итн. Подобни проблеми бяха 
разглеждани и на другите съб 
рания, защото и единия, и дР 
угия район имат една и съща 
географичеСка и естествена 
физиономия и съгласно това 
подобни проблеми. Във Височ 
ко ОдоРовци, между другото, 
бе предложено на земеделска 
та кооперация да построи во 
допой за който, както бе каза 
но на събранието, кооперация 
та ще отдели от свои средст
ва 500 хиляди динара. "

Изборите в първичните ор
ганизации на СК в Димитров 
градско започнаха на 7 и ще 
завършат във всички селски 
и цехови организации до 21 
април- Със съдържанието и 
предизборните подготовки те 
дават широка основа на поли 
тическата работа пред Осмия 
конгрес на СЮК- Според оно 
ва, което узнахме в Общинс
кия комитет, можем да коне 
татираме, че заключенията на 
VI конгрес на СЮК и дирек
тивите са имали решаващо 
влияние въРху ориеНтировка 
та на партийните организации 
към най-конкретните пробле 
ми на тяхната територия- 

На събранията присъствува 
ха мнозина членове на ССРН, 
Съюза на младежта и жени. 
Масовото участие на комуни 
стите в Работата на изборни
те събрания, многобройното 
присъствие на гости, хаРакте

на

Участниците в заседанието
от цялатаския комитет в Лесковец Сто 

ян Джокич и Републикан
ският представител на Боси- 
леградско Асен Лазаров.

Заседанието обсъди хода на 
подготовките за провеждане 
на годишните изборни събра
ния в първичните организа
ции на Съюза на комунисти
те и прие план за сроковете 
по провеждането им.

Прие програма за работа 
по изборната и предконгрес
на дейност и насрочи ориен- 
тационно 31 май за провежда 
не на общинската конферен
ция.

Реши се годишните изборни 
събрания по първичните ор
ганизации да се състоят от 
16 до 26 апРил

проси произлизат 
обществено-политическа 
стопанска практика на даде
но място- Оттук следва зада
чата разискванията да не се 
ограничат само на вътрешни

Иска се разрешаване 1
ланските проблеми

ка селскосто-и

на събранията са присъствува 
ли над 200 членове на ССРН, 
Съюза на младежта и жени, 
а във ВиСочко Одорооци, Пе 
търлаш и Радейна около 200. 
В течение са избоРите в оста 
налите организации на терит„ 
рията на тази община и на вся 
ко изборно събрание члено
вете на комитета помагат из 
борите да не бъдат кампаний 
„я политическа акция, но важ 
но звено във веригата на все 
кидневната политическа ра
бота на комунистите и остана 
лите организации. Освен доб 
ре подготвените отчетни док 
лади и самите разисквания

Да преди няколко дни избо 
рите бяха завършени в първи 
чните организации от райони 
те Забърдие и Висок. В осем 
организации в район Забър
дие, които имат 109 членове, 
19 души са избрани за чле«о 
ве на секретариата, а 11 за 
делегати за Общинската кон
ференция на СК. При това се 
е имало предвид подмладява
нето на пар>тийните ръководни 
кадри. От осемте само в ор
ганизацията в Смиловци са 
избрани пет члена за секрета 
р>иат, а в останалите само се 
кретар и заместник. Само във 
Висок в Изатовци и Криводол

събрания на първичните ор
ганизации, но и да се изпол
зват широките трибуни на 
ССРН, младежката организа
ция, профсъюзите, 
те дружества и пр.

женски-

Днес вече започват годиш
ните изборни събрания в пър
вичните организации в Боси- 
леградско. Това, както се из
тъкна на заседанието, е само 
пръв етап от предконгресна
та дейност в Босилеградско, 
която няма да стихне до запо 
чването иа УШ конгрес на 

М. Н. Н,

И на въпросите 
по и здравеопа

зването
СЮК.

Общо коетозаключение, 
бе прието от заседанието е, 
че подготовките за провежда 
не на изборните събрания са 
извършени старателно по вси 
чки организации, обаче по ме 
ста са изпъкнали и някои ела 
боСти. Има прояви на повър
хностно обсъждане и проник 
ване в проблемите в отделни 
първични 
кар тези проблеми да са излъ 
чени от практика на тяхна
та работа, 
били изнамерени действител
ните бъдещи задания за дей- 
ствуване в обществено-поли
тическия живот, но се е рази 
еквало общо, въз основа на

Не изостанаха и забележ
ки по здравеопазването на на 
селението. Така например във 
Висок съществува районна ам 
булатория, в която вече 4 го 
дини не идва лекар. Интерес 
на е констатацията на събра 
нието в Криводол, че учени
ците са неграмотни и затова 
гражданите търсят да се по 
могне на учителя, макар че 
училището има само 25 учени 
ка. В същата организация, не 
за първи път, се постави и

организации, ма-

По места не са

въпросът за изграждането на 
пътя Димитровград—Висок 
пРез Видлич, както и искане 
то да се открие автобусна ли 
ния от Каменица до Долни 
Криводол.

На някои събрания участни 
ците критикуваха работата на 
СК зарад занемаряването на 
работата в Социалистическия

директивни материали.
Въз основа на документите 

на VI пленум на ЦК на 
СЮК тези пропуски в досега 
шната предконгресната дей
ност трябва да се изправят. 
Необходимо е всяка оРганиза 
ция да да си направи необхо 
димите изводи по Основните 
насоки, да види себе си в тях. 
всички свои проблеми, които 
произлизат и трябва да се 
решават на място, защото вся 
ко обобщаване на въпросите 
е несполучливо Решение.

В предконгресната дейност 
партийните организации и 
всеки член следва да настоят 
за пълно отчитане на успехи 
те и постиженията, но и за 
цялостно съглеждтне, откри-

съюз, че не приемат нови чле 
нове от редовете на младеж
та и жените, не обръщат вни 
мание върху работата по идео 
логическо-политическото из
дигане итн.

•Общо взето интензивната и 
политическакоНстРуктивна

работа продължава под знака 
на подготовките за Осмия кон 
грес на СЮК.

И., ,'Й , '

БОСИЛЕГРАДСКОТО ЧИТАЛИЩЕ Е ПОЛУЧИЛО НОВИКНИГИ. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ 
ДЕТСКИТЕ КНИГИ СА МАЛКО, А ДЕЦАТА СА НАЙ-УСЪРДНИТЕ 
ЛИ. НА СНИМКАТА: ЗАПОЗНАВАНЕ С НОВИТЕ КНИЖКИ.

ЧИТАТЕ
Милош Бакяч
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Заседание на ОС в Бабушница
гш-ез ЩЙ71ЕДНаТР

ПРИЕ СЕ 

СТАТУТЪТ НА 

БАБУШНИШКА 

ОБЩИНАСИЛНО ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ В 0Н0АН0СШ 

НЛ СААВОНСКИ БРОД На П съвместна сесия на 
двете камари на Общинската 
скупщина в Бабушница коя 
то се с'Ьстоя на 9 април тази 
година беше приет проектът 
па Статута Па Общината- По 
този начин приключи широ
ката политическа дейноот по 
обсъждането па Статута. В об 
съждането взеха участие вси 
чки обществено- политически 
организации Иа територията 
на комуната.

Разбираемо е, че в обсъжда 
пето се направиха и забеле
жки по ПРоектостатута и те 
намериха пълен израз и мяс
то в Статута.

Освен гражданите в обсъ 
ждаието взеха участие всич 
ки форуми и обществено-по 
литически организации тру 

дови организации и професио 
налии сдружения.

На заседанието отборниците 
разискваха и по някои други 
въпроси поставени в дневния 
Ред. Прието бе предложение-

14 маРт 64-
Вчера около 9,30 часа всич 

ки югославски сеизмологичес 
станции отбелязаха силио 

земетресение достигащо 8 гра 
дуса- Наскоро се узна, че 
центърът на това земетресе
ние е в района на Славонски 
и Босненски брод. В епицен 
тралната част — в Босненска 
Посавина и в Славония, къде 
то земетресението е било най- 
силно, са разрушени или пов 
Редени много, сгради и са на 
правени значителни матери
ални загуби- Най—много са 
пострадали планинските села 
около Славонски брод — Кин 
дрово, Грабарие и Подцърко- 
вие. Счита се, че половината 
от къщите в тези села са не 
годни за обитаване. За щас
тие, човешки жертви не е и

I •

тс на специялизацнята и коо 
псрацпята и известно разде 
лсиие "а труда ще бъде тру 
дНо да се намират по-иататъ 
щни резерви и база за разви 
тис на търговски отношения- 
Тъй като в нашите социалисти 
чеСки страНи провеждат пла
ново стопанство, се налага пла 
Нов начин и в отношенията 
Ни.

ки

Една
туристическа
привлекателност—
Асенояото
кале

СССР
В реч по радиото и телеви

зията по повод неодавнаш- 
чото посещение на Съветска
та . правителствена делегация 
в Унгария Хрушчов е заявил, 
че в »общността« на социали 
етическите народи не може- да 
има големи и малки, непогРе 
шими учители и покорни уче 
ници. Хрушчов е обвинил 
китайските ръководители, че 
претендират На специална ро 
ля в социалистическия лагер 
и световното комунистическо 
движение и че искат между 
социалистическите .партии от 
ново да възстановят старите 
методи, които владееха по 

Нови сад и другите градове време на култа на Сталин, 
на страната, където земетре
сението бе по—силно- Хората 
напуснаха жилищата си и из 
лязоха по улиците и градини

ма от 9.000.000 динара за пое 
трояването на жилищни апар 
менти.

Отборниците изслушаха и 
докладите за работа на събра 
нията на избирателите и слу 
жбата на общественото счето 
водство.

