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На 72 — рожден ден на дру!аря Тишо

Твоите думи са слова на истината и делото
едемдесет и две години 

и ■ над половин 
столетие вярна всеотдай 

на служба на делото на народа 
на социализма, за мир й щас 
тие между хората от 
меридиани от Земята.

В Деня на младостта 
дения Ти ден

с на студената война става с ус 
корен темп и в полза на силите 
на мира почт.ч във всички стра 
ни на света» Необвързването 
по такъв начип се мени количе 
ствено и качествено и се пре 
връща в общо движение за 
мир и изнамиране на миролю 
биви и градивни пътища за ра 
зрешава.не на разни проблеми 
между народите. Следователно, 
активната „необв-ьрзайост” се 
превръща във все по-широка к 
по-активна ангажираност за 
победа на принципите на' Уета- 
ава на Обединените нации, ко 
ято така силно манифестираха 
ръководителите на държавите 
и правителствата на 25-страни 
на Белградската конференция 
през 1961 година...” \

живот

всички

и рож 
многомилионна

социалистическа 
ще Ти пожелае от все

Югославия
сърце и

най-горещо дълголетие и щас 
тие, защото в Твоите р-ьче кор1 
милото на Родината е най-сигу 
рно и в бурите, Н в попътните’ 
ветрове.

И не само ние, хората на ми 
огомилионна социалистическа
Югославия.

Чернокожите от Африка, ко 
ято се събуди, далечните гтрия 
тели от Латинска Америка, ик 
дйец-ьт И островитяните от да 
лечна Индонезия, 
от социалистическите страни!— 
всички, които желаят мир и съ 
вместно съществуване в света, 
всички коигго мразят войната и 
обичат светлите б-ьднини, изко

приятелите * '.V -Че

зхождаДки от интересите 
па обикновения човек, 
аз често се питаДг: зара 

ди какво днес хората би трай 
вало да воюват, заради коп и 
какви проблеми, и какво би им 
донесла войната в съвременните 
условия? В нашето атомно вр 
ме съществува постоянна1 опас 
ност, щото и отделни по- мал
ки, изолирани конфликти да се 
разширят и да. предизвикат 
термоядрена война...

И
вани с труд.

Ние Те нарекохме, без да ти 
ласкаем, вожд и учйггел, скъп 
другар и борец за правдата.

Приятелите от всички мери 
диани Ти дадоха още едно име 
— Посланикът на мира.

В деня на рожденият Ти ден 
отново се вслушваме в Твоите 
слова' за мира, за мирно разби 
рателство, за! пътшцата', кои го 
трябва да извървим. Защото 
Твоите слова са слова на дело 
то, на мира и щастливото бъ
деще.

Съществува теория, според 
която силата на оръжието би
ла единственият залог на ми
ра. Обаче, ако тази теория в 
крайна сметка съдържа в се 
бе си война и разрушения, 
тога.ча е ясно, че нейните ос 
нови са неустойчиви. Ка!къв е 
смисълът на заплашввието, я- 
ко съзнаваме, че действител
ната употреба на оръжието, с 
което се заканва, би улучило 

като буме-

* * *

Ти ни каза:
нас има краища, къДето 
е осъществена висока 
производителност на трг 

да, достигнала европег“»ско рав 
нище. Обаче има и такива, къ 
дето е много низка и недости 
га ни петдесет на сто о1,. проч„ 
водйтелността на друго место- 
Следователно, там където про 
изводителността на труда е .ми 
ого низка, трябва на се настои 
тя да бъде увеличена. Но това 
яе зависи само от работниците 
но и от ония, които ръководят 
които организират труда. Заето 
ва трябва да се възнаграждава 
според заслуга. Не можем да 
производим днес по отношение 
нормите да имаме такава сис
тема, която е същетсвувала Ня 
кога в капиталистическия свят, 
а сега и там вече я няма...

За да подтикваме хората, тря 
бва да им дадем заслуженото. 
Иначе, няма да имат никакъв 
интерес да рабоггят добре, а го 
ва вреди и на работника, и па 
общността в Цялост...”

и ликвидирало,
и оня, който заплашва.ранг,

Сегашното, така наречено ра 
вновесие на страха все пове
че загубва своя смисъл и оп
равдание, защото в случай на 
стълкновение и самата побе 
да, ако би била възможна за 
рад разрушителна сила1 
съществуващите оръжия, 
имала същите материални и 
обществено-политически 
ледетвия, както и пълното по 
ражение...”

па
би

пос-
В часове на отмора — другарят Тито на риболов

В деня на младостта
ва поне да се знае, че младите ще получат свое жилище в >п- 
рбделен ден и година.

Денят иа младостта е удобен случай да се побеседва за 
младите в органите на управляването, за тяхната дума в коле
ктивите, за техните задължения, конто им е възложило общес 
твото. Трябва също така да се каже, че по места младите теж 
ко си намират място, въпреки ентусиазма, квалификациите и 
таланта, \

Все пак не бива в органите на1 управляването и другаде 
да избираме младите само защото са млади, защото това не е 
квалификация. Младите опреспявт кръвта, идеите им са но 
начало прогресивни, техцпге интереси също така. Обаче вси
чко това трябва да се оправдае, да се потвърди с труд.

В целия свят начеващите, младите имат недостатъчно. 
Те раста,Т, а растат и техните потреби. Така е и у нас.

На много заседания, — младежки и на* стари — се е при 
казвало за забавния и културен живот на младежта, за възп з 
тяиието и добрите и лоши рлняния, конто .връхлитат върху мл 
адня човек. Много усилия са положени и многе е осъщесгве 
по. Но изглежда, че повече се е пр-яказвало за формите, орга 
нттзациоинитс въпроси, че и самата младежка организац-лч 
по-често е водила хубави; разисквания отколкото аналитпчес- 
км е указвала върху нуждите г материалните потреби на свое 
ю членство. Истина е, че няма достатъчно матернлаш! условия 
и че без тях-зали, спортни терени, младежки клубове, каби
нети, нагледни средства — не може да има ни достатъчно, нп 
качествен' труд.

Разбира се. в тази насока и младежта трябва да бъде 
по-оппеделсна, нейните искания —, по-документ нрапи и техни
те стремления — оправдани.

Тази както и предишните години, младите ще празну
ват Титовня рожден ден. Ще 'му изпратят своите привети, 
•готовността;, обещанието да вървят по неговия път.

Хиляди ръце по пътя, дълъг 6000 км, ще пронесат щафе
тата на младостта и стремленията й през всички краища ва
пантата страна до Белград. . , _ ______ _

И в този ден младите ще приказват за Тито, за револю 
ци-ха, за знайните и незнайни воини от партизанските отряди, 

мнозина младежи ця девойки са- вече исто

* * *

нес въпросът за иеобвър 
зването се поставя в ш 
ого по-широк смисъл за 

участие
д

рад все по-численото 
на държавите и народите в

борба за мир. Разделе 
сили на мира и сили

за’ дните, които за 
рия.ак

тивната 
нието на

В един документ е1 записано:
Тазгодишният Ден на младостта трябва да се отпразпу 

ва така, че да бъде израз на! обща дейност, с която общество 
внимание Към младото поколение...'то изказва своето

Може 6И към това трябва да се прибави и някоя дума
към обществото за необходимо

г
з? зядължетгето на младите 
с^та да бъдат още по-възторжепи и решителни в ученето, в гр 
уда и в искането. Техният глас да бъде още по-ясен и по- 
могъщ.

Ясно е, че двете изисквани)я са актуални.
Ето, свидетели сме на сериозни разговори за жизнените 

условия на младите трудещи се. Истина, тези разговори траят 
дълго, повече се говори, а по-малко се осъществява, нзнамере 
ии са решения за много трудности, обаче в много градове, в 
много селища, решенията са останали на хартия.

Данните от 1962 година сигурно са вече стари. Но тота 
ва около 600.000 млади хора у нас бяха „бекярн”.

И затова нищо по-хубаво, нищо по-радостно за1 младите 
не би имало от твърдото обещание от съзнанието, че ще получат 
общежития. Дко това не може да се направи в тези днн, гога-

• По ПОВОД
Депя на младостта

/
Привет на всички 
младежи и девой
ки от полята, фа
бриките и учили- 

. щата.
4»

\
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МЛАДЕЖКАТА ЩАФЕТА МИНА 

ПРЕЗ ДИМИТРОВГРАДСКО
ФОТОДЕТ АЙАИ

из живота на президента Т И Т О

МИТИНГ

В ДИМИТРОВГРАД

Трудпици слсд четвъртото ' 'V избиране за президент; \ на
СФРЮ.

В следобедните часове на 15 Сутринта в осем часа пред Любиша Златкович и Обрад
май младежите и девойките 
от Димитровградска община 
пееха щафетната палка на 
младостта от ръцете на младе
жите от Пиротска комуна. 
През това време в Димитров 
град, окичен със знамена се съ 
бираха все повече хора. В дво 
ра на гимназията е оживено- 
Пред културния дом е напра 
вена трибуна. На широкия 
площад около 19 часа се съ 
браха над 3.000 граждани, мла 
дежи и пионери. Пред трибу 
ната е палатката на извидни 
ците. Под звуци-те на гимна
зиалната блехгмузика учени 
ците изпълняват празното 
пространство, пред културния 
дом. В първата тройка в ръ
цете на работника-младеж Бу 
димир Гигов е шафетната пал 
ка с букет цветя. Зад и около 
него партийни и държавни 
знамена. Групата младежи се 
съпровожда от колона автомо 
били и велосипеди. Пред три 
буната, пред която се намират 
пионери с букети цветя, се от 
деля Будимир и предава ща
фетната палка на подпредседа 
теля на Обшинския отбор на 
Социалистическия съюз Люби- 
слав Илиев- В речта си, той по 
здрави щафетата и от името 
на събралия се народ изпра
ти гореш-и поздрави и благог 
пожелания на другаря Тито 
за неговия 72 рожден ден. 
След това отрядът планинари 
„Граничар” пое щафетната 
палка и я изложи в 'Култур
ния, дом, където цяла нощ 
бдеше тяхната стража.

голяма маса събрали се граж Алексов. Младите ръце-- носе
дани и ученици след като бе ха Щафетата край граница

та, т в село Славиняпрочетено писмото до другаря отново
Тито Илиев предаде палката я предадоха на младежите от
на ученичката Китка Нацко- Пиротска община.
ва, която я отнесе по-нататък,

М, Б.съпровождана от учениците

ДИМИТРОВГРАД
Президентът Тито и II. С. Хрушчов ка яхтата ,,Под- 

горка” по време на посещението на др,- Хрушчов в СФРЮ 
през 1963 година-ПРИКЛЮЧИХА РАЙОННИТЕ 

ПРЕГЛЕДИ
НА САМОДЕЙНОСТТА^

В три центра в Димитров
градска комуна се проведоха 
районни състезания на млади 
те в рамките на програмата 
за чествуване на Празника на 
младостта. СреШ-ите между у 
чениците о-т основните учили 
ща и младежта от раоНито За 
бърдие и Висок се състояха в

Каменица, а за-районите Псга 
ново и Трънско Одоровци — 
в Търнски Одоровци. В Долна 
Невля се сЪс-тоя среща на се 
лата от околността на Дими 
трозград и Долноневлянски 
район-

Програмата- на срещите бе 
ше съставена предимно от ка 
родни и хорови точки, реци
тации, фолклорни, вокални и 
инструментални изпълнения иПолезно посещение 

на училищата тн.
Кога-то журито приеме ма

териалите от местните органи 
зации на Социалистическия 
съюз за работата на подруж 
ниците и другите обществено 
— политически организащш, 
ще може да се прецени цело
купната активност във всяко 
село, а иа края Ще бъде на
правен избор на най-добрите 
точки за централните търже 
ства в Димитровград.

От най-добрите точки от 
срещите на районите журито 
Ще съчини програма, която 
ще бъде предадена по време 
на Празника на младостта, в 
който ще вземат участие и из 
пълнители от Димитровград- 

М. Бакич

На училищата и пионерски
те градини в Диимитровград и 
основното училише в Погано- 
во направи посещение група 
просветни съветници в състав 
просветен с)ъветник за малцин 
ствено учебно дело на СРС 
Милена Гвозденович и прос
ветни съветници от Завода за 
подобрение на учебното дело 
в АП Войводина Бояна Ра- 
кич и Елемер Ерунет.

Целта на тези обиколки бе 
ше обмен на опит в изучава
нето на сърбохърватския е- 
зик в училищата където у- 
чат деца на разни народнос
ти и разширяване на сътрудни 
чеството между училищата в 
подобрение на учебното дело 
у нас.

Пътьом към . околийската 
щафета се придружиха още 
три местни, които тръгнаха 
от Драговита, Сенокос и Ис- 
кровци- В по-малките села те 
спираха по пет, а1 в по-големи 
те по десет минути и навсякъ 
де бяха тържетвено посрещ
нати и изпратени. М. В.

„Митинг на младостта“ в Димитровградг л
ПРОГРАМА НА ЧЕСТВУВАПЕТО 

НА 25 — МАЙ В БОСИАЕГРАД
I

В чест на Празника- на мла 
достта в Димитровград се по 
дготвя ..Митинг на младост
та”, в кой-тс ще участвуват 
млади белградски писатели и 
писатели от българската наро 
дност в Димитровград, 
ще четат свои произведения. 
От митинга Ще бъда-т 
ни поръчения на младите 
тази община и поздравления 
за Празника на

НА 23 И 24 МАЙ Т. Г. 3 БОСИЛЕГРАД ЩЕ СЕ ПРОВЕ- 
| ДЕ ФЕСТИВАЛ НА МЛАДОСТТА СЪС СЛЕДНАТА ПРОГРА- 
I МА:

1. ИЗПЪЛНЕНИЯ НА ДР АМСЪСТАВИТЕ
2. ФИЗКУЛТУРНИ УПРАЖНЕНИЯ,
3. СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ
4. ИЗПЪЛНЕНИЯ НА ТАНЦОВИ СЪСТАВИ,
5. НАРОДНИ ПЕСНИ И ХОРА.

които

отправе (
■

I
младостта.

Най-успешните точки 
грамата ще бъдат наградени- I Президентът Тито и Георге Георгиу Деж потпневат 

за строежите в Железните
в про договор

врата



БРАТСТВО 3

СРЕЩА — Имате ли някакви предложе 
ния по кой начин може да се 
изкорени едно такова закостен 
яло схващане?

— Струва ни се, че в това 
най-много могат да допринесат 
съвместните излети в природа
та, различни ескурзии около 
или изв-ьн Димитровград. Това 
би спомогнало да се доближим 
едни към други, да разменяме 
мисли, да разискваме по разли 
чни въпроси за да видят, че мо 
нополът' над ума не е в техни 
ръпе.

— В Югославия има само 
две български гимназии — в 
Димитровград и Босилеград — 
обръща се пак към нас Китка
— и не е ли малко чудно, че 
все още не се познаваме. Не 
би представлявало особена тру 
дност да се подготви подбрана 
програма и да направим поне 
по едно взаимно посещение го 
дишно. Доколкото ми е извест 
но между двете малцинствени 
гимназии няма никакви контак 
ти. Ние от своя страна ще пре 
дложим да се установят пое го 
янни връзки между двете тим 
назии.

Завършихме разговора. Пог 
ледите им пак се приковаха в 
тетрадките по логика.

Художествена излож
ба в НвшВ В художествения салон на 

Нишката крепост е открита 
тазгодишната майска излож
ба на наши-ге художници. В 
ервнение с по-раншните годи- 
ртините на Радомир Антич, 
ни. Заслужават внимание ка 
Миролюб Джорджевич и Дра 
ган Костич. В областта на 
скулптурата също така се по 
явиха нови имена. Покрай из 
вестния нишки скулптор Ду- 
шан Николич без съмнение 
заслужават внимание и скул 
птурите на Душан Донков и 
Никола Антов.

УЧИЛИЩНИЯ
ДВОР

Срещнахме пг по време из 
голямото междучасие в учили 
щния двор с тетрадки в ръце 
Краят на учебната 
прави по-неспокойни. В момей 
та колективно

година ги

учеха
Вървят бавно, унесени 
радките и от време на време 
поставят въпроси, отговарят • — 
уточнянат знанията си. Силни 
ят вятър, който непрекъснато 
духа мърси буйните им коси и 
развява Възкъсичките поли кз 
то отвлича

логика, 
над гет

Димитровграднани
победихаВ училищния двор

напрегнатото им На 16 май т. г. в Свърлит 
се съотоя околийско съревно-. 
вание на танцовите състави 
от Нишка околия. Танцовият 
състав ,.Иван Караивнов” от 
Димитровград изненада пргг 
еъствуващите с отличната си 
игра и зае първо място в око 

А Георгиев

пасивни именно поради тако
ва отношение на момчетата 
към нас. Те все още носят а се 
бе си патриархалните схваща
ния на своите деди, че жената 
е „с дълги коси, но с плитък 
ум”. Това схващане вече отдав 
на е отживяло, но то у нас, в 
гимназията, неговите корени 
все още не са подсечени.

ния и културните развлечения), 
които в нашия град, 
нас момичетата, са сведени на 
минимум. Какво ни остава да 
правим в следобните и вечер 
ни часове? 
слаб, неподбраи репертоар не 
може да утоли нашата жажда 
за едно наистина културно раз 
влечение. Танцови забави чака 
ме да ни направи Центърът за 
култура и забава, а това мо
жем и ние сами да си органи 
зираме в гимназията, но. недо 
стига самош-птциатива. Поняко 
га бихме и искали да четем ня 
кои илюстровани списания и

внимание. 
Използвахме' един поне за

такъв про 
междутък за кратък разговор 

— Малко неудобен 
разговор 
глас окупирала ни е логика 
то, но все пак можем да отде 
дим малко време.

Три са ученички от треги 
клас на гимназията — Китка 
Нацкова, Никонида Петрова ц 
Цветана Ташкова, а Миряна 
Миялкова от П

Разговорът започваме 
ното бъдеще, плановете и же 
ранията, а те хвърлят бегли по 
тлели една къя друга, усмихват

момент за 
казаха те в един Киното СъС своя

Д. Йотов лията.

ДЕН, ТРУД, ЖИВОТклас. ® • •за тях
Автострадата ,,Братство-е

динство”, Адриатическата ма 
гистрала, Що ежедневно расте 
и просича на дългия си път 
дивните предели на страната, 
безкрайните железопътни ли 
нии — това е твое, наше де-

погледа и ще продължи из 
просторното помещение, за- 
грижен за производството, за 
хората над които бди- А мла 
дежта в неспирен труд в то
зи ден ше изкопа хиляди ку
бика пръст, ще построи още 
една част от младежката ма
гистрала.

Труди се. неспирно поде
май, прекрасна младеж, Все
ки ден раснеш, избуяваш и 

. си горда, че вървиш уверено 
и съзнателно по пътя на стро 
ителството, на мира и солида 
рността с всички — черноко 
жи, бели, жълти — с всички 
младежи и възрастни от без
бройните меридиани на огро
мното земно кълбо.