то Общинската скупщина да 
гарантира пред жилищния 
фонд сума от 3.000'.000 дина
ра за изграждане на кварти 
ри за членовете па Съюзените 
организации на бойците- Съ
що така скупщината едиНоду 
шно прие предложеието Об 
щината да гарантира за су

мало.
Тъй като земетресението бе 

почувствувано в по-голямата 
част на страната, дори и в 
Ниш, който е много отдале
чен от пределите на земетРе 
сението, вчерашният ден обез 
покои населението на БелгРад

ЗАПИС ОТ ДИМИТРОВГРАД

Пак за електрифицирането на селатаБРАЗИЛИЯ — Новият пре 
зиде-Нт на Бразилия Кастело 
БРанко ще пристъпи към об 
разуване на ново правителст 
во. Той е отказал да се изяс 
Ет за бъдещата политика насв 
ето правителство- Счита се., 
че той ще провежда полити
ка На „здрава ръка”, 
заведоха военните комендан_

ново отслабване на тази ак-
О е

Без оглед, че проектът оЩе 
не е осъществен, тази проек
тирана замисъл оказа влия 
ние и на друти села в тази ко 
муна- Към края на миналата 
година местната организация 
на ССРН в Поганово започна 
акция по електрифицирането 
на селата Поганово, Драгови 
та и Бански Дол. Към тях се 
присъедини и подружницата 
на село Планиница от местна 
та организация на село Жел 
юша- Досега само в Поганово 
са събрани 1.600.000 динара 
доброволно дадени средства до 
като Драговита е уговорила с 
предприятието за производст
во на тютюн да произведе 
500;000 хиляди стръка тютюн- 
Земеделската кооперация в 
Поганово отстъпи на Драгови 
та и нива за засаждане на тю 
тюн. Получените средства ще 
бъдат вложени за електрифи 
циране на сдружените села. 
Доколкото тази акция бъде у 
спешна, {це бъдат елекри- 
фицирани около 400 къщи-

От всичко това произлиза, 
че има оправдание застъпва 
нето за електрифициране на 
1.100 къщи в комуната-

Милош Бакич

то е взето решение с общи у 
силия да залегнат на работа, 
събранията на избирателите 
изгласуваха решение всяко 
домакинство да даде местно 
самооблагане според кадастъ 
Рския доход-

Изглеждаше, че акцията на 
бързо ще даде завидни резул 
тати. Смиловци, В. Одоров- 
ци и две села от Димитров 
градската местна организация 
фоРмираха съвместен отбор 
по електрификация, който да 
се старае за организация на 
работата, събиране на средст 
ва и тн. Във фонда на този 
отбор започнаха да прити 
чат средства, но настъпи пър 
вата неродна година, след нея 
втора и жителите от тези се 
ла не бяха в състояние да из 
пълнят задачата, която си бя 
ха поставили. През изтеклите 
две години са събрани всич
ко 5 милиона динара- Може 
би всички подружници не на 
мериха начин да дойдат до ср 
едства, както тази в Петър 
лаш чиито членове направиха 
две варници и от продадена 
та вар внесоха във фонда за 
електрификация 1-500.000 ди 
нара пари.

Но, както и да било, две го 
дини изтекоха, а от проекта 
за електрификация почти ни 
що не се реализира. С това 
никак не могат да се примир 
ят местните организации и по 
дружниците на Социалистиче 
ския съюз в тези села. Не, ггре 
ди всичко, когато всеки ден 
слушат за разкази за елек 
трификацията на далечни и 
близки села-
иВ началото на тази година 
отново оживя мисълта за пр 
дължаването на тази полезна 
акция, макар че извършване 
то на работите в тази акция 
значително ще поскъпне пРо-- 
фесионадната ръка, електро 
и строителните материали. Си 
гурно тази акция ще бъде по 
дпомогната и от Общинската 
скупщина, но цялата тежест 
на работата като че ли подти 
кна упоритостта на членовете 
на Социалистическия съюз- 
Те търсят веднага да се поч 
не с набавката на стълбове и 
да започнат с онова, с което 
разполагат, за да не дойде до

Две последователни нерод- 
ни години в Димитровградска 
комуна направиха, че едно 
съвместно. начинание на подру 
жмиците на Социалистичес
кия съюз в Забърдие все о 
ще стои консервирано в про 
ект- Желанието на населени 
ето от тази територия да еле 
ктрифициРа около 700 къщи 
в 8 села все още не е осъщес 
твено.

Според изготвения <преди! 
две години проект за 28-ки 
лометров далекопровод 
трафопост трябваше да бъдат 
инвестирани 24-00'0-000 дина
ра- Още тогава се знаеше, че 
тези средства в по-голямата 
им част трябва да обезпечат 
хората от района защото ко
муната няма сили да финанси 
ра тази акция. Затова след 
конференциите на подружни 
ците на Социалистическия съ 

селата Радейна- Петър 
лаш, Вие. Одоровци, Гуленов 

Смиловци, Моинци, Мъз 
гош и ПъРтопопинци, на кои

те- ция.
Има и жертви- В Джаково 

в СРХ е загинала една 13-го 
дишна ученичка поради руше 
не на стълбището в основното 
училище, в Каравуково е за
гинала 75-годишна старица, 
а в Белград е умРял от у- ти- 
дар, поради възбуда, преживе 
лият миналогодишното земе
тресение в Скопие Благой По 
пович.

която

Както се съобщава, новото 
правителство На Бразилия е 
отменило декрета за аграрна
та рефоРма, който на 13 маРт 

бе подписан от бившия 
президент Гулар-
т. г.

БЕЛГРАД и
КИПЪР — Както съобща- 

агенции 
сили на Обеди

Делегация на полското пра 
гителство, която се възглавя- • ват 
ва от подпредседателя Пйо- 
тьр Ярошевич, пРистигна на 
13 април в Белград на Шесто 
заседание на югославско-пол 
ския комитет за стопанско 
сътрудничество-

Преди отпътуването от Вар 
шава Ярошевич е заявил, че време, 
днес пред двете стРаНц се на че отказали да напуснат по- 
миРат много по сложни проб зициите. ВчеРа е имало 
леми, защото без по-задълбо инциденти в областта на Ки 
чепо проникване в проблеми Ринея.

чуждестранни
въоръжените 
нените пации са отправили у 
лтиматум до кипърските тур 
ци, които ст заели позиции 
в Киринейския планински ве 
нец, с искане да напуснат по 
зициите до 16 часа

Кипърските туРци оба
локално

юз в
нови

ци,

Новина в рабошаша на Общинската 

скуйщина в Димитровград
НОВ МОСТ ПРЕЗ 

ДРАГОВИЩИЦА
Общинската скупщина и за
напред ще приема посетите
ли в центъра на комуната 
но отсега два пъти седмично.

нение още при първата сре
ща с посетителите показа 
всичките свои преимущества 
над досегашната практика. 
Освен това председателят на

В Общинската скупщина в 
Димитровград се отделя гол- 

внимание на непосредст- 
контак-т на председате- 

на Общинската скупщина 
с гражданите. Досега първи
ят гражданин на общината е 
приемал 3 пъти седмично, най 
често в Свободните часове. О 
баче сега се установи, че то
зи метод, трябва да се приспо 
соби към нуждите на гражна- 
ните от по-отдалечените райо 
ни от центъра на комуната- 
Затова председателят е ре- 
шил занапред разговорите с

ямо 
вения Б.ля V Преди една седмица в Боси 

легРад започнаха измервания 
с цел да се съберат 
за изработка на проект за 
строеж на нов мост през ре 
ка Драговищица в центъра на 
града. Досегашният стар мост 
строен преди няколко десета 
летия, ще бъде подменен със 
железен. Тяй като мостът уг 
ма важно стопанско значени® 
поради това че през него ми 
нава пътят от града за южни 
те краища на комуната, ще 
се настои мостът да бъде пое

Пролетната сеитба в Бабушница завърши данни

ОчакЬаш се добри добиЬи 

ош и,ареЬии,а и йшении,а
ри добиви- При царевицата се 
предвиждат 13 центнеРа, а съ 
Що толкова и при пшеницата, 
която не е страдала от зимни 
те студове.

Земеделското производство 
както се очаква в тгзи годи 
на трябва да се повиши с 
30°/о в сравнение с миналого 
дишното.

Благодарение на засилена- 
материално—техническа 

база и пълното активизиране 
на съществуващите средства, 
сеитбеният план в БабушНи- 

осъществен напълно- С

та
посетителите да се водят е-

месечно по меотните 
Покрай предсе

дин път 
канцеларии, 
дателя посетители ще приема

Ца е
хибридна царевица са засети 
116 хектара, предимно в до
лината на Лужница- НавРеме 
нната употреба на изкустве 
ите торове и правилното им 
използване, ще обезпечи доб-

троен възможно по-скоро. 
Узнаваме, че средства за по 

ще обеззавеждащият строяваното на моста
размер 50:50 Републи 

канският фонд за пътищата и 
Босилеградската община.

и секретарят, 
обществените служби и един 
от правниците при Общинска 

Това ново начи

печат в

В- Велиновта скупщина.



БРАТСТВО
а

Ходът на 

в Бабушнишка община
Интервю на председателя на ОС Димитровградстопанството Благойрияшни условия 

за интеграция и широко 

междукомунално сътруд
ничество с Пирот

На края на първото триме
сечие тази година 
на Бабушница ходът на 
ланското 
следното:

предприятията в началото на 
големи 

за Репродукционен 
материал, с оглед на дължи
ната На производствения ци
къл, а което е особено харах 
терно за „Балкан”.

зонния характер на тоя отра 
съл, в следващия период по 
ложението ще се подобри, а 
особено в тази година поради 
заетостта на предприятията в 
Скопйе-

ТЪРГОВИЯТА изпълни пла 
на с 30%, а материалните раз 
ходи с 50°/°. Такава разлика 
измежду разходите и реализа 
цията е последица на нере
ални планирания и прекомер 
ни прибавки на стоки.

ХОТЕЛИЕРСТВОТО, пора
ди това че сезонът в Звонска 
баня не е започнал, изпълни 
плана с 17°/о-

ЗАНАЯТЧИЙСТВО изпъл
ни плана с 16%. Разходите са 
по-големи от осъществената 
реализация.

С подробно анализиране на 
съществуващите възможнос
ти в идващия период се очак 
ва повишаване на производ
ството и пласмента, а с това 
и пълно извършване на пла
новите задачи. За тази цел о 
баче е необходимо пълно ан
гажиране на трудовите ко
лективи.

в общи- годината са отделили 
с!редствасто- 

показваразвитие

БрутопРодукт 
стопански отрасли в 1964 го
дина изнася 2-098.719.000 
Планът е изпълнен

за всички
През последно време на различни равнища в Дими

тровград сс. разисква по въпроса за задълбочаване на меж
и по доссгашнитеЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕ

РАЦИИ —
Дин.

за първи 
те .три месеца средно с 18% 
или износно с 380.835.000' ди
нара. Целокупните запланира 
ни материални разходи въз
лизат на 1.193.756 000, 
съществени с 1з% 
сно с 272.752.000

дукемуналното сътрудничество както
от работата на съществуващите междукомуналНи ии 

ституции... В тези контакти се разглеждат и възможнос
тите за сътрудничество и интеграция в областта на стопан

се изхожда

са изпълнили пла 
иа с 19 /о. Най-малко изпълне 
ние показва земеделската ко 
операция в Бабушница, 
пълнена планова 
13%, което 
най-низко

опити

с из- 
задача от 

предствалява и 
изпълнение в пър 

вото тримесечие в цялото 
. панСтво.