Ти, която със своите кора 
ви, жилести ръце градиш ве 
личеетвеНи паметници на сво 
ето време и живот за себе си 
и за бъдещите поколения.

Денят се прецежда през 
снежнобелите облаци и в су- 
тринната синева се откройва 
събуждащия се град- Във ви 
соките корони на дървесата 
полъхва сутреникът и шумо 
лят листата. Нещо вярно, жи

вестници, но в градското чнта 
лище трябва да се чака на ред. 
Момчетата поне могат да отн 
дат да играят билияРД или карти 
а ние нямаме

се
— Не е ли още рано да се го 

вори за бъдещите планове, ко 
гато ни предстои да завършим 
най-напред гимназията — каз
ва Китка Нацкова — 
че, че плановете и желанията 
са едно, а възможностите не
що друго. Но моето интимно 
желание е да следвам техника.

Миряна Миялкова: един от 
чуждестранните езици.

Николина Петрова: лнтерат 
ура или социология.

Цветанка Ташкова: френски 
език.

— Покрай редовните заная- 
тия сигурно четете и белетрис
тика?

— О. да белтеристика почти 
изпълва цялото ни свободно 
време. Ремарк, Балзак, Досто
евски, Толстой, Вазов, Ботев, 
Андрич отстраняват вакума 
между ежедневните задълже-

къде. Ние мно
го пт.ти сме поставяли въпроса 
за отпиваме ня един младежгеи 
клуб. където бихме се събира! 
ли да четем списания, вестни
ци. да едуяшме музика и раз 
меняме мисли.

още пог,е ло.вително откриват немирните 
игри на първите слънчеви лъ 
чи-.

Денят не мълчи. В полъхза 
на сутениика и вечерника, в 
буботенето на бързите -пекли 
ви потоци, в плискането на 
тихите води, в тътнежа на 
влаковете, строителните ма
шини — приказва той за хил 
ядите, 1цо се -трудят и създа
ват неуморно и с песен--.

Но тътенът на трудовия 
ден ще спре, рубиненото слъ 
нце се скрие зад хребетите, 
окъпани в пурпура на здра-

Нов ден-.. Нов живот... Шу 
мна врява на хорски разго
вор и много хора, забързали 
в прегръдките на новия ден, 
на новото създаване.

С какво ли ще ни посрещне 
този нов ден?

Като на новородено* пред 
което стоят жизената радост 
и много труд и щастие от не 
го, този ден ни носи ново, нСо 
съществено. бъдеЩо.-

Работикът ще застане до 
своята машина, инженерът 
ще спре край него за мг-п-, Ще

— Когато вече става дума за 
момчетата — обръща се к-„м 
нас Китка Нацкова 
че ще изоЯзя мнението на вси 
чки девойки ако кажа. че гях 
ното отношение към мас се све 
жда ло потиеняване и грубос
ти. Това особено се забелязва 
на младежките конференции,

мисля,

на които просто ни обиждат с 
„седни гъско ’, чевината.

Весна Кръстева, у-ка в 
училището Учител Таса” 
Ниш

подхвърляния 
„какво пък ти знаеш” итн. Че 
сто пъти имаме какво да пред 
ложим, но все повече ставаме

този ,,недодържко” що е ка
зал тайната-

Тоя ден бе някак си особен. 
Утрото изпълзя над хълмшда 
та с огромно червено знаме, 
на което като звезда блясна 

слъцето. Нашите 
полуголи тела се

Изведнъж бригадирите го 
подхванаха и той полетя във 
въздуха ■ • •

прегърд- 
ки . . . а някъде и еКрито отро 
цена сълза•■•

Ръкостискане . . .работим до шест извънредно. 
Чуха се гласове, че това е за 
бранено, че не се 
извънреден труд- Обаче това 
беше единственото решение и 
ние искахме на всяка цена да

Работехме на участъка Па 
рачин — Ниш- Бригадирски
ят лагер бе построен в 
впадинка недалече от Ражан, 
малко местенце, чиито жите
ли бяха свикали да виждат 
бригадирски блу 
зи из улиците.

позволяваедна

БРИГАДИРСКИ СПОМЕНИ превиваха над ки 
рките, сякаш из
пълняваха мисти 
чна обредна иг-

Беше краят на 
декада.ггьрвата

След всеки изми 
нали дес®т дена 
Щабат на младе- 

бригади
провъзгласяваше
А само оня, който е бил бри 

знае какво значи да се

ДЕКАДА ра- Тишината на 
утрото бе из
пълнена с уда

ри, приличащи на безброй ко 
пита, сляли се в глух тътнеж 
на настъпателна конница. От 
лицата течаха струйки пот, 
но никой и не помисляше на 

Всичко бе изопнато,

жките
бъдем ударни Бяхме решили 
— група най-силни, отбрани 
младежи да станат и тайно да 
се измъкнат от лагера...

гадир
бъде ударна бригада. Нашата 
— ,,Васил Иванов — Циле”- 
бе съставена от младежи и 
девойки от Димитровград и 
Пирот.

Юлският ден догаряше и 
заливаше в руменина • целия 
младежки стан. Прекрасна му 
зика се носеше 
след завършения трудов ден- 
Докато бригадирите 
ха, ние в Щаба на бригадата 

обсъждахме Ще бъдем 
ли ударни или не.
_ Трябва да се разберем, че 

първата декада за нас средно
школците е най^ерудната—го

вореше комендантът на брига 
дата — и не напразно е наре 
чена „декада на слиновете . 
Ние няма защо да отчайваме

*** гючивка. 
напрегнато...

А когато дойде бригадата 
сякаш се разля огромен по
рой, който помете всичката 
земя, изкопана от нас-.. Целият 
ден просто летяхме и аз за 
пръв път почувствувах какво 
значи младежки полет-

Лъжат ония, които казват, 
че любавта 
бригада- Изобщо може 
дост без любов? . - -

е забранена на 
ли мла

над лагера
Щаба, по-След договора в 

търсих момичето, с което в 
течение на десетте ди бя- 

се сближили тъй силно,

се вессле

хме
сякаш се познавахме години. 
Казах й за решението на Ща 
ба- Тя се усмихна само и се 

По-късно узнах

***живо

Бяхме капнали от умора и 
едва чакахме вечерта- А тя се 
бавеше някъде по върхорите 

Стояхме 
тръпнещо 
ми ако пак нямаме нужните 
проценти, ако не сме успели
— висеше над всички тревож 
ната мисъл?!

—... За пръв път Се провъ 
згласява УДАРНА средношко 
леката бригада „Васил Иванов
— Циле” ...

Мощно и гръмко *,ура” пре 
сече думите на коменданта на 
лагера, който четеше списъка 
на ударните бригади-

разделихме, 
зашо се усмихна така . • • построени.,

очакване.
в

Потта лепнеше по плещите 
ни, някои се прозяваха, дока
то в пълна тишина се постро 
явахме под треперещите зве
зди на юлската нощ.

А-

ако. •.
Тук се намесиха 

разгорещени гласове, които до 
казваха, че не са Ни нужни 
бог знае колко процента. Вси 
чки знаеха, че за шестте ча
са, колкото е определено да 
се работи, не може да ги осъ 
ществим. Ами тогава как?

Днес не си спомням кой то
гава предложи да станем е 
два часа след полунощ и да

няколко
И изведнъж — група девой 

ки ни се приключи. Комендан 
каза, че никой не им е 

да станат и Ще трябва

Кога/го ние строехме...
тът Потърсих я, макар че тзър- 

до се бях зарекъл да не гово 
ря, понеже откри „тайната”. 
Пред нас изникна комендан
тът, просълзен и със задавен 
глас започна:

— Ах, ти . . . вие ли. . .

Пробивахме си път 
бригадирите, милвах я с по
глед и искаше ми се час пет 
скоро да се измъкнем от тази 
пияна от радост младежка въ 
лна •. .

средказвал
да се върнат. Но те се зака
ниха,- че ще кажат, а тогапа 

отиваше по дяволите.всичко
Той сви ядосно рамене, стрел 
на редицата с поглед и се за 

накаже с дежурство Ст. Николов
кани, да
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МЛАДОСТ-1г
Двадесет и пети май. Пред прага: наПред прага сме на

празник на МЛАДОСТТА! И в тези дни, дедЯщи ниедин велик
от Празинака се питаме нима Той не е камшиченият сноп—на 
правен от милион киловатчасоъи проводници, стотици киломе 
тон -асфалтии шосета, железопътни линии, безорой фабрични 

комини, устремени с дулата си към синевата, от взривове,
събарящи канари, от нежни изковани стихове/ к-ьдето скали-

чиито именаса единственият декор на градове-строежи,
Камшичен сноп, с който като с мълнии

те
■ няма да повтаряме, 

гоним Тъмата и от иай-затуления к-ьт в страната и които по-
комунизма,-б-ьдещикъмбвдоиосно въртим над устремените 

дни.
Моля, спрете за миг! Изгслючете Ябланица, Маврово, Вла 
. С един безумен замах унищожете пътищата, фабрпч 

железопътните линии! Нека с грохот паднат ги
сина..
|гите комини,
таптите-мостовс, тунели, нека славната гладница падне вър>у 
житните поля! Да се обърнем и да погледаме тогава.

_ не сме ли в страната!, където народният изедник из
смукваше последните кайки от работника, к-ъдето училищната 
скамейка беше само блян, не сме ли в страната, която гинеше 
от болести, мизерия и смрад, страната на фашистите поли 
тици, фабриканти, жандарми и обезправени труженици.

Наггразно разстрелваха. Напразно пълнеха затворите. На 
.празно с трясък на Танкове, рафали, изстрели искаха да за 
глушят ритъма на времето, на човешкото сърце, обединено в 

ПАРТИЯ НА КОМУНИСТИ.

Младежи и девойкп г. Белград

Младите за сс5е си и другите думата
Ти ли си тази, от която мълнии просветиха съзнанието. 

Ти ли си развихрената младост, която изсичаха с рафали, а 
ракитак десетократно избуяЗаше в младите фид.тн

ТЪМНИНАТА НЕ ВИНАГИ Е СИМВОЛ НА „ГРЕХ“
която катр
ки. Ти ли си та’зн, която бликна в к-ьрвава река|. з!а да цъфтиЛАДИТЕ са били и 

ще бъдат в център 
На вниманието. То
ва е повеля, която- 

днес успешно се изпълня
ва. Но макар че в тази на 
сока е. постигнато много, и- 
ма моменти, когато млади
те нс са напълно разбра11!! 
от обшествеггате фактори 
и родителите. С настояШ-ия 
разговор — който с твърде
интимен и затова анонимСц 
— Ще се опитаме да ви от 
крием интимните кътчета, 
които понякога ревниво па 
зилг в себе си и не искаме 
дори и ние да ровим в тях.

се раждат в звездните нощи! 
Ето аз съм работничка, пък ° 
бичам да чета. Ненавиждам, о 
баче, днешната поезия, която 
е трудно разбираема или из
общо неразбираема. Любими 
поети са ми Пушкин, Дебеля- 
иов, Шантич • ■ •

Л- Б. — домакиня — Имам 
и дете. Но това никак не ми 
пречи да чета, да се чувству
вам млада. Всъщност и по го 
дини съм млада, нямам оЩе 
двадесет. Но не ми харесва 
начинът, по който се възпита 
ваме. Струва ми се, че сме 
предоставени на себе си. А ма 
лък е броят на ония, които с 
размисъл могат да намерят 
правилния път- Зная младе
жи, които губят часове в ка
фената- С мъжа се разбирам 
отлично, значи, че не се раз
кайвам за ранната женитба- 
Завиждам само на ония в го
лемите градове — имат пове
че развлечения!

В. В-, ученичка — Млада 
съм и обичам пролетта, хора 
та и любовта. Не ми са чуж
ди нито идеалите, мечтите, 
копнежите. Имам момче. Ние, 
когато става дума за момче, 
крием го, защото средата е 
такава. Защото босилеградча- 
ни—малък а броят на изключе 
нията — от едно заставане из 
придат цяла историйка, коя-то 
понякога ни хвърля в тревога 
и отчаяние- Защо например, 
обществено-политическите ор 
ганизации не организират раз 
говори, които да бъдат посве
тени на еСнафщиНата, на из 
намирване общ език с родите 
ли, преподаватели • • • За,. да 
изтъргНем чистото у нас ще 
трябва със сдружени сили да 
отстраняваме пластовете пред 
расъдъци, трупани с векове...

идеалите. Някои казват, че 
сме нямали идеали и че не 
сме могли да ги имаме. Горко 
се лъжат тези. Само оня, кой 
то е бил на някоя наша акцм 
я —- било съюзна или от мест 

Ще види ка-

А спокойно днес нашата младост, да ухаят нашите дни на про
лет п люляк...

Не, невъзможно е да се изключи Ябланица, Маврог.р 
Власииа... Невъзможно е да спре разливащия се в ноеи

асфалт, взривовете, отнасящи канари, скелите и фабрн 
комини, изникващи като гъби след майски.дъжд... ЗащЗ

кило
тен характер 
кво значи младост. Призна-

метрн 
чшгге
то напоследък, синевата браздят наши реактивни самолети 
и се радват на извретенйлите жита, на белорунните стада..

Партията—жътвар днес събира ръкойки -младост за но
ви строежи. Наоколо мирише на бетон и вар, на полско цве 
те. Наоколо дъха Пролет...

И ето двамата е Теб, любима девойко, крачим прегърна
ти днес. Обичаме се като хора, като брат и сестра, като 
бпм и любима, като гълъби литнали от Неговата ръка. И аз 

| ти шепна за иднгшата, когато ти и аз ще хвърчим по асфалг-

вам, има моменти, когато ра
зочарованието ни забави дви 
женията и уморява ставите- 
Но това са само отделни мо
менти. Аз обичам, че съм син 
на двадесетия в«к- Колко е го 
рдо да си съвременник на ко 
смически полети и ртръсване 
то на плесента от човешката 
душа — както каза Вапцаров!

В. С-, работничка — За нас 
е още трудно. ЕоСилеградеко 
е изостанал край и патриар
халният бит е на цена. Колко 
свобода проявяват работнич
ките—девойки, например, в 
„Кощана” във Враня! Защо, 
например, майка ми не може 
да разбере, че любовта е съ
ставка от живота на младите? 
ЗаЩо -трябва вечер да се стра 
хувам, ако малко повече се 
задържа с любимия момък? 
Нима мислят, че тъмнината 
винаги е символ на ,,грешно
то”. Да знаят колко смели по 
риви и колко искрени чувства

дю

ните пътища със светкавични лимузини ще се прегърщаме 
и кълнем на вярност и обич под луната» к-ъм която ще пра 
щаме не въздишки, а космически кораби.

И утре, на Двадесет и пети май, набери от 
цветя. Сложи ги във вазата. Защото в нашия дом 
Партията, ще влезе Той да ги помирише и да се усмихне ба 
гцинскп...

К- Н-, работник — Не раз
бирам защо, когато стане ду 
ма за млади, възрастните ви 
наги се ,,издигнат” и говорят 
за нашите проблеми покроЕи 
телски, да не кажа, с извест
но ,,снисхождение”. Разбира 
се, това са отделни примери, 
но вие сами знаете как може 
да се огорчите от цяла компа 
ния, ако само един член от не 
я се отнася към вас с недове 
рие, или се ,,издигне” над вас.

М. П-, ученик — Зная, 
ние младите сме ,,по-особени” 
в желанията си, стремежите.

полските 
ще влезе

А след това побързай да се слеем в шумящата река на 
Младостта, която ще потече по булевардите, в параден митинг 
за да даде обещание и тая година, че поети, работници, инже 
цери, строители, ученици, изобщо хората, виждат по-яс
но отвъдни51 ден, разпукващ в люляковата зора на настоящето, 

И тогава ела при мен, Защото прекрасно ще бъде от гь 
лъбовите крила, от полските цветя, от бетона и варта от шумя

че

щця парад.
Тогава мощно ще завъртим камшика над впрегнатия от 

нашето Слънце ден!
ъУх.Уг 4 >

Ст. Н.

Срещи с млад шие

Денят се познава по утрото
лемн. Затова не ще бъдете учу 
дени, когато узнаете, че тя е 
член на Общинския и училй 
щен комитет, председател на 
класовата общност в П клас, 
главен и отговорен редактор 
на -трибуната „Младежка ду
ма” в чийто състав са звуч 
ните новини итн. и че въпреки 
всичко е отлична ученичка.

Искахме да отклоним рамо 
вора от обикновената пътека, 
да ни каже нещо как интимно 
дожгшлява света и как го ехвл 
ща.

Рефлексите на зениците са 
бързи. Стесняват се, когато у 
лавят чужди мисли, разширя
ват, когато в морето от нюан
си намират истинския отговор 
и когато всички съзнания се 
съберат във фокуса на зеници 
те отново се насочват към съ 
беседника внимателно и упори 
то. Осмислени сяшш вибрират 
като дълбока зелена планинска1 
река през чийто вир от вре,че 
на време прелитат едвам види 
мите клепки. Широкото русо 
лице с-ьс спуснати руси коси 
е продуховено, енергично и се 
риозно. Такова е впечатление
то преди да започнете разго
вор с Любица Асенова, учепич 
ка от П клас иа гимназията 
„Йосип Броз Тито” в Димитро 
в град, а когато го завършите 
ставате още по- уверени, че се 
демнадесетгодишната девойка 
е формиран човек, който инте
лигентно и сериозно навлиза в 
същността на тежките проб-

МЛАДЕЖКИ БРОЙКИ
Ф г.5,

18 В Общинския комитет на 
Съюза на младежта в Димгг 

регистрирани 
1-760 членове в селските, фа 
брични и школски младежки 
активи. От това число девой 
ки са 735. Във фабричните а 
ктиви са зачленени 160,а в 
33 селски активи — 823 чле
на. На -територията на Общи
ната съществува един сред- 
школски комитет и 13 актива 
на учащата се младеж със 
777 члена и то — 6 актив в 
вимназия ..Йосип Броз Тито” 
и 7 в основните училища с 
313 члена.

тровград са

Ще следвам литература. Дка 
успея ще се опитам да стана 
журналист. Високо ценя и оби 
чам тази работа, особено огка 
кто работя в трибуната.

— Изглежда, че обичате белз 
тристиката.

—В къщи имам библиотека с 
подбрани дела. Нещо е купил 
баща ми от наградите за обра 
бодените теми. Занимавам се и 
с поезия помалко. Проза ощеДевойки от Босилеградско В.
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ЕДИН ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ: НАША АНКЕТА

ПРЕД ПРАГА НА ЖИВОТАМладите се нуждаят от 

Професионално образование 

и ресторант за общест
вено хранене

СТЕФКА Д. ТОДОРОВА — За 
виси от материалното състоя 
ние. Иска ми се и мога, но не 
е работата само до желанието. 
Надявам се, че що получа стн 
пендня—

ВЪПРОС: Какво ще поръча 
те на идващите след вас?

БОЯНКА ИВАНОВА — Пове 
че работа.