ството особено в промишлеността. При това 
от факта че в Димитровград и Пирот съществуват няколко 
промишлени предприятия които се занимават с производ
ство на едни и същи произведения и че могат да се допъл
ват в интерес иа самите предприятия двете комуни и ця
лата общност- Във врЪзка с това нашият сътрудник Дими
тър Йотов се обърна към председателя па Общинската ску 
шциНа в Димитровград Стоя Наков като го помоли да 
песе своето мнение за това каква ще е ползата от сЪтру-

а са о 
или изно- 

динара. сто
Обаче, процентуалното из

пълнение На плана е незадо 
волително, а малак бРой Свръхпланово 

показва земеделската 
рация в ЛюбеРаджа с 46%, но 
това е поради 
!1а дължимите суми от минала 
та година.

Факта, че почти при вси
чките земеделски кооперации 
материалните разходи са висо 
ки, говори за нереалното пла 
ниране и. прекомерно прибав
яне на стоки.

СТРОИТЕЛСТВОТО изпълни 
плана с 17%, което е незадо
волително, но с оглед на се

изпълнениетру
дови организации са извър
шили плановите

из-коопе-
задания в дничеството и интеграцията между промишлените пРедпри 

ятия в Димитровград и Пирот.съответния пеРиод.
В ИНДУСТРИЯТА. Процен 

туално изказвано планът е 
изпълнен с 18% което не за
доволява. Материалните раз
ходи са изпълнени с 24%. В 
сравнение с 
реализация и материалните 
разходи, се явява диспропор 
ция. Материалните Разходи 
са по-големи със 6%. Обаче, 
от обстойните анализи се у- 
становява* че (при отделни 
трудови организации са нуж

заплащането

Какво е Вашето мнеЛие за досегашния опит в между 
комуналното сътрудничество?

Досега сме установили близки контакти с няколко 
комуни преди всичко в рамките на Околията. Така напри
мер със Свърлиг разменихме опити по развитие на живо
тновъдството и електрификацията на селата с Бела палан 
ка сътрудничим в областта на дървообработващата и кау 
чуковата промишленост докато с Бабушница са чести кон
тактите по отношение развитието на стопанството и съвмес 
тните комунални въпроси. Обаче най-изразително е сътруд 
ничеството с Пирот.

Пирот е по-голяма комуна и естествен център за ця 
лата територия на трите комуни — Пиротска, БабушНич- 
ка и Димитровградска. Тези три общини имат и общи слу
жби: Завод за социално осигуряване, Бюро за заемане на 
работна ръка, Застрахователен завод, Комунална банка; 
Служба за обществено книговодство, специалистически 
здравни служби и тн.

През последните три години имаше много разисква
ния между общините и предприятията по въпроса за сто
панско сътрудничество но за съжаление без особени ре
зултати.

осъществ ената

В. Велиновки.
Най-голямо изпълнение на 

плана показва предприятието 
„Комарица” (35%), а планът 
на материалните разходи е 
12%.

Хотелиерското предприятие 
»,Балкан” е изпълнило плана 
с 14%, а материалните Разно 
ски с 10%. Такова низко из
пълнение Се оправдава от Рпе 
цифичния процес на производ

Подготовки за Първи и 

25-май в Звонски 

район
Подготовките за Първи и 25 

май в Звонски район текат 
усилено. Местният комитет на 
Съюза на младежта и местна 
та организация на Социалис
тическия съюз вече осъществ 
яват програмните подготовки 

положение е, че за майските тържества.

За Празника на младостта 
— 25 май — в Звонски район 
се подготвят различни култу 
Рни и спортни спектакли. Ос 
вен учениците в програмата 
за 25 май ще участвуват и 
младежките отбори на Разни 
спортни дисциплини.

Група състезатели от Звон 
ци ще участвува на фестива
ла в Димитровград.

Какви са условията за сътрудничество т- е. за ин
теграция?

ството в тази организация. 
Гледана общо, промишлено-

— С оглед на общите черти в стопанското развитие 
на Пирот и Димитровград и на съществуването на същи 
или подобни промишлени отрасли интеграцията е оправда
на в най-широкия смисъл на думата. Така например има 
благоприятни услоЕИ за сътрудничество в областта на дър 
вообРаботваЩата промишленост, още повече че разполагай 
ме със съвместна суровинна база. Подобно е положението 
в областта на каучуковата промишленост, кожарството, 
конфекцията както и в селското стопанство. Обаче с ог
лед на еднаквите произведения в двете комуни възникват 
проблеми и трудности особено около разпределението им. 
Считам че и за тези проблеми има решение, защото пове- 
чето наши съвместни произведения не задоволяват нуждите 
нито на домашния; нито на чуждестранните пазари. Инте 
грацията би трябвало да се развива и във вид на. профе
сионално сътрудничество, съвместно проникване на паза 
рите, размяна на технология, разпределение на произведе 
нията и подобно.

стта показва свръх — плано
ви разходи от 6%. Причината 
за такова

М. Ан.
--

Вест от Висок
ш

Подготовка 
за Първи май

: >:■?«

*
Във Висок започнаха при

готовленията за чествуваНе 
на празника на труда — Пър 
ви май. Тази година празну
ването на международния пра 
зник на труда съвпада с два 
десетгодишнината от оСвобож 
дението На този край от фа 
шисткото робство. Затова пра 
зиуването Ще бъде по-тържес 
твено от предишните години.

Подружниците на Социали
стическия съюз във Висок по 
дготвят литературно-забавни 
програми и музикални точки.

Дали въпросът за интеграцията е внасян за разгле 
жда«е в ОбЩ1шската скупщина?

— Този въпрос е третиран на различни равнища- О 
баче Не винаги се е изхождало от най—реални основи и 
възможности. В тези разисквания Общинската скупщина 
изхожда от факта, че стопанството на тази община трябва 
да се опира върху стопанството на Пиротска комуна но 
във взаимен интерес'и полза.

— Има ли някои конкретни анализи в това напра
вление?

— Анализи са правени само в областта на каучуко 
вата и дървообработващата промишленост обаче липсата 
на конкретна разработка и на реални предложения за раз 
пределението в тази област бяха една от пречките за кон 
КРетна акция.

Какво показват досегашните опити в сътрудничества 
то между съществуващите общи институции?

— По мае мнение положителните резултати повече 
се проявяват в извършването на административно—техниче 
ските работи а по—малко в същественото обединяване на 
споменатите комуни. Този недостатък пРоизлиза и от несРа 
змерното разпределение на работните места в тези инсти 
туции. Считам че ако към взаимното стърудничество се по 
дхожда с повече доверие и съществено свързване тези 
съвместни институции биха е утврдили много новече.

Най—сетне считам че съвместното съвещание; прове 
дено в Димитровград между най—отговорните стопански й 
обществено-политически дейци от двете комуни е началНд 
положителна стъпка към по—тясно й разнообразно между 

комунално сътрудничество с Пирот.

Търси се място 
за телевизионен 

препредавател
& В БоСилеградСко в скоро 

време ще започнат изследва 
нията, кое място ще е най-ло
дходящо за поставяне на те
левизионен препредавател кой
то да позволва прием на теле 
визионната програма по вси 
чките райони на общината. 
Засега още не е посочено гог 
то едно мяото тъй като изсле 
дванията не са започнали. 
Все пак в града вече има теле 
визрр с който съвсем слабо се 
хващат програмите На БелгРа 
дската телевизия.

Пролетната сеитба е на привършване. В скоро време за 
тракторите ще има нова работа, затова и проверките са 
винаги необходими.

На снимката: Тракторист от Димитровградско.
от
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НАШИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Офц ебм&шос тщт
1ХРОНИКА9 ЗА ПРЪВ ПЪТ САМОСТОЯТЕЛНО НА

чуждестранния пазар
т Столарското 

»Васил Иванов—Циле« в Ди 
митровград засили тази годи 
на своя износ в чужбина. Те 
зи дни с една германска фир 
ма ’>Циле« сключи договор за 
производство и доставка на 
кутии за музикални автомати. 
Тази година ще бъдат доста 
вени 9.0СО кутии. Цялото ко 
личество »Циле« ще трябва 
да достави до 30 септември та 
зи година. Стойността на та 
зи продукция възлиза над 
70.000.000 девизни динара.

Договорените произведения 
»Циле« ще прави според про 
ектите на фирмата понеже 
предложените мостри задово 
ляват всички изисквания. Из 
глежда че димитровградското 
столарско предприятие Ще пр 
оизвежда за тази фиРма и о 
ще три нови произведения ко 
ито предварително ще покажат 
на изложбата «а музикални 
автомати през май тази годи 
на. Според сегашните обстоя 
телства германската фиРма е 
заинтресоваНа още през тази 
година да сключи с „Циле” 
аранжмаии за количеството и 
по отношение иа асортимента.

Още сега има искане от ст 
рана на тази фирма за купува 
не на толкова кутии колкото 
предприятието може да прои 
зведе. Качеството на произве 
денията е такова че в услови 
ята на световните цени и кон 
куреНция производителите на 
инструменти от Германия Ще 
изкупят целокупното произ 
водство на радиокутиите кои 
то произвежда »Циле« а спо 
ред развитието на нещата е 
ясно че ще има успешна вза 
имна кооперация.

Няма . боязан »Циле« да на 
мали производство за домаш 
ния пазар и производството 
на радиокутии за Електронна 
та индустрия в Ниш поради 
производство за чуждестран 

-ирми. Напротив обезпеча 
ването на значителни девиз 
ни средства дава възможност 
за набавка на модерни маши 

които особено се нуж

предприятие зация на производствения 
процес няма да се намали чи 
слото Иа работниците. С наба 
вката на нови машини специ 
алисти и приспособяването

нужда от много 
тии за
предлага »Циле«. ПоРади то
ва вътрешните резерви в пРе 
дприятието ще трябва да се из

повече ку- 
автомати, отколкото

Защо е осъден дядо 

Младен ош Г. Ръж а на? ШЗтШЖ

Дядо Младен Новков от Гор
на Ръжана, Босилеградско, 
роден през 1888 година е осъ 
ден па шестмесечен затвор и 
заплащане на 9.0Ю0 динара. 
Седемдесет и шестгодишният 
старец Ще отиде в затвора, 
макар може би за първи път 
Сега, в края на живота си, 
ще доживее и тази „неправ
да”, срещу която вече се е 
жалил безуспешно.
В какво е сгрешил старецът?