ВАСИЛ В. ВАСИЛЕВ — Над 
деляване на апатията и по-гол 
яма заинтересованост. Училн- 
щете никак не смее да се схвл 
не като бреме.

ВъПРОС: Накрая, когато сме 
до поръките, поръчете нещо и 
на ония, от конто мислите, че 
зависи създаването на здрави 
социалистически кадри.

ВАСИЛ В. ВАСИЛЕВ — До об 
ществено-политнческите

Водихме разговор с представители на едно поколение, 
намира пред прага на живота. Група учешщн-отлнч- 

икономическо училище в Босилеград се и>
което се
ници, завършили 
казала за условията, успеха, намеренията и по-наттагьпшпте
желания в живота...

В Общинския комитет на 
Съюза на младежта не се дво 
умеха много кой е най-актив 
ният между работническата 
младеж: Митко Василев, кза 
лифициран работник от ,.Сво 
бода”, член на Общинския ко 
митет на СЮМ, председател 
на комисията за работа с ра
ботническата младеж. Роден 
е в село Скървеница, а от 
1961 година е работните в 
,,Свобода”. СъШата година у- 
частвува в изграждането на 
автопътя, където бива похва
лен.

седи по въпроси от междуна 
родното работническо движе
ние, международните събития 

сексуалното възпитание. 
Към тези въпроси съществува 
голям интерес сред работни
ческата младеж.

— В града не съществува 
ресторант за обществено хра 
нене, нито пък и«а обществе 
ни квартири за младите рабо 

. тници. Могат ли заплатите да 
покрият всички разходи?

—Да, и това са неразреше 
ни проблеми- Разбира се лип 
сата от р>есторант за обществе 
но хранене най-много засяга 
нас, младите, неоженени ра
ботници. Аз например и по
край това, че всяка събота до 
насям храна от село, плащам 
в „Балкан” 10.000 динара ме
сечно. Ако към това добавим

—И за любов! подхвърли кяВЪПРОС: Вие сте ученипи-от ] 
личници с една дума челници ка 
вашето поколение. Можете ли 
да кажете кое е същественото 
за постигане, на отличен или; 
много добър успех?

МАГА СТОЯНОВА — Преди 
всичко, желание да се работн- 
учи. След това — упорит и про 
дължателен труд. Разбира се 
задълбочаване в материята, ко 
ято се изучава и съсредоточа 
пост при преподаването.

кой от групата.
ВЪПРОС: Вие навярно успеш 

зрелостнияи
но ще издържите 
изпит. Какви са намеренията 
ви нататък?

(Почти Цялата група отгово
ри едногласно — „Следване!;.

мисли ге

>.

ВЪПРОС: А какво 
да следвате?

ВАСИЛ В. ВАСИЛЕВ — Ико 
номика. Защо да напуснем спа 
циалността си. орга-

&т ж— Това беше и мое първо 
пътуване извън родното ми 
село и Димитровград — раз
казва той, — първо прониква 
не в св&та. Не зная да ли ще 
мога да се изразя както тряб 
ва, но на бригада се запоз
нах с истинския живот.

— Вие сте председател на 
комисията за работа с работ
ническата младеж и вероятно 
има доста неразрешени про
блеми?

— Най-големи трудности и- 
ма с професионалното обра
зование на младите работни
ци- В града не съществува сто 
панско училище. От друга ст
рана и предприятията зарад 
ограничените материал ни /-сре 
дства досега не са предприе- 

мерки да изпратят някой 
млад работник в средните те
хнически училиЩа. В нашето 
предприятие аз поставях въ
проса да се изпратят няколко 
млади работници в средно те 
кстилно училище, 
отговориха, че няма предвиде 
ни материални средства за те 
зи цели-

Често поставяме и въпроса 
предприятията от града да у- 
частвува-т в изграждането на 
един младежки дом в града, 
обаче и тук материалните сре 
дства са спирачка за започва 
нето на една такава акция.

А I■ ■■ ^

и разходите за частна квар
тира от заплата остава съв
сем малко за облекло и раз
влечение. // п

Д. Йотов

Изложба на 

ръкоЬоделие 

Ь ДимишроЬврад
ли

По повод Празника на мла 
доСтта Конференцията за об
ществена активност на жена- 
та в Димитровград формира 
отбор за организиране на из 
ложба на ръкоделие- В попу 
ляризирането на изложбата и 
събирането на работи на вс- 
зачки.
пълна подкрепа на отбора о- 
казват подружниците на Со
циалистическия съюз.

обаче ни

Танцов състав от Босилсградскотъкачки и плетачни.
низацпи — повече дейност сред 
младите повече грижи за тех
ния живот, идеали, стремежи, 
развлечения. Помогнете им в 
надделяването на патриархал
ния бит и есмафщината!

БОЯНА ИВАНОВА — Ао вси 
чки — дайте пълна възможност 
да се разгърне младостта. Помо 
гнете й зашото на нея принад 
лежи бъдещето!

МАГА СТОЯНОВА — На крь 
стопът съм. Още немога да ге 

стоматоло-
ВАСИЛ В. ВАСИЛЕВ — И ус 

ловията са важен фактор в уче 
Но това е „субективен” 

момент. Обективното в отговб 
ра на тоя въпрос е ТРУДЪТ!

ВъПРОС: Имахте ли любим 
предмет и изцяло ли ученето 
погьлщаше свободното ви врс-1 
ме?

Обичамопределя- 
гия, но ще трябва да държа пр 
иемен изпит, пък предмети, ко 
ито се търсят там ние изучава 
хме повърхностно поради спеши 
алиостта на училището. Въз.мо 
жно е и литература, само 
разбирам защо хората с по\- 
цененне говорят за тоя факул 
тет! Но ие изключвам възмож

нето.Ще бъдат изложени народ
ни везове, плетива и други 
ръкоделни предмети.

Журито за чествуване на 
Празника на младостта ще це 
ни я. изложените работи- 

Най-добрите работи ще бъ
дат наградени.

— Какво е сътрудничество 
то между работническата и 
средношколската младеж?

— Особено добри контакти 
установихме след започване
то на работата на трибуната 
„Младежка 
нея имаме възможност да се

ие
БОЯНА ИВАНОВА — Всички 

предмети са любими, стига ако 
се открие интересното в пред
мета. Доколко то ще бъде отк 
рито, зависи от преподавателя’ 
но повече от ученика. Интере- 

важен. А свободно' 
време има. Ученето не го погъл 
ща изцЯ!ЛО.

ВАСИЛЕВ В. ВАСИЛ — Точ 
но. Има време и за кино. и за 
танцови, за спорт, изобщо за

Анкетирал Ст. Н.М- Б. ността и за икономия—

Чрездума”.

ВОЙНИШКИЯТ МОЛИВ 

ПИШЕ ПРЕЗ МАЙ

сът е много
изкажем по различни органи 
зациони и технологически въ 
проси. Средношколската мла- 

преподават®лите би модеж и
гли малко повече да се анга-

на бе всичко... кня универистет... Трябва да 
се направи план за работа за 
втооото тримесечие.

...Сняг. Белина. Ослепителна 
белина. Слънцето вече е на за 
лез. Нашите са на отворения 
склон... Само да ие ме забеля 
за „непрятелят”. Днес трябва 
успешно да се справя с първа 
та 'войника длъжност.

...Първите звезди бяха окичи 
ли небето, когато „неприятел
ят" от ненадеен унищожителен 
01ъи беше принуден да отстъ 

И Иванчо -ликуваше. Той 
намираше 
мен принос.

жират в организирането Незаборавнм е първият вой 
нишки ден. Аз във войнишко 
облекло
бълбукаме на. планинския РУ 
чей ... Днес някс съвсем 
чаквано в първия си интимен 
войнишки разговор намерих и 
първия сп войнишки приятел... 
Ето, сега седим заедно на ед 
на пейка. Тон пише на своята 
Ике, а аз беседвам със своего 
Радче...

— Циго, по-остри ги бп сео- 
вите. Така както умееш. Отлич 
но! Точка! Този следобед на- 
шцят отбор, в конто играем аз, 
Смерке, Васоевскн, Сульо, Дю 
ляно и Рамиз спечелихме пър 
пия волейболен мач срещу ог 
бора на друго отделение... 
Колко е сладък фасулът днес. 
И киселата салата от зеле. Да 
имаше поне лютиви чушчнци, 

опия малките, връвче...
***

... С.модлей, Софровски, Со
лни, Ставров, Стефан.. • — че 
те се пощата.. Напрегнато вни 
мание. Иванов...
Мира, лъжицата е оставена на 
страна, фасулът нзсппза, но ко 
му е до фасул сега: драги Пе 
■пн! — пише момичето на вой 
Пика.

н тя, и замиращото

зика, отколкото да прекарвам, 
свободното си време по този 
начин.
_ И никога не сте обичали.4
— Съвсем интимен въпрог.

не з-във' вашето училище?
— Някои ученички, а и уче 

оплакват, че не се раз

писала. Тя е трудна ине съм
изисква повече работа, а аз ня 

много време. През послед

чките

ници се
бират. _
_ Как вас ви разбират?
— Повече се дружа с момче

схва

мам

Пишете, не.
— Завинаги?
_ Разбира се това ие е мой

окончателен отговор за всич 
за всички обстоя

та. Те имат по—широки
могат да бъдат твъРАошанияи 

добри приятели.
— Защо не са такива и към, 

останалите?
_ Може би за това са вино»

девойки. Изглежда,

ки времена и 
телства. Човек пе може да из 
бяга от себе си.
_ Дали някога сте желаели

да обичате?
— Може би иякога съм иска 

ла да обичам, мо тези чувства 
успях да задуша.

— Посещавате ли жюрове.
_ Чух, че по—рамо някои са

организирали 
Дори и да съм знаела за тях 
не бих ги посещавала, особено 
когато узнах кои ученици 
ги организирали... Обичам ра 
ботата...

— Зениците й се стесшгха, сл 
ед това разшириха и останаха 
втренчени през покрив в една 
точка като че ли тьрсят път11 

бъдещето. Народната по

пи.
в това и своя скро

ми самите 
че те искат по някакъв начин 
да останат забелязани в техни 
те очи и затова избират грубо 

най—лошо отношеииЬ. Ми 
затова и момчетата са

***

...Днес работи селскостопанс 
секция. Лазаров ни ЛъР- 

беседа за
то. ката

жа една прекрасна 
кооперацията и социалистичес 
сото преобразование на селото. 
А след това. разискванията бя 
ха също богати. Юе ги продъл 
жим и следващата седмица...

сля, че 
груби към тях.

— Към вас не са груби?
и в нашия град.

— Никога.
са— Колегите към меч са вина 

ги коректни и никога натрапим 
чави. С тях сътруднича по вси 

въпроси в училището н 
би това е направило да 

мен.

Сърцето зачки 
може
се отнасят добре към

—Имате ли интимни чувств3 
някой от колегите?

— Любов още не съм дожив 
Толкова много съм анга 

нямам време да ми 
Повз

1
Късно с. Време е за сън. Но 

още не стихва 
мллежки смях и закачки.

След миг тялото ще се отпу 
сме в лек приятен Сън-

войнишкият
ща в
говорка: „денят се познава по 
утрото" се впн в 
големия мозък.
_ Още един човек се ражда.

М. Бакич

Любица Асенова към
кората на ***

време дори и за поезия. Обн 
чам Тургеиев...

яда.
жнрана, че
сля за интимни чувства.

обичам да чета и слушам му

но Илиев, Бранно и Нван, че 
лекнии на войннш П. Косиш

утре имаше— Какво мислите за отиоше 
чисто на учениците към учен*1 че
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ЗАЩО СА ЗАГУБЕНИ
НАД 14 МИЛИОНА ДИНАРА?
Зя 3 месеца 15.360 работни часове загубени по болест

С настъпването на проле
тта и започването на проле-г 
ните полски работи Димитров 
грдските предприятия неочак 
вано се намираха пред непрео 
долимга трудности- Броят на 
отпуските по болест рязко се 
се увеличава, така че само в 
комбината за гумени изделия 
„Димитровград" в първо-то че 
гиримесечие на 1964 година 
са загубени 891 дни или 7.128 
часа- Според един аиализ на 
предприятието това загубено 
работ- време, ако беше ефекти» 
но използвано, би се осъщест 
вило производство за 11.760000 
динара- Ако към тези данни 
прибавим и отсъствията на 
жени — майки и други опра 
вдани отсъствия в цялото пре 
дприятие, броят на загубите 
работни дни възлиза на 1138 
или на 9.104 часа. От това 
произлиза, че в първия квар 
тал ежедневно са отсъствува 
ли от работа 15 работника га
ли е загубено 4-56°/о от разпо 
лагаемото ефективно работно 
време.

Подобно е положението и в 
столарското предприятие ,,Ва 
ил Иванов-Циле” и метално 
то преприятие „Механик”. В 
,.Циле” за първите три месе
ца на 1964 година са загубе-

Да лазим младите гора!ни поради боледуване 4072 
часа или 2.500 000 динара. С 
други думи от обШо 236 работ 
ници ежедневно са отсъству- 
вали от работа 7 работници.

В металното предприятие 
,.Механик” за първото триме 
сечие на 1964 година са загу
бени 2.184 часа работно вре 
време.

Ако погледнем анализите 
на тези три предприятия, ще 
забележим, че най-много отсъ 
ствия има през месец март и 
април. Имамо предвид само 
еднодневните и двудневните
отсъствия, които в попСчсто 
случаи се използват за привъ 
ршване ма полски работи на 
село-

динара за първите три месе
ца само в две предприятия до 
края на годината сигурно Ще 
нарастнат няколкократно- Пое 
лбдотвиело от това засяга про 
изводството на предприятие- 

произЕодителноСтта 
труда и най-сетне личните до 
ходи на работниците.

Години наред в околност
та на Димитровград са 

нови

това нехуманно отношение към 
младите гори.

боровизасаждани 
и акциеви гори. За ползата от1 
горите не е нужно да говорим. 
Достатъчно е да напомийм, че 
Димитровградско се смята за е 
розивна област л залесяването 
ще продължи ог младите гора

Милорад Златанов 
Димитровград 

ул. „Момчил Войвода” 1б/|
пато,

Изглежда, че нашият работ
ник все още не може. да схва 
не, че от успеха на предприя 
тието като цяло,от увеличено 
то производство зависи и не
говото жизнено равнище. Ил 
много от работниците в дими 
тровградските 
заплатите служат като добав 
ка на приходите от селското

ДЬе йремии на 

ейоршен шошо- 

лизашор

ни.
Искам да изтъкна, че млади 

ге гори не пазим добре. Хубг.
наА 

в Аи
вата млада борова гора,
новостроящия се мотел 
михровград вече е в опасност. 
Безотговорни лица немилосърд 
но унищожават .младите фидан 
■ки, засадени едва преди десети 
на години ,още и не пораснали

предприятия
В 46 кръг на спортния топ-.

лизатор миналата годиИа и в 17 
кръг на тази Симеон Иванов от 
Градини получи 151.000 динара 
за точни резултати, като мина
дата година взе 94000 и тази_
57.000 динара.

стопанство, като средство 
заплащане на данъка- Изхож 
дайки от това, става ясно, -за 
•Но не се държи сметка за за 
губените работни дни, които 
влекат след себе си милионни 
загуби.

заКраткотрайните отсъствия 
по болест не са никаква пови 
на. Това е общоюгословеиски 
проблем, който взема

високо.
Дали е нужно да бъдат мака 

зваши такива лица» които наиа 
сят двойна вреда — унищожа 
ват младото зелено богатство 11 
същевременно и 
яс” около Дщми гровграл/? Си у 
рно трябва да се ликвидира

широки
размери именно тогава, кога- 
то настъпват интензивните 
полска работа на село. Но той 
най-остро изпъква в ония пре 
дприятия, където работниче
ската класа е в развитие и къ 
дето работникът е все още с 
единия крак във фабриката, 
а е другия на село. Такъв е 
случаят с всички г 
тия в Димитровград.

Загубите от над 14

Тези дни в релакцията поду
чихме писмо от Иванов, в кое
то той измежду другото пише; 
„миналата година Общинската 
скупщина наплашаше 10 на сто 
на получените пари, но тогава 
можеше в Димитровград 
се купят купони. Сега обаче, ко 
тато любителите на тази игра 
‘на щастие нямат възможност 
да си вземат купони в Дими- 

I тровград нито пък тук 
I да предадат попълнените купо 

Ии. а отиват в Пирот, не разби 
ра.м защо и по-нататък тов з ре 
щение на Общинската скупчен 
яа е в сила?!"

„зеления по

Д. Йотов

и да

предприя-
могатмилиона

Разваляне на 

зъбите у хората
На здравна теми С. Иванов 

с. Градини

Какви ще бъдат зъбите на 
детето зависи и от състояние 
то на зъбите у родителите. 
Съществува мнение (по Пфе 
нрев, че ако двамата родите
ли имат здрави зъби, децата 
също ше имат здрави зъби. А 
ко бащата има добри, а майка 
та развалени зъби, децата ще 
имат и добри, и развалени зъ 
би- Ако тъШата има развале
ни а майката здрави зъби, 
част от децата ще имат добри 
зъби, при което момичетата

тогава болестта не 
разваляването им, освен 
не се поддържа хигиената па 
зъбите.

Болестта

Разписани из5ори 
за еамоуправител- 

ни органи

влияе за
ако

се увеличава и 
при гъстите зъби, зашото н<з 
могат добре да се поддържа 
хигиената Димитровград, май — ВъвСъщо та
ка страдат и ония лица, ко
ито нямат достатъчно слюнка.

им. всички стопански организации 
и земеделски кооперации в 
Димитровградска комуна ра
ботническите и кооперативни 
съвети разписаха избори за 
нови самоуправителни орга-

Живота Пспович 
Бележка: Поместената ста 

тия ,,Прехраната на бременни 
тйте жени като причина за 
заболяване на зъбите” обна
родвана в миналия брой е от 
същия автор.

ни.ще са повече с развалени зъ
би. Когато двама родители и 
мат развалени зъби, тогава и 
децата Ще имат развални зъ-

Изборите Ще се произведат 
на 7 юни тази година-

Б.би-
Известно е, че хората живее 

ши при примитивни условия 
по-малко страдат от тая бо
лест. Това се обяснява с топа, 
не се прехранват повече със 
здрава храна. В дългогодиш
ната си практика <>ьМ збеля- 
зал, че циганите имат по-здра 
ви зъби от другите. И тук 
причината е в прехраната.

Старостта също така влияе 
за развалянето на зъбите. Ра 
звалянето им започва обикно
вено между пета и осма го
дина, след това между 15 и 20 
година, веднага след пуберте 
та, както и след 45 година/За 
рад това в тези години тряб
ва да се обърне по-сериозно 
внимание на зъбите.