.„.-..Младен Новков,.*, земе
делец,... неосъждан.,,, малои
мотен... е виновен, защото на 
1 февруари 1960 година е лъ 
жесвидетслСтвувал пред Око 
лийския съд в Босилеград по 
гражданското дело на ищеца 
Стоичко Тончев от Г. РъжаНа 
и подсъдимия Раде Николов от 
Същото село по имуществени 
въпроси... макар че му е би
ло известно, че действително 
то състояние на нещата е дру 
тояче. По такъв начин е до
принесъл за произнасянето 
на погрешна съдебна присъ
да и е извършил Наказател
но престъпление...”

Така пише в присъдата на 
Околийския съд в Босиле
град, произнесена на 28 ав
густ 1963 година. Така се ка 
зва и в присъдата на Окръж 
ния Съд във Враня от 25 
март 1964 година, с която се 
отхЕърля като несъстоятелна 
жалбата на дядо Младен по 
присъдата на БоСилеградския 
околийски съд. Най-Сетне, 
такава е истината за престъп

.пение- Правдата не е на него 
вата страна, защото лъже°ви- 
детелствуваието е и въпрос на 
морал, иа човешко достойн
ство, срам за годините.

А съдът не е отмеРил иака 
занието в пълна степен, пред 
видена в Наказателния за
кон — поради годините му, 
поради заблудата му, иконо
мическата му зависимост от 
този, комуто е искал да услу 
жи с лъжата си.

Впрочем, колко изобщо е 
важен дядо Младен в проява 
та? Колко дядо Младеновци 
има в Босилеградско и дру
гаде, и колко много дела се 
завеждат пред съда, защото 
различни 
свидетели” 
вуват в полза на някоя от 
страните в спора. Има ги раз 
лични — Петровци, ВаСета, 
Милановци... 
с гърбени, изхабени старче
та, но млади трудоспособни 
хора, които погазват доСтоин 
ството си, висят по коридо^ 
рите на съда и пилеят време 
то си за 500 динара и едно 
потупване по рамото: „ех че 
си другар”.

Дядо Младеновият случай 
не е самотен, това е явление. 
Самотно е обаче наказанието, 
съвсем снизходително зарад 
годините му. А законът пред 
вижда и няколко години за
рад този вид престъпление-

Значи все пак случаят е 
важен. Да му придадем зна
чението на- предупреждение, 
например към всички онези, 
които са готови поради неу- 
пътеност или лекомислие да 
дадат неверни 
пред съдебните органи в дре 
бните съдебни разправи, как- 
вито често се срещат в Боси- 
леградския съд.

„професионални
лъжесвидетелст-

и не само

Край машината.лението му.
, Дядо Младен, 7б-годишни- 

лъжесвидетел
ползват докрай- Същствуване 
то на подобно предприятия 
в Пирот води до мисъл и за 
производствено сътрудничест
во между двете предприятия, 
които са заинтересовани за

на организацията на труда 
към сключените задължения 
предприятието ще заеме още 
70' Работници.

Проникването на чуждес-т 
ранния пазар налага изнами 
рането на начин за по-голямо 
производство. Според всичко 
тази германска фирма има

ни•ят старец 
може би ще продължи да тъ 
рси „своята правда” нагоре, 
както е обичайно, но истина-

показания

ни от
дае полировъчния отдел къде 
то много работи се извърш

— той е лъже-та си остава 
свидетелствувал и заради то- девизни средства за засилва

не на 'собствените предприя
Милош Бакичват ръчно.

С по—нататъшната механи
ва е наказан дори три годи
ни след извършеното преСтъп
............................. ....................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................ШШ.ШШШШШ...............................................

Босилеградско в НОБ

ТИЯ.М. Н. Неггков

170 души, а на границата бя
ха концентрирани няколко 
полка войска. С оглед че по 
това време идва до силно по 
качване на цените и опитите 

търговците да укриват 
стоките, можем да си предста 
вим създадената военна пси
хоза.

През нощта между 7 и 8 а- 
пРил 1941 година започнаха 
военните действия и на тоя 
сектор и частите на бившата 
Югославска аРмия започнаха 
да отстъпват в безпорядък. 
Същия ден бяха опожарени 
казармите в подножието на 
Лещава, барутният погреб, мо 
сгът на река Драговищица, 
железният мост на Божичка 
Река, на около 700 метра севе 
розападно от Босилеград. Оба 
че германец не стъпи в града.

До края на месеца в Боси
леград се чувствуваше извест 
но безвластие.

По това време, използвай 
ки безвластието много хора 
грабеха храна и облекло от 
опожарените казарми и дру 
гите държавни обекти. За да 
се въведе ред босилеградча- 
ни сами поставиха Димитър 
Чипев за старейшина в града.

лите крадяха 'гласовете им. 
През 1938 година над 450 ли 
ца от Църнощица, начело със 
своя представител от Демо
кратическата партия на свои 
разноски заминаха за Бел
град, за да протестират про
тив това своеволие. Радика
лите излизаха на изборите с 
кордони жандарми, които с 
прикладите на пушките кара 
ха хората да гласуват за Ра 
дикалната партия. Така на 
изборите през 1938 година в 
много села дойде до стълкно 
вения със жандармерията. В 
тези стълкновения решаваща 
роля имаха прогресивните у- 
чители. Така например Дра- 
гутин ДобРивоевич на избори 
те 1938 година открито раз
обличаваше радикалите-кан
дидати за представители.

В село Назърица също та
ка са Ставали сблъсквания 
между народа и жандармерия 
та. Жандармите са искали 

да спрат делегатите от Цър 
иощица да заминат в Белград.

ОЩЕ НЕЩО ЗА РАБОТАТА НА ПРО
ГРЕСИВНИТЕ УЧИТЕЛИ

на

3
ките стълкновения между от 
делНите партии. Борбата се 
водеше между Радикалната и 
Демократическата партия. Ра 
дикалите винаги имаха вла
стта в ръцете си, докато чле 

Демократическата 
отнемат

високи цени, докато коопера 
цията същите стоки даваше 
по-евтино. Тя даваше пари на 
заем без лихва и набави и 
някои земеделски машини, ме 
жду които и триер.

Политически боРби 
С наближаването

' Голямо влияние всред насе 
лението в БоСилеорадско са 
имали прогресивните учите
ли, изпратени в тоя кРай по 
наказание от вътрешността 
на страната. По-известни са 
Сергей Юсуфов Сергиевич, у 
чител в основното училище в 
Д>кат, и редица други, които 
със своето държание и раз
пространяване на прогресив
на литература са влияели въ 
рху населението, особено вър 
ху младежта. Разпространява 
ни са книгата на Баса Пела- 
гич „Умуването на здравия 
разум”, „Как се каляваше сто 
'маната” от Николай Остров- 
ски и др.

новете на 
партия гледаха да 
властта. На изборите ДемокРана 1941

Ролята на учителите в ра
звитието на кооперативното 
движение е била по значител 
на. През 1925 година в село 
БреСтница бе основана първа 
та земеделска кооперация, в 
която бяха зачленени много 
земеделски производители. Ко 
операцията водеше борба сре
щу частния капитал, търгов
ците и други експлоататори 
в селото.
Брестница е имало 6 селски 

и 3 частни дюкяна,

Априлските събития

Международните събития и 
положението в страната пред 
ди избухването на войната о- В края на април пристигна 
ставиха силен отпечатък вър ха български фашистки час-

поставиха българ-ху живота на населението в 
Босилеградско. В навечерието 
на войната много хора от Бо

ти, които 
ско управление. С това запо
чна българската фашистка о 
купация в Босилеградско.По това време в „Лещава” край Босилеград където са растреляни някол

ко партизани
година, в самия Босилеград 
дойдоха до израз политичес-

силеградско се затекоха в 
състава на бившата югосла
вска армия. Само от Босиле- стката 
град бяха мобилизирани над град).

(В следващия брой: „Фаши 
окупация на Босиле-

кръчми
които продаваха на население 
то продоволствени стоки по

тическата партия винаги и- 
маше мнозинство, но радика-
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ловци. Купувам всичко. Има | 
свободно място за куриер в | 
местната канцелария в Сми- | 
ловци. |

— Разписан ли е конкурс? 1
— Не зная, несъм питал.
След разговор по телефона 

председателят изпрати Па
вел при секр.етаРя на Скуп
щината.

Приемят бе завършен.
В канцелаРита цари тиши

на. Мислите спонтано текат- 
Трудно е да бъдеш председа 
тел. Трудно много труд
но, когато хората са свикна
ли да гледат в него и „голям 
и малък бог”. Трудно, когато 
не могат отведнаж да се за
доволят желанията и нужди
те на всеки отделен човек...

— През първия квартал 
съм приел 253 лица-. Прие
мам ги тРи пъ<ги седмично, а 
една трета от работните дни 
съм отсъствувал. От всички, 
които идват 220 искат работа 
а от тях 90°/° искат да хода- 
тайствувам, — казва предсе
дателя на края на нашия раз
ГОВОР.

§||Петък. В коридорите на 
сградата на Общинската скуп 
щина в Димитровград много 
народ. Най-много младежи и 
девойки. Малко хора от гра
да. Хората седат по пейките 
и спокойно ' старчески прели
стват своите оплаквания мол 
би, искания, правата на тър
пение и упоритост.' Някои ли 
да са издълбани с твърди, не 
подвижни бръчки. От тях ря 
зко се назира неуловимата 
тайна на душата, тайна под
готвена за председателя на 

Скупщината. ПРед неговата 
канцелария трима възрастни 
мъже и една девойка. Днес 
председателят приема...

— Само не зная, не искат 
да говорят в присъствието на 
трето лице — оплаква се пре 
дседателят. Все пак той пока 
ни следващия...-

Влезе висок, костелив въз
растен мъж, със спокоен из
раз и огрубели ръце- Работ
ник от бившата мина „Ерма” 
Все още е без работа,

— Струва ми се че бях-те 36 
в мината от нашата община. 
Още седем сте останали без 
работа. Ще настоим да уре
дим този въпрос.

След като председателят о 
тново натисна копчето, врата 
та боязливо открехна малък 
на ръст старец с червено, 
здраво лице. Още не пристъ
пил към масата, председател 
ят го попита:

— Молба?
— И молба и оплакване. И 

започна да разказва за това 
как дъщеря му работила ка
то машинописка е димитров
градската банка, н0 след пРи- 
съединявнето й към пиротска 
та банка като излишек оста
нала без работа. След това 
постъпила на работа в строи 
телното предприятие „Път” 
Сараево и там останала все 
докато не дошел нов диРек- 
тор, който я уволнил, а на ней 
но място постъпила жена му.