При много майки,' когато са 
бременни се развалят зъбите- 
Някои учени твърдят, че не ид 
ва до омекване на зъбната суб- 
станса, докато другите потвър 

Ждават обратното. Трудните 
Жени при повърщането си изх|- 
върлят киселина, която се за 
държава в устата и с това 
влияе за разваляването на зъ 
бите. Затова трябва да се обръ 
не по-голямо влияние на хи
гиената на зъбите-

Предполага се, че хората, 
които оивеят на слънчеви ме 
ста има-т по-здрави зъби, до
като ония от пределите с огг 
малко слънце 
развалени зъби-

Много инфективни болести 
като шарлах, магарешката кз 
шлица, рахитикът, тетанията 
туберкулоза и подобни более 
ти могат да влияя?- за заболя 
ването на зъбите, а особено в 
ко в тоя период зъбите са н 
развитие. Ако са израСтнали,

Двадесет години от освобождението на пашите краища ят щаб на македонските и косо- 
веки войскови единици откри 
плана на врага и реши да запо 
чне единични нападения; вър 
ху отделните му съединения, 
за да осуети офанзивата и не 
позволи обкъ.ржаване на свои 
те единици. Затова още на 25 
април 1944 година една опера 
тивна група — Трета македонс 
ка, I соифйска бригада и Косо 
вският отряд — атакува в Кр 
атово, след което се изггег/.и 
на планина Осогово, южно от 
Босилеград. Тази група след ня 
колко сражения и дълги мар 
шове пристигна на 4 май 1914 
година в село Мада Църнория 
и продължи къд село Тлъмино 
в Босилеградско, където огби 
едно неприятелско нападение 
и пдодължи към село Догани 
ца. Под сражение групата мина 

5 май през Бистърска плани 
на за село Ц-ьрнощица. След 
постоянни сражения щабът I е 
ши през ношта войските да ми 
нат път *7, Босилеград—Крива 
Фея, за да се. прехвърлят на те 
риторията на Ц-ьрна Трева. То 
ва решение обаче не можа да 
се осъществи и оперативната 
група осъшта на 6 май 1944 то 
дина в село Църноошица под 
Пърноок. Уморени от дългия 
Поход решават да починат, а 
след това да продължат пътя. 
Неприятелят узнал за намзре 
нията на оперативния щаб, из 
прати на 5 май през ношта св 
ои войски в района на Нърно 
ок и на разсъмване на '6 май 
затвори обръча и започна да на 
пада. Към 9 часа от село Ду 
кат врагът щурмува позициите 
на Косовския отряд, след кое 
то предприе общо нападение

(продължава в след. брой)

Битката ори Църноок
е. Васил Станчев

На 6 май 1944 година, в окол 
ността на Босилеград, ма пла
нината Църонок се разигпя ед 
но от най-големите сражения а 
Босилеградско и съседните му 
краища между части на Юго-

енна страна и българйки фать 
Стки военни съединенин. Мз 
кар и не в тясна връзка с ьс 
съпротивителното 
на Босилеградско, защото в 
Сражението участвуваха са 
мо неколцина босилегралчаич 
т.ова сражение оказа решава 
'що въздействие за разгръща 
не на съпротивителното дви 
жение в тези предели. След ср 
ажението при Църноок нара 
сггва партизанското движение 
в Босилеградско, народът се 

окопитва и разбира, че краяг 
яа фашистко робство е бди

приятелят бе обкръжил Трета 
македонска бригада. Шеста ю 
жноморавска бригада, I софи 
!йска бригада и Косовския па 
ртизански отряд. Към тези во 
йскови части бяха се присъе 
динили неколцина босидеград 
нани на чело с първия парти 
занин от Босилеградско Васко 
Аукатски. Същия ден през но 
'шД, след тежки, ожесточени 
сражения всички тези съедн 

немия успяха да надделеят си 
дата на врага и 
пробшз.

Ощг през 1944 година 
ралщабът на българската фа 
шнетка войска бе определил 

за бойни действия в предели 
те на И3X0*4на Македония и 
граничните райони към Цярш 
Трева 17 и 20 дивизия, I 
мейски, П1 и ХШ пехотен полк 
части от 1к пехотен и I и П ко 
нен полк, XIV ловна

движение

нада напразят

тепезо.
Битката при Църноок пада 

по времето на Селма 
телска офанзива. Неприятел
ят целеше с този поход да о- 
бкръжи и унищожи частите 
на Народоосвободителната во 
дцЪа съпротивата и обезпечи 
ващи в източната част на Ма 
кедогпгя, да обезглави полнтп 
ческото и военно ръководство 
на Македонищ за да лигави 
мира съпротивата и обезпечи 
свободни Съобщения на дини 
яГга Скопие—Ниш) която по 

това време беше жизнено зна- 
за снабдяването и пре 

хвърлянето на силите на Гер
мания, намиращи се в Гър
ция.

непоия

ар-

дружина 
и редица полицейски части с 
общо — 45.000 войници и поли 
Цеи. Тези съединения на врага 
бяха разпоредени в пределите 
на Босилеград, Враня, Буяно 
вся| Кчманово, Младо Нагори- 
чене, Чтгвте хан, Крива Палан
ка и Гюшево. Със 
ления врагът 
да направи обръч около Козяк, 
Джерман, Широка планина и 
Търговище и Стаевец, за да у 
чищожи намиращите 
части на НОВЮ. Оперативни

имат повече

чшга силни напа
възнамерявашеВаско Дукатскц

славската НародоосвобоАител-г 
войска и оългарската парти 

занска I СофпГ.сха бригада от
па На този 

„Кин Стан” на Църноок це
ден в местността се тук
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Седмичен интервю За библиотеките и читалищата в Димишровградско

Рабошник-
най-редоЬен
чишашел

На всеки гражданин по една книга
Преди известно време Съда 

тът за просвета и култура при 
Общинската скупщина в 'Дими 
Тровград направи анкета за съ 
стояиието на библиотеките и 
читалищата. Тази анкета пока" 
за, че в Дионтровградско шла, 
достатъчно книги в местните 
оиблиотеки, но и много прсб 
леми, които требва да се раз
решат, за да се улесни работа 
та на читалищата. Според тази 
анкета в Димитровградско и. 
ма 15 библиотеки и това: 7 у- 
чилищни, 5 селски, една град
ска и две в учрежденията. В 
тези. библиотеки има 21.483 
книги. Според броя на жители 

на всеки гражданин се 
пада повече от една книга. С 
такова положение можем да 
бъдем доволни, но ако посо
чим и други бройки от спомо 
ната анкета, тогава изпъкват 
редица неразрешени проблеми 
около разпространение на кин 
гата в общината.
ЧИТАЛИЩА БЕЗ ЧЛЕНОВЕ

та на читалищата и в-ьобптс р а 
ботата за разпространение на 
книгата е твърдо слаба.

лективното четене и преразказ 
ване на прочетеното, което се 
практикува от библиотекарка- 
та Милка Истаткова е за вся 
ка похвала. Това начинание най 
добре говори колко много ег 
греши", когато на читалището 
не се дада/г достатъчно поме. 
щения за правилното му фуик 
циониране. Работата с децата 
и интересът, който се проявя
ва от тях показва, че читалп- 
тттр.то незабавно трябва да от
крие детско отделение с от
варящ инвентар и обстановка.

Анкетата на Съвета за прос
вета за състоянието на библио

И ГРАДСКОТО ЧИТАЛИЩЕ 
ИМА ПРОБЛЕМИ

Градското читалище „Хрио( 
то Смнрненски” работи най-до 
бре, но въпреки това и то има 
голяш-1 трудности в .работата 
си. Читалището има над 1.000 
читатели, от които много ра
ботници и домакини. В скоро 
време читалище.о получи но
ви книги на български език в 
стойност за 690.000 динара. Ме 
жду тези книги болшинството 
са научни, които не могат да 
се използват от читателите 
Детската литература, която по 
лучи читалището предизвика 
голям интерес у децата, а ко

тените и читалищата заслужа
ва да бъле разгледана- от <м- 

1 говорните фактори за да из )ле 
заключения за

те

кат съответни 
действие.

Б. Ник.

ТЕАТЪР Преглед на хубови текстове ярмж<•<
Илия Велчев

и успешни реализацииЧислото на читалищата е с-ьв 
сем задоволително, обаче това 
• не е достатъчно за правил
но разпространение на книга
та. Читалищата не изпълняват 
правилно своето предназначе
ние. Почти всички читалища 
•нямат свои справи, помеще
ния. не провеждат събркнид 
на членовете, а също така ня
мат ни регистрирани своите 
членове (освен в Димитровград 
и някои училищни читалища). 
При такова състояние не мо
жем да говорим за правилна 
функция на читалищата, а ра- 

- ботата на някои читалища за
виси единствено от активност 
та на някои лица, задържони 
да се грижат за разпростра т 
нттето на книгата в своето мис

IЧиталището ,-Христо Сми 
рненски” в Димитровград има 
над 1-С‘ОО читатели от всички 
професии — учители, лекари 
работници, земеделски произ 
водители, ученици, домакини- 
Между тях най-редовен чи-та 
тел през миналата година и в 
началото на тая 
ботникът от комбинат- Димит 
ровград Илия Велчев. Всеки 
месец Илия прочете по 4-—5 
книги. НегоЕият регистър ка 
ртон в читалището вече не 
може да побере всичките про 
четени книги- Побеседвахме 
с него по някои въпроси:

Откога членувате в питали 
шето „Христо Смирненски”?

— Член съм на читалището 
от 1949 година- А най-много 
съм прочел след завъртане
то от Армията 1961 гонина-

Какво най-много четете?
— Обичам романа. Разбира 

се не чета, каквото ми падне, 
а винаги се старая да проче- 
та някоя по-известна литера 
турна т-ворба, близка до всеки 
дневния живот.

— Кои наши писатели най- 
много обичате?