И като че ли искаше да 
изпревари председателя кате 
гоРически изтъкна:

— Тези дни „Механик” ще 
извика всички машинописки 
от града на конкурс. Ако ис
каш можеш и -ти да участву
ваш.

Цветанка е отдавна извест 
на, често е в канцеларията и 
винаги по една и ст>ща Рабо
та. Не мога така вече да жи
вея. Дайте ми постоянна ра
бота.

у-: -.1

Низки зоплоти или възнаграждение 

според труда— Ти беше на работа в ,-Ци 
ле” и след един месец своево 
лно си напуснала работата. В 
Комбината

29-000 до 33-000 дм-ват от
на. Работниците, които ня 

квалификация получа 
21.000 до 24.000 д*г

ПРез последните години„Димитровград” 
не си задоволила- И какво се 
га да се прави? Обади се на 
Бюрото за работа.

— Не искм там да отивам. 
Зная аз, че без Вас никой не 
може да бъде приет на рабо
та. Вие трябва да кажете са-

кооперацияземеделската 
»Сточар» в Каменица обРЪ 
ща голямо внимание вър
ху качеството на кашкава 
ла. В това направление са 
постигнати добри резулта- _

мат 
ват от
нара. И обикновените помо 

за общи Работи по
лучават до 18.000 динара. 
Работното време е 8 часа, 
а извънредният труд се за 
плаща съгласно закона.

щници,

ти, благодарение грижите 
и подготовката на майсто
рите в мандрите. Обаче ко 
операцията неправилно е 
поставила тяхното

мо една думичка и всичко 
ще се оправи.

— Кажи какво знаеш? — 
набляга председателят-

— Не искам да говоря пред 
тези хора, но зная.

— Ти това казваш, защото 
именно за теб съм ходатайст- 
вувал и мислиш, че за всич
ки е -така-..

— Нямам нито крава, нито 
кон, нито вол, ни-то Рало — 
казва Павел Стоянов — член 
на Съюза на бойците от Сми

В камепишката коопера
ция пЪк главните майсто 
ри, които са оТховории за 
производството и опазване 
на по около два вагона ка 
шкавал са заплатени само 
с 22.000 динара- Работното 
време не им
а с договора за работа оп
ределя само 
и качеството на работата.

Такова отнасяне към ра
ботниците не отговаря на 
законите, с които се уреж 
дат трудовите отношения 
й принадлежностите. Зат© I 
ва управата на кооперация 
та трябва да проучи тоя 
въпрос и определи съответ 
ни възнаграждения с ог
лед на вложения тРуд, от 
говорИоСтта и качеството на 
работата, а не във вид на 
заплати определяни от ед 
но лице — упрпвителя на 
кооперацията.

възна
граждение.

Първо, в мандРите се ра 
боти без определено работ 
но време, за което 
самият характер на работа

влияе

е определенота.
Второ, работниците полу 

чават личния си доход по 
системата на заплатите, ко 
ето е вече отживелица и 
не отговаря на съвремцния 
начин начин на разпреде
ление.

Ако сравним личните им 
доходи с тези на работни
ците в нишкия млякоком- 
бинат, тогава става ясно ко 
лко малки са доходите на 
майсторите ^та кашкавала 
при земеделската коопера
ция в Каменица. Нишката 
мандра има свой правил
ник за възнаграждение. 
Главните майстори, които 
имат съответни квалифика 
ции за тая Работа, получа

количеството

М. Бакич

Босилеград иолучи нова 

модерна кланица
големи средства. Сега кожите 
вътрешните части и други вт 
орични продукти ше остават 
за допълнителна продажба.

Какви изгоди предлага но
вата кланица може да се съ
ди от това, че на територия 
та на комуната има сега 
14.000 агнета за клане, които 
иначе биха отишли като жив 
добитък на пазарите-

Остава обаче да безпокои 
въпросът, дали закупчиците 
от Скопие, Враня и други ме 
ста ше се съгласят да изпра 
щат свои камиошгхладилни 
ци по лошия път от Сурдули 
ца до Босилеград. Доколкото 
това се разреши положител
но, комуната Ще има по-висо 
ки печалби от досегашните 15 
динара на сто, които са дава 
ни на кооперациите от посре 
дническите предприятия.

В скоро време тук ще бъде 
пусната в работа нова модер
на кланица с производствена 
мощност 10’.000 килограма ме 
со на ден.

Една сграда накрай града 
е преуРедена и вече са монти 
рани необходимите съоръже
ния и инсталации. Остава да 
се завърши изграждането на 
пристъпите и да се включи 
водопроводът и електричест
вото, за които работи са не
обходими два-три дена-

Тази кланица е напълно о 
съвремена. За инсталации
те само са изразходвани над 
осем милиона динара.

Новият обект Ше има важ
но стопанско значение за ко 
операциите и частните произ 
водители, защото ше се спре 
нерентабилното изнасяне от 
комуната на незаклан доби
тък, поради което са губени

В. Николов

Бресвица: МОСТ НА БРЕСНИЧКА РЕКА
ка махала до Широко Присое.

Освен това в течени-е на тази 
година в Брестница ш.е се посее 
ти значително внимание на зале 
сяването на годините които в 
този рейон заемат значителни
■пространства.

Годи»л наред мостът на Брес 
тничка река чакаше свой ден. 
Неотдавна на едно събрание на 
1избирател1дте се изгласува мест 
но самооблагане от по три дни 
ва вслч«и работоспособни в се 
ло БРесница за построяването 
му Също така Брестничани ще 
поправят и п-ь тя за Бреапщчс11 
мо(ст, а след това части от пътя 
(за кооперативния Дом. Зллдоас

Никак тя не иска, другарю 
на село. Предсе-председател 

дателят се усмихна и се обър 
на към Милка, която бе влез Горно Тлъмнно: 

ПОДОБРЕНИЕ НА 
СЪОБЩЕНИЯТА

ла по негова покана:

ПОУЧИТЕЛНА ЗЛОПОЛУКА
Селата около Горно Тлъмино 

и сега още нямат добри съоб- 
щенйя. Затова на събранията 
на на избирателите! в Горно Тлъ 
Мт#ю. Долно Тлъмнно. Карама- 
ница и махалите се прие междУ 
селските пътища между Гсзрно 
Тлъмино и Долно ТлъмиНо 
да се поправят.

В Долно Тлъмино пак през 
настоящата година >ое> планира
довършването на 
сграда м залесяване на години

та е невъзможна. Ако тя бе 
станала на друго място, то 
нещастието за Вукичевич и 
Пейчов щеше да бъде много 
по-страшно и щетите големи.

Тази случка потвърди още 
веднъж, че незачитанетн на 
предписанията по съобщени
ята са една от главните при
чини за злополуките по пъ
тищата.

та Вукичевич получил незна
чителни наранявания, докато 
Цене Пейчов бил в бесъзнани 
е. В това състояние бил зака 
ран в Здравния дом в Боси
леград, а сетне в болницата 
във ВРаНя. Дълго, време жи
вотът на Пейчев е бил в не- 

защото получил

ното предприятие ,,Власина”. 
С него тръгнал и магазине- 
рът на предприятието- Пене- 
Ст. Пейчов, роден в ГоРна Ли

Миналата сряда една вест 
за станала злополука на пъ 

Долна Лисина се разне- 
из Босиле-

тя в 
се като мълния

известност, 
сериозни повреди по главата 

гърдния кош. Едвам в 
съзнанието му започ-

учиднщнатаи в
петък
нало да се връща и положе 

се подобрява.
М. П. те.

нието да
изказванията на 

компетентни ли-
Според 

свидетели и 
ца причината за злополуката 
била една неуместна игра ме 

шофьора Вукичевич и 
Пейчов. Пене Пей

Тази година продадени 

по-малко агнета
жду
магазинера 
чов бил в пияно състояние и 
искал да вземе волана от Ву 
кичевич, той да кара. При то 
ва боРичкане около кормило 

се отклонил ог 
ремаркето °е превър- 

съО себе

9.00*0 агнета,несени около 
5.000 от които са продадени

Според данни на Клона на 
Околийското 
сдружение „Сточар” в Дими
тровград за първото ТримеСе
чие
та. Почти цялото количество 
е изнесено в Италия- Съще
временно на домашния пазар 
са изнесени 4.000 броя. Оба
че <уг територията на тази ко 
муна миналата година са из-

животвовъдно
на домашния пазар.

В клона казват, Че причи
ната за намаленото изкупу
ване на агнета трябва да се 
търсят в 
производството, въРяу което 
на първо място са повлияли 
нестимулагивните 
цени-

то тракторът 
пътя и
нало, като потеглило 
си и трактора. Мястото, къде

са изнесени 8,500 агне-На мястопроизшествието
намаляването насвоеволно. Когато сти-'сина,

гнали до Долна Лисина, нато 
вареният трактор се превър 

Под него се намерили и

на зеградско. Трактористът 
меделската кооперация „На
предък” в Босилеград Павле 
Вукичевич прекарвал строи
телен материал 
град за Божица за строител-

то станала злополуката е тол 
кова хубаво, че при нормал
ни условия, дори и при де
фект на трактоРа, злополука

изкупни
нал.
шофьорът Вукичевич и мага 
зинеРът Пейчов. В злополука

М. Б.от Босиле- г



6 СРАТСТВ*

Едни актуален въпрос в Боснлеградско Запис от съда

„Еожа майка“ много носнаКЪДЕ СЪС ЗАВЪРШИЛИТЕ ОСНОВ
НО УЧИЛИЩЕ УЧЕНИЦИ? Незиая дали ще направя гре 

шка ако кажа, че божя майка 
и богородица е едно и също. 
Но сигурен съм, че тя не съще 
ствува, а пък цената и е твър 
де висока. Ето фактите, па се 
уверете и вие:

Общинският съд в Босиле
град. Дело № 265/63» Подсъди- 
мяит — Борис Китанов от с. 
Дукат. Ищецът — Андон Гру- 
ич от Враня. Делото е озагла
вено — ОБИДА.

... И някъде през лятото, нл 
минал Андон, повикал Борис и 
му потърсил да заплати няка 
ква сума, която неговият син 
не му дал за квартира във 
Враня. Какво е станало още не 
е утвърдено, но по-късно Ан
дон Груич подал заявление и в 
него написал, че Борис меудоб 
)ю и вулгарно се изказал пО 
адрес на божята майка...

А дядо Андон е надминал пе 
десетте. Всъщност косата отдав 
на е посивяла. Мустаците му у- 
виснали и напомнят крали Мар 
ко. Веждите, се надпеели над 
рчите, така че твърде трудно 
ще определите цвета им. Ся
каш сянката, която пада от ве 
ждите (народния певец би ка
зал лястовичи крила) ви видо
изменя. При това, когато гово 
ри лявото око му се затваря и 
изглежда, че намигва...

Борис пък е съвсем по друг. 
Среден на ръст, с открити си 
цьо-зелени очи, широко чело, 
тънки руси вежди, широко ли

чи в лошо състояние сме) Раз 
говаряха за някакви пари, но 
никой никого не е напсувал.

— Да се закълнеш, дека не- 
лаже-ш!— обърша се тромаво 
към него Андон — да се закьд 
неш!..,

— Ще се закълна! Защо да 
не се закълна — отговаря хри
пливо дядо Тонча. .я.

Макар че до 
на ученици в първи клас в 
средните училища имат още 
време, в Босилеград този въ 
ггрос още сега започва да ггре

училища — значи от цялата 
Босилеградска комуна — са 
ориентирани към гимназията 
в Босилеград- Освен това 
към тази цифра трябва да

записването пише всеки четвърти ученик 
от сегашните о0мокласници 
в основните училища. Ако се 
приеме предложението На ги 
мназията и Околийската ску 
лщина обезпечи материални 
средства за четири паралел
ки в първи клас отношение
то между броя на кандидати
те и броя на записаните ще 
.се промени в положителни 
посоки.

Разбира се, не може да се 
■иска всички завършили осми 
клас да се запишат в гимна
зията. Една такава оРиенти- 
ровка би била съвсем погре
шна и за бъдещето на тези 
младежи. Обаче ако се има 
пред вид слабото материално 
положение на цовечето роди
тели в БоСилеградско, които 
нямат условия да издържат 
децата си във вътрешността 
на страната откъснатостта 
на този край 'ограничени- 

стопански 
ливи, тогава би 
общеСтевените фактори от ко 
муната да подействуват в О- 
колийската скупщина да обе 
зпечи материални сРедства в! 
първи клас в нимназията да | 
бъдат записани четири пара-! 
лелки заедно с повтарящите, | 
а не три. Ако това не се на-| 
праЕи сега то след месец или I 
два ще възникнат сериозни' 
проблеми, за които тогава не 
ще могат да се нтмерят реше 
ния.

Пишещата машина трака.
Ищецът предлага клетва. И съ
дията отваря закона и чете:

— Кълна се в името 
та...

з
ШШ на чест-

След него следва треперещи 
ят глас на дядо Тонча. Сякаш 
го издава, но той прегълва и 
продължава. Ситни капчици
пот оръсиха челото м.у...

— Колко право говорил, 
ко право да видиш, колко кри 
во говорил тека да се изкри
виш! — заглгчва с клетва дя 
до Андон... <

Сдедва препирня между Бо
рис и Андон... .Съдията остро 
(прекъсва препирнята...

— Че повикам Василеву сна 
щку, она те вика, она че киже.

Съдията пита за името й, 
Андон не го знае. И Борис ка 
ва, че не си спомня, коя от че 
/тирите го е извикала (,?я). Де
лото се отлага... Да се приде- 
дат оше свидетели... Насрочва 
се за 5 май...

(А по същото

тол-

но
Не е работата само до зданисто те перспек-

трябвало
добавим още около 50 учени- 
ци, които миналата година 
не могли да се запишат и ча 
кат това да сторят тази годи 
на. Това значи, че броят на 
учениците в първи клас, за 
чиято нормална работа съот
ветните органи от Околийска 
та скупщина в Лесковац обе 
зпечава нужните средства, и 
броят на кандидатите са в от 
ношение 1:4 или с други ду- 

пъРви клас може да за

дизвиква Различни комента
ри. Става въпрос колко уче
ници ще може да приеме гим 
назията в първи клас. Някои 
родители са вече загрижени 
дали Ще успеят да запишат 
детето си в гимназията, която 
сега е единственото средно у- 
чилище в БоСилеградско. Око 
ло този въпРос са загрижени 
и органите на общественото 
управление в гимназията, и 
преподавателският колектив.

Причината за това е едно 
Решение на компетентните ор 
тани на околийската скупщи 
на в Лесковац за броя на уче 
ниците, които могат да се за 
пишат в първи клас в гимна 
зията в Босилеград. Гимнази 
ята била дала предложение 
през учебната 1964/65 година 
в ггьрви клас да бъдат запи
сани четири паралелки—три 
от новозалисани ученици, а че 
твъртата да бъде допълнена с 
повтарящи. Обаче околийски 
те органи не се съгласили с 
това предложение т. е. дали 

г-оьгйаейе в първи клас да ра 
”<ботйт три паралелки. 
Като се мине на цифри това 
изглежда така: в първи клас 
да се учат 110 учениц от но- 
возаписани и повтарящи. То
ва 'значи, че повтаРяшите, 
чиито брой, разбира се, е 
неизвестен още повече намал 
ява бРоя на новозаписани, т. е. 
на онези, които сега завърш
ват осми клас в основните 
училища.

Какво щьк говорят данните 
От основните училища? В ос 
ми клас в основните училища 
В Босидеградско, се учат 3.86 
Згченйци. Ако една' 
осмокласниците в Божица и 
Клисура са ориентирани към 
вътрешността на страната, къ 
дето бащите им работят, и за 
щото имат по-добРо материал 
Но положение, то осмокласни 
ците от останалите основни

дело досега б 
разправяно четири пъти. Пети 

— пети път, дай .боже да 
Р на щастие!!)
.майа

И последният опит на съдия 
та да ги одобри се проваля.

— Ето, напсуй моята божя 
майка, па се махнете — дох- 
върля някой от присъствуваща 
те...

ле.
— .-Той ДЪН дойдох да му 

тражим паре. Син му не ми е 
платил за стан. И он повика 
сина си, опсова ми божто май 
ку...

— Не, не съм напсувал, той 
ме напсува, н оаз. .с. Впрочем 
да са изкаже свидетелят, кого 
то той е писал, а не аз...

Свидетелят Тонча Станойков 
е стар 70 години, накуцва, но 
има червенина по бузите, при
съща само на планинци, които 
По цял ден са в гората, на от
крито.

Съдията Сима Йованчич му 
Прави забележка, че трябва да 
говори само истината, инак, 
според закона, и до пет години 
строг затвор.. .

— Ще говоря, защо да не го 
Поря... Оня ден, аз си правех 
каца, а Андон мина с кон. И 
повика Борис. (Ние с Борис не 
говорим вече седем месеци, зна
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— И моята — "добавя пхего 
Вито съдията — само оставете 
на мира и мене и вие се сми 
рете...

— Не, повтаря Андон, никак.]
А сетне ще трябва да се за- 

платаят свидетели, дневни, път 
«и и съдбени разноски... Кой 
ше ги заплати не се знае. Още 
по-малко колко струва една. 
псувня на божята майка...

Дядо Андон е твърдо решил- 
!ла кара докрай. Кое го кара 
така да прави е неизвестно. 
Дали затова, че е в години, 
пък небожен...

Но, и псувнята на божята

Миле ПриСойСкими

пБабушница

Започнаха акциите на 

младите горани
Само в Звонци 
над 130 кг. акагщево семе. Та 
зи година младите

За успешно осъществяване 
на плана в областта на горе 
кото стопанство в Бабушниш 

. ка община са предприемане 
мерки да се обезпечат усло
вия са производство Ца семе- 

: на и залесяване на голините.
В тази работа Най-големи у 

силия положиха младите го- 
рани от Звонци и Бабушница.

те събраха

горани 
хектара 

сектор, а също 
сектор.

трябва да залесят 25 
в обществения майка, и ценната й ще бъде оп 

ределена накрай, когато съди
ята изрече присъдата...толкова и в частния

Ст. Николов-

ки, които схващат цялата глаи темАА ва.
В Бабушница 
ще се строи 
водопровод

При употреба на тютюн и 
алкохол главоболието е чес
то явление и за да се оТстра 
ни трябва да се търсят ос
новите причини- Понеже най- 
главната причина са прена- 
пРегнатост, преумора на не
рвната система спазване на 
така наречен пристъпен ри
тъм на живот: осем часа сън, 
осем часа работа и осем ло
ма чивка е отпажаващо зна
чение. Под оСмочасова по
чивка не трябва да се разби
ра почивка в легло- Става ду 
ма за акТивна ночЦвка на
ситена с приятни пРеживля- 
вания, четено на увлекателни 
книги, посещание на концерт 
ти, кино; театър; спорт:разхо 
дки.
Особено полезно е редовното 
провеждахте на леки сутрин 
ни (Ьизкултурни упражнения.

Макар че лехеуването на 
главоболието е трудна зада
ча и изисква големи усилия 
както ст страна на лекаря та 
ка и от болхтя все пак при 
навременното 
вида и 
болието 
да Разчита

Р лавоболие
Едва ли има човек, който 

през живота си да не е из
питвал тягостното, мъчитено 
и неприятно чувство породе
но от главоболие.

У мнозина хора то е чес
то причина за потиснато нает 
роехше, нежелание за работа 
и непълноценно изпълнява- 

' не на всекидневните задъл
жения. В повечето случаи 
главоболието е знак за някое 
друго заболяване. Така напр. 
то може да бъде пръв приз
нак на менингит, повишено 
кръвно налягане, нервоза и 
други най-различни страда- 
иня.

ната система свързани с пре 
живяване на отрицателни въл 
нения като страх, тъга неуу- 
доволствие, 
ност й пр. Главоболието при 
неврастения в повечето слу
чаи има стягащ характер: ка 
■то че ли главата е стегната 
с железен обръч или е поста
вена в каса. Болката е тъпа 
и рядко бива силна- Тя се 
засилва пРи продължително 
и съсредоточено четене или 
друга работа свързана с взи 
ране. При почивка или сън 
обикновено то отслабва. Този 
вид главоболие се среща оби
кновено при ученици, студен
ти, интелектуалци и др. При 
повишеното кръвно налягане 
главоболието е един от най- 
чести признаци. След мозъ
чно сътресение възниква гла 
веболие, което обихеновено 
обхваща цялата глава, но мо
же да бъде и едностранчиво 
Съпровежда се често ст све
товъртеж. безсънйе; лесна Ра 
здранителноот, плачливост и 
др. При такива случаи главо 
болието се облекчава след по

На общинската сесия в Ба 
бушница е прието предложе 
нието за постройка на водо
провод в дължина от 6 кило
метра. За тази цел е отпусна 
та парична сума от 30 милио 
на динара. Построяването на 
водопровода ще започне в 
най-скоро време- По този на 
чин в Бабуишица ще се ре
ши проблема на водата-

В. Велинов

неудовлеТворе-

част от

и други развлекчения

ЗВОНЦИ
Тъй както са разнообразни 

страданията, при които главо 
болието е един от симптоми- 
е им, така различни са и при 
чините които пораждат и по 
държат теза тягосно със
тояние. При туберкулозния 
менингит напр- причината е 
възпалителния процес на мо 
зъчниТе обвивки предизвикан 
от туберкулозните бактерии.
В резулат на възпалителния 
процес те дразнят нервните о 
кончания в мозъчните обвив чивка и сън.

и се създават условия за 
възнихсване на главоболие- Гл 
авоболието при неврозиТе се 
поражда следствие на напре 
жение и преумора на нерв-

И учениците помагат
В ахсцията по елехегрифика 

Пия- На селата от Звонсхси ра 
,Йон взимат участие и учени
ците рт основното осмоклас

Съобщение
Следващият, първомайски, брой ще излезе на 

557 април с увеличен брой страници и със спецп- 
лна притурка.

но училище в Звонци. Те са 
изкопали 400 дупки за стъл
бовете-

откриване на 
причината на главо- 

болният
на пояобпяване 

на състояхгието и "напълно оз

може
г. ■

дравяване.
Ц. КОЛЕВ

ки Гдавно е да се знае за.главо 
болие, което се явява през и 
преди мензиса у жените. Бол 
ните се оплакват от тъпи бол

Цената му ще бъде 20 динара.
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КАКВО СТАВА С ТЕАТРАЛНИТЕ 

СЕКЦИИ НА СЕЛО?
.у

вия не е причина за замира- 
. не на културната работа на 
село. Ако това е така, тогава 
основна причина за такова 
състояние на подценяване са 
модейността на село и отсъ
ствие на обществено стано
вище за нуждите и ползата от 
самодейността е у ония, кои
то са най-компетентни да ра
ботят на това поле.

Нужно ли е да напомняме, 
че самодейните секции са е- 
динствени и същински носи
тели на организирана забава 
и развлечение на село. А те 
в също време са единствени

селата”. Освен това нео
чакваното бездействие на теат 
ралните секции съвпада с мо 
мента на започване акцията 
за провеждане на Републикан 
ския фестивал на селските 
драматически секции. Когато 
си припомним за качеството 
на представленията от преди 
шните години тогава с голямо 
съжаление очакваме съобще
нието за това, че нЯкои са 
забравили пропозициите за 

тазгодишните срещи на се
лата.

В тазгодишните пропози- 
ции е дадена възможност на
всички секции да се афирми фактори, които се занимават 
рат. Това е сторено заради с! разпространението на масо 
това, защото е схванато мя- вата култура. Желанието на 
стото и ролята на самодейно- учениците по центрите да чу, 
стта на село и масовата кул- Ят жива реч от сцената, съ- 
турно-художествена Работа, що така задължава да се при 
Обаче непровеждането 7а стъпи към организирана рабо 
пропозициите и отсъствието та на театралните самодейни 
на постоянна работа говори секции. Разбира се никой не 
за замиране на интереса за забРавя трудностите, които 
културно-художествена само^ срещат самодейците на село, 
дейност на село. За какво ста но за очудване е фактът, че 
ва въпрос, Колкото и да сме нИто една театрална секция 
доволни, че много селски до
макинства имат транзистори, 
знаем че филмът почти и 

не стига до тях и че гостува 
нето от Димитровград и дРу- 
ги места напълно липсва, а
за телевизия и да не говорим. маряват акциите, н)асочени 
Значи появата на нови техни към селото и неговите култу- 
чески Средства за масова ко- рно-забавНи проблеми. . 
муникация, в нашите усло-

Тези дни, когато се правят 
последни приготовления за 
посрещане на самодейните теа 
трални колективи от Алекси- 
нац, Прокупие и Ниш и кога 
то се разисква върху много 
проблеми свързани с дейност 
тта на самодейците 
въпрос възниква на преден 
план: какво става със самоде 
йиите театрални секции на се 
ло?

един

.....
Въпросът е сериозен и тре 

божи, защото според сведе
ния само в Смиловци се ра 
боти на това поле в чест на 
Празника на младостта. То
ва още повече довежда до 
съмнение, дали ще се осъщест 
ви програмата за ,,среЩи на

М- Пияде — Пейсаж от Леп оглава (1930)

Сътрудничество между Нишкия и Софийския куклен театър

„Д-р Ох Боли“ 

в Нишкия куклен театър не търси помощ.
За съжаление е, че самодей 

ците на село не използват об 
ществено-политическата под
крепа, която се оказва на тво 
рците в тази област и че зане

На 12 апРил тази година 
Нишкия куклен театър пред 
стави пиесата ,,Д-р Ох Бо 
ли” от английския писател 
Хю Лофтинг, в постановка 
на известните български дей 
ци на кукленото изкуство Ли 
ляна Дочева и Димитър Дими 
тров, по повод на Марин 
Младенов.

Самата пиеса от три дейст
ваш е доста сложна и изиск 
_ва доста труд и умелост от 
„режисьора, сценографа и- ко
лектива- Дочева и Димитров

Любиша Джорджевич
На път за Блгария 
ще се представим и 
пред димнтрсвград- 
чани-каза Пауновия.

Босилеград

Широкоекранно кино ош I май
киноапаратура която вече е 
докарана в града.
До празника Ще бъдат завър 

шени всички работи по у- 
реждане на залата и постав 
яне на широкоекранното пла 
тно и Ще се поставят столове 
вместо старите дотРаяли и не 
удобни пейки. Залата Ще иг 
ма над 300 места, което е съв 
сем достатъчно с оглед на чи 
слеността на населението.

Както ни съобщи председа
телят на Общинската скуп 
щина в Босилеград, от ПъРви 
май босилеградските кинозри 
тели ще могат да гледат фи 
лми без ненужните и чести 
антракти, които неведнаж са 
ги нервирали-

На този ден за пръв път 
ще се прожектира филм в по 
дновената кинозала и с нова

гс успех са се справили с тази 
трудна задача- С извънредно 
чувство и изтънчен усет за де 
тски театър те са използвали 
„възможностите на гиньол — 
техниката, за да въведат дет 
ското

София, а може би и в Плов 
див и другаде. Ние бихме гос 
тували с пиесата „Сречко ме 
жду бубите”, която бихме по 
дготвили на български език. 
Едно представление ще дадем 
в Димитровград на път 
България-..

бърнахме към режисьора Ли 
ляна Дочева и управника на 
Нишкия куклен театър да се 
изкажат за представлението 
и за сътрудничеството между 
Нишкия куклен театър и Со 
фийския Централен куклен 
театър-

— Макар че с Нишкия теа 
тър струдничим отскоро — ка 
за Дочева — постигнахме до 
бри успехи. Аз режирам за 
пръв път в този театър, но 
Фабияни и други наши майс 
тори на кукленото изкуство 
са вече познати нишката пуб 
лика-..

— Сътрудничеството тряб
ва да се развива и да стане о 
ще до-гясно. Нишкият «ук 
лен театър е талантлив коле 
ктив- С него е хубаво да се 
работи..

Управникът на Нишкия ку 
клен театър другарят Йордан 
ПауНович изтъкна:

— Твърде съм доволен от 
сътрудничеството между на
шия и Софийския куклен 
театър- /Колегите от /София 
имат по-богат опит и от тях 
можем много да научим. Осо 
бено ми харесва тяхната ,,ги- 
ньол—техника”, която не е 
достатъчно застъпена у нас. 
Сега водим преговори за раз 
мя«а на > гостувания- ВеРоят 
но към есента ще гостуваме в

единвнимание в
прекрасен свят на весели сго 
ди и несгоди на ,,Д-р Ох Бо 
ли . за

Особено умело, са използва 
ни възможносите за възпита
телно действие върху зрите 
ля, а при това да се гРади е- 
дин изискан, тънък естети 
•чен израз. Онова, което не 
бяха в състояние да кажат 
, ,гиньрл-куклите” 
извънредно 
та музика на Георги Генков- 
Музиката и успешното изпол 
зване на боите даваха специ 
ален колорит на действието 
и не веднъж детските ръце е 
възторг ръкопляскаха-

Особено успешно бяха пред 
ставени преживелиците ^ на 
„Д-р Ох Боли” в Африка.

Що се касае за театралния 
състав на Нишкия куклен те 
атъР ще употребим думите на 
режисьора Дочева..., този теа 
тър героично се справи със 
задачата. Просто се страхувах 
как ще излезе всичко, защо

М Андонов

Много нниги-модко ползидопълваше 
изкомпонирани-

В цялата пратка могат да 
се намерят петдесетина дет
ски книги, пригодени към въ 
зРастта на учениците от мал
ките класове на основните у- 
чилшца, което е съвсем: недо
статъчно. Елин Пелин, който 
и най-много се търси, е пред 
ставен само с един том; има 
единични томове от събрани 
съчинения на редица други 
писатели, обаче липсват ком
плектите; малко са романите 
и разказите, издадени в Бъл 
гария през последните годи
ни и вече заели достойно мя 
сто в българската литерату
ра, липсва един системен под
бор на съчиненията на ония 
писатели, които се изучават 
в средните училища. А от пре 
ведените на български език 
издания на наши югославски 
писатели няма ни следа, ма
кар в България да са издаде 
ни някои от произведенията 
на нашия нобеловец Андрич, 
на Чопич, Сиярич, Чосич, Ла 
лич, Нушич, Кърлежа и дру

съжаление е, че между тези 
книги, избрани от представи
телите на „НОЛИТ”, могат 
да се намерят и такива екзем 
иляри, които не са желани 
нито в България, нито в Юго 
Славия—ако не изцяло, то по 
не зарад отделните писания 
и изказвания, или премълчава 
кия, които могат да се срещ
нат на страниците им. Меле-, 
ду тях например се намира и 
книгата „Някои проблеми.на 
нашата съвременност”, някои 
от статиите на която преди 
повече от една година в цен
тралния печат и във в. „Брат 
ство” бяха оценени като не
желани, претенциозни и твъ- 
де вредни анахронизми в у- 
словията на добрите и дРуже 
ски отношения между Юго
славия и България.

Остатъкът от книгите, ос
таващи действително полез
ни, е неподбран, взимат на 
бърза Ръка и в отсъствието 
на хора, които познават и 
следят както издателската дей 
ност в БългаРия, така и нуж 
дите на учениците и читател 
ската публика в нашите край 
ща. Дори при това са пренеб 
регнати и списъците, които 
почти всяка година се изгот
вяха и обсъждаха в разни 
форуми.

Преди един месец босиле 
градското читалище „Христо 
Ботев” получи към 560 кни
ги на български език.

Както личи от документите 
книгите са подарък от Секре 
тариата, на културата на СР 
Сърбия, а по негова поръчка 
са набавени от издателското 
предприятие ,,НОЛИТ” от Бе 
лгРад.

Толкова книги, при налич
ност на съвсем бедна библио 
тека в града, могат само да 
радват читателската публика, 
която неведнаж е искала да 
прочете някое ново издание. 
Обаче в случая исканията на 
читателската публика не са 
удовлетворени в пълна сте
пен. Новите книга, като 
ключим една част от тях, не 
съответствуват на интереса 
на читателите от Босилеград.

Над 150 книги от пратката 
са почти за неползване, защо 

са чисто професиона

то премиерата подготвяхме 
само 25 дни- Искам да изтък 
на; че Нишкият куклен теат
ър има прекрасни възможно 
сти-..”

След представлението се о из-

ПОЛЕЗНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
те се към Югославската наро 
дна армия развиват полезно 
сътрудничество. Те подготвят 
съвместни програми, за кой
то съществува интерес всерд 
населението. Макар и да ня
мат подходящи помещения и 
занапред се планира с^вмест 
но сътрудничество между ар
мейците и учениците.

Учениците от основното у- 
чилшце в Звонци и числящи то това 

лни наръчници, указатели и 
справочници, които едва 
ще събудят някакъв интерес 
у читателите. Една част 
са обикновени сборници на 
репродукции, към които ще 
проявят интерес може би два

ги.ли
Общо взето подаръкът е о- 

бемист и скъп (373.087 дина
ра), но принася малка полза 
на читателите от Босилеград, 
поради лошия подбор.

Мики Нейков

пък

Vма-тРима души в града.
И не само това. Просто заВ. Велинов



Добро началоСБЛЪСКВАНЕ СПОРТ ,Л.БоАнансни"-„РоАНИННИ“ (Пирот) 3:1 (2:0)
но го задържаха. Съдията до 
несе решение — единадесет- 
метров удар в полза на ,,А- 
сен Балкански”. Гюров заби 
в мРежата и постави крайния 
резултат на срещата — 3:1.

За отбелязване е, че играчи 
„Асен Балкански” ня

мат коидиция и към края на

За започването на пролетно 
то първенство по футбол в 
Димитровград владее голям 
интерес. Отборът на „А. Бал
кански” в есенната част на 
първенството постигна отли

венство може да се очаакват 
и по-добри резултати и да с© 
изпълни желанието на мно- 
гобройните любители на фут
болната игра в Димитровград.

Да се надяваме, че на сре
щата на 18 април срещу отбо 
рт на „Слога” от Велико се
ло нашите футболисти ще за 
бележат победа и по този на

Ние югославяните бързаме към комунизма. Някои в 
тази бързина Се освобождават от тежка отговорност, за да 
могат да стигнат по—скоро, и така идва до сблъскване с 
ония, които бързат отговорно.

Защото когато:
идейно се сблъскват два комунизма се създават Маркс чии резултати като зае първо 

място в ПиротСкия футболен 
подсъюз. Веднага след него се 
намира Полет от Пирот, сери мача се движеха трудно. След 
озеи кандидат в коикуренци- няколко Слаби тренинга и ре

зултата, който постигнахме 
в началото иа пролетното ггьр

и Енгелс; те на
когато се сблъскат два автомобила се създава пеше

ходец-
чин увеличат изгледите за пъ 
рво място...

Защото, когато се сблъскат два ръководни принципа 
се създава един куриер;

сблъскват ли се двама писатели — родните книги
ята зв> първо място в пролет
ната част иа първенството и 
за влизането в Нишко-пирот 
ския подсъюз.'

Г. Гюров
отиват в мазето;

сблъскат ли се две училищни реформи — ученикът 
остава без акъл;

сблъскват ли се двама директори — намалява жи 
зненото равнище;

сблъскат ли се две секретарки — оволняват помощ 
«ик—началника;

сблъскат ли се два списъка — изпадне човек;
сблъскат ли се два фестивала — публиката получа 

ва сътресение на мозъка;
сблъскат ли с две решения — изпъкне бюрократът;
сблъскат ли се две концепции — създава се контра

Преди 20 години
Дали Ще успеят димитров

градските футболисти за 
пръв път от съществуването 
на отбора на „А. Балкански” 
да се класират на първо мес 
то пак? Дали ще изтраят? То 
ва са най-чести въпроси, ко
ито се поставят в отбора на 
„Балкански” и между футбо 
листите.

На 12 април тази година 
започна пролетното първен
ство по футбол ,,Асен Балкан 
ски” победи отборът на ,,Ра- 
днички” от Пирот с 3:1. Голо 
ве постигнаха Хасим, Ранчев 
и Гюров от единдесетметров 
удар. Играта мина в остра бо 
рба, в която домашният от
бор имаше инициатива.

В СВЕТА
Аирил 1944

прекъснаха до освобожне-Правителството на Полша 
в Лондон издаде нареждане 
на Полското съпротивително 
движение да сътрудничи със 
съветската армия на полска 
територия.

не
нието.

т м
■■■

цепция; ***сблъскат ли се двама догматици — нищо не става; 
сблъскат ли се двама студенти — получат детска Червената аРмия премина 

чехословашката и румънска
та граница-

добавка;
сблъскат ли се два трамвая — градският репортер по 

лучава награда за своя репортаж;
сблъскат ли се двама урбанисти — на това - място 

израстне дърво. ^
Когато се сблъскат двама чуждестранни туристи за 

почват да говорят сръбски.
Затова ви молим другарки и другари, спрете със 

блъсканиците, защото когато пърчовете се сблъскваха на те 
сния мост и падаха във вода-та бяхме принудени да изда 
дем Закон за забрана на козите.

Затова защото ако ни се сблъснеха двама ръководни 
другари на една и съща дължноСт бяхме принудени да из 
мислим нова ръководна дължНост.

Имаме доста закони, допълнения и изменения. Моля 
Ви се, направете всичко, за да спрете издаването на закон 
за забрана на сблъскването.

***
Финландия прекъсна прего 

ворите със СССР.

И У НАС
През първото полувреме ди 

митровградските футболисти 
чрез Хаим поведоха с 1:0. Във Подравска Слатина, 
второто полувреме след извее 
тно среждане на играта дими 
тровградчаните чрез Ранчев 
покачиха резултата на 2:0. В 
една наглед безопасна пози
ция „Раднички” намали резу 
лтата «а 2:1. Малко по-късно 
Гюров получи топката от Ка 
сим, премина двама противни 
ксви играчи, които неправил

Сиоршпа вееш ош Висок
На селското игрище „Пешо 

ва ливада” в село Долни Кри 
водол се срещнаха смесеният 
отбор на младежи от Горни 
и Долни Криводол и Вълно
вия и отборът на Изатовци.

Играта започна стремител
но и првото полувреме завър 
ши с резултат з:1 в полза на 
смесения отбор. През второто 
полувреме изатовчаНи заигра 
ха по-добре и срещата завъР 
ши наравно 3:3.

На 19 април ще се състои 
реванш-среща в Изатовци.

Г. Ставров

На 5 апРил бе освободена

***
На 21 април започнаха де

сантни нападения ог страна 
на частите на 26 дивизия на 
НОВ на островите Млет, Хвар 
и Корчула.

**«
ТРета македонска бригада 

и Косовски партизански от
ряд при Кратово пленяват е 
дна българска рота войници. 

»**

Влада Булатович — ВИБ

ХУМОРСуиер
крашки разкази Някоя млада девойка каз

ва на приятеля си:
— Не можеш да си предста 

виш колко ме нервира това, 
че съм девойка. По-добРе ще 
ше да е да съм станала же
на веднага.

— Защо?
— На 18 години ми е изве 

стно всичко, а се преструвам, 
че нищо не зная. А ако нещо 
не зная, тогава се преструвам 
че всичко зная-

— Да, но след това проче
тох в печата, че с вашия кр- През месец април църно- 
крак не е най-добре. Останете травски партизански часги 
за някой ден да видим. придружени от части на Ни

шавския батальон нападнаха 
село Суково и ж. п- гара Су-

АОВДЖИЙСКА
***

Еди стар ерген, известен пп 
скъперничеството си, търси 
по джобовете някоя монета 
да даде на момченцето което 
го послушало нещо:

— Представи си, имах дре
бни пари, а сега нямам нищо.-

— Вижте по-добре чичко, а 
ко сте имали, тогава сигурно 
са в джоба ви.

— Участвувах в хайка на 
тигрове в Африка — хвале
ше се един ловджия на свои 
те приятели.

— Но, в Африка няма тиг 
рове — забеляза някой.

— Точно — допълни ловд
жията- — Аз ги унищожих.

ково и нанесоха значителни 
загуби на неприятеля. Па 
време на нападението на Бе 
ло поле откъм Димитровград 
се появил брониран влак. Па 
ртизаните били принудени да 
го пропуснат и чак тогава вз 
ривили мините.

Английският посланик лорд 
РУСЕЛ посетил Бисмарк. По 
време на разговорите англи 
чанинът го запитал какво 
прави когато иска да се ос 
вободи от нежелан гост? Дър 
жавният канцлер му отгово
рил:

— Моята жена знае всички 
хора, чието посещение е до
садно. Щом дойде някой от 
тези хора, тя намеРи начин 
да ме освободи от това по- 
сещание.

В това време вратата се от 
ворила, княгинята погледнала 
вътре и казала:

— Драги Ото, вече е вРе-

***
След като лекарът гипсирал 
крака на болния, му казал, 
че утре може да си ходи в 
къщи. Обаче, на следващия 
ден лекарят казал на болния 
че трябва да остане още няко 
лко дена.

— Защо, докторе — запита 
болният, — нали казахте, че 
днес мога да си ходя?

В началото на месец април 
при Нишавски отряд бе об
разувана първака Димитров 
градска група. Връзките на 
отряда с групите в Димитров 
град станаха по-здрави- От 
Димитровград се изпращаха 
на отряда медикаменти, па 
ри и облекло. Тези връзки се

>УЧ/УУУУУУЧ^’%/Ч/УЧА/УУУ

ИСТИНА
^ ....

— Как можа да паднеш на
изпита, а всички въпроси зна 
еш?

— Да, но не знаех отгово
рите!

ТЕКСТ И РИСУНКИ 
М. ПЕТРОВСЪЩО КАТО У НАС

IГ-ТГО-Р4НО
седнеш АА всЧеряшУ/К 
то „х&рц/-угасне ^ ^
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