— Най-много обичам Андрич 
Чосич, Сремац, и др. и тях ра 
збира се и най-много чета-

— Имаш ли си своя библи
отека?

— Имам, разбира се- Моята 
къща не е без книги. Но пове 
че обичам да прочета добра 
книга, отколкото да я имам 
За това удоволствие и нямам 
възможност- Но ето в читали 
щето, което има достатъчно 
книги винаги мога да намеря 
кига, която ме интересува-

— Кого имате в къщи и дали 
обичат да четат?

— В къщи имам жена, баща, 
майка, брат и снаха- Те поне 
че четат печата. В къщи по • 
лучавам „Братство", 
ка”, „Илюстрована политика” 
„Спорт и свят”. Разбира с-’. 
четат и книги.

— Доволен ли си от работата 
в предприятието?

— Да. И то много даже-
Имаш ли страст към неШо 

друго?
— Обичам да рисувам и да 

ходя на кино.

Участничка от първия 
фестивалРепертоарът из тазгодишния 

преглед на, самодейните Теат
ри от Нишка околия много го 
вори за голямата предприеми: 1 
вост на онези, които се зани
мават с тоя вил изкуство в 
свободното си време. От шест
те творби, които гледаха Дими 
Тровградчалн, пет заслужават 
пълно внимание Отделно пия 
мание заслужава хуморлстнч- 
По-музикадното певю на ниш
ките студенти.

Останалите вечери бяха из 
пълнени с големи усилия на са 
.модейните театри ла реализи
рат класическите, съвременни
те и авангардните творби-мт 
Театралната литература, 
щана” ма Станкович в изпълие 
ние на -димитровградския теа
тър „Христо Ботев” доживя пъ 
леи успех.

Общо впечатление е, че от са 
модейците на Поокупие се о 
‘писваше повече „Скуп” на Дър 
жич в тяхна интерпетацпя не 
бе достатъчно и вдъхновено 
разработен.

Втората по ред драма на мла 
дия и талентлив писател Вла
димир Лукич „Дългият живот 
иа крал Осуалд ’ съдействува 
Ва> известна афирмация на са- 
людейпнте от Алексинец. В 
творбата на Лукич ясно е изра 
вена протестът против тотали 
тарнитс режими, дволичностга, 
Против войната и идеологията, 
(която поддържа войната.

Старият театрален деец Иван 
Шнауц със самодейците ог 
„Станко Пауиович” се прелета 
!ви твърде лобре Със „Симни- 
телпо лице” на Чушич. Оказа 
се, че Шнауц се е придържал 
към онази спещ'алца атмосфе- 
ра на Нушич и разиграностгд 
на думата и душ като иВаор 
па същественото съзнание за 
'едно общество и неговото вре 
ме. Разбира се, и па това пред 
ставлешге различните качества

на артистите не позволиха да 
се извлекат сатир истинните с- 
деменги.

„Игра на безпмените” от Ми 
одраг Павлович в изпълнение 
на камерната сцена от Нищ 
значително обогати прегледа 
на самодейните постижения. 
При това Мподзаг Павлович 
остана последователен на себе 
си: той успя на нов и ориги
нален начин да представи ня
кои от аспектите на съвремен
ната екзистеиция на хората, 
гледайки преди всичко човека 
п неговото психическо състоя
ние.

Открита изложба 

ма българската 

книга в Ниш
ра-е

На 18 май в Ниш ь Дома 
на ЮНА бе открита изложба 
на българската книга, органи 
зирана от издателско пред
приятие ,.Нолит” от Белград 
и Разноизнос от София- Изло 
жбата се урежда в рамките 
на културната спогодба меж
ду България и Югославия.

В присъствието- на много 
културни и обществени дейци 
от Ниш изложбата откри Ол 
га Радичевич, председател на 
Съвета за култура в Нишка.о 
бщина и Тодор Костов, ата
ше по печата в българското 
посолство в Белград.

За седем дни, колкото ще 
трае изложбата, нишлии ще 
имат възможност да видят о 
коло 1.000 български книги 
из всички области на наука- 
тт и изкуството.

Както никога те рамо, след 
тоя преглед изпъкнаха твърщ 
остри противоречия конто раз 
късват тоя феномен театрална 
та самодейност. Отнасят се до 
твърде различните оргаГниз щ>д

„Ко

го.
Кадровият въпрос също : а- 

ка не е разрешен. Нкто едно 
читалище няма квалифициран 
библиотекар. С читалищата п- 
Еикновено ръководят (покрай 
рсГаналата работа) учпТ ;ли, 
младежки ръководители, чис
то образование че отговаря за 
една такава работа. Помеще
нията също така са пречка за 
нормална работа на читалища 
та. Някои книги се намират в 
коридорите на училищата, то 
оперативните ломове. Библио
теките нередовно се снабдяват 
с книги особено селските. Ия 
кои от тях не получават) нит» 
един вестник и с това не прпв 
личат хората в читалището ме 
се грижат читалището ла пре 
върнат в обществена институ
ция, която няма ла .бъде сер- 
вис за издаваш- на книги, по 
място, където ще се провежда 
разискваме върху някои книги 
и творчеството на писателите 
да се устройват вечери, посве 
тени на някои писатели ,итн. 
Ватова, ако говорим само за 
работата на читалищата, не 
взимайки споменатите цифри, 
тогава оценката ни за работв-

они, художествени и финанеяо 
«и аспекти, с които се тръ.ва 
при оживяването и повдигана 
то на един твърде важен вид 
обществена деятелност. Ясно е, 
>Лг самодейността, поне в гаги 
ва рамки каквато е околията, 
търси в тази фаза ангажиране
с уеднаквено гледане на неща
та.

Аюбиша Джорджевич

Петдесет години ош емършша иа

СТЕВАН МОКРАНЯЦ
СТЕВАН ■ СТОЯНОВИЧ МО 

КРАНЯЦ е роден на 28 декем 
ьри 1885 година в село Мокра 
няц до Неготии като син па' 
Стоян Мокраняц — търговец 
и съдържател на хотел, у- 
мрял дйа дена след- раждането 
на бъдещия композитор. Му

зихален по природа, малкият 
Стеван се вслушвал още ка
то малко момче в хубавите 
народни песни- Основно учи- 
ли Ще е завършил в Неготин, 
а средно образование в Зай
чар и Неготин. Мокраняц е и 
мал големи музикални залож 
би. Още като ученик в гимна 
зията започнал да компоиира-

Мокраняц е ръководил хо
ра нд музикалното дружество 
Станкович. Пътувал е в чуж 
бина — в Германия, Българи 
я, Турция, Русия и други ст
рани. Неговото име е най-тяс 
но свързано с живота на Бе 
лградското певческо друже
ство. Той е учил в Мюнхен, 
Рим и Лайпциг.

Творческото дело на Мокра 
количе

ство и има голямо културно- 
историческо значение за сръб 
ската музика. Той е съставил
15 РуковСти, тъй наречението 
кола (хора) за мъжки хор, ра 
зработвал песни, приморски 
песни. Мокраняц е починал на
16 септе мври 1914 година- На 
шата общественост празнува 
бО-годишш-шата от смъртта 
му като велико Събитие в ку 
лтурНия живот.
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аютохроник а
«АСЕН БАЛКАНСКИ» В ЗОНАТА НИШ-ПИРОТ
Крупчапн претърпяха поражение. „А. Балкански“—„Задругар“ 9:1

За първ път от своето съ
ществуване „А. Балкански” 
ще се класира в зоната Ниш 
— Пирот, а димитровградчани 
ще имат възможност да гле
дат добър футбол. За топа мо 
хе повече да се каже на кра 
я на първенството след сре
щата със „Слога” от Велики 
Йовановац. А онова, което ще 
се помни от това първенство 
а. че димитрввгранчани досе
га не загубиха нито една сре 
ща.

митровградските фудбалисти 
постигнаха още пет точки,
,.Балкански” не реализира еди 
наест метров наказателен у- Джорич п. 
дар.

Голове за ,,А- Балкански” 
постигнаха: Касим 3, Ранчев 
2. Гюров 2, Златкович 1 и

Г. Гюров

БАСКЕТБОЛ

ВЪЛНУВАЩА СРЕЩА
»А. Балкански« — »Бор« 19:11 (11:9)

Дерби-срещата в източната 
баскетболна зона завърши с по. 
беда на „А. Балкански”. В твър 
де драматична борба по влажсч 
терен, тежък за игра, младите 
баскетболисти на „А. Балканс 
ки” вложиха максимум усилия 
и победиха Бор. Непреминуема, 
та захцита на димитровградча 
ни не позволи на гостите през 
второто полувреме да се про 
бият ло коша. Те постигнаха в 
това полувреме само елна точ

Тежкият терен не даде въз 
можност за хубава игра. Но к 
покрай това днмитровградчапи 
се показаха по-съобразителпи 
и надмощно победиха гостите 
с резултат 18:11.

След победата над Бор димиг 
ровградчани заеха трето мясго 
в зоната. Освен това има изгЛе 
ди неотдавна загубената срещл 
да се реши в полза на „А. Балка 
нски” Състоянието след петня 
кръг изглежда така:

5 5 0 379:183 10 
5 4 1 145:168 8
4 3 1 к79:114 6
523 245:170 4
523 179:199 4
422 115:174 4
5 1 4 145:275 2
505 143:275 0

Нашият отбор желаеше да 
играе поне за равен резултат, 
обаче успя да постигне онова, 
което може би любителите на 
футбола в Димитровград не 
са видяли на своя терен. Ре 
зултатът 9:1 за „А. Балкан
ски” против „Задрутар” е та
къв. че оня който не е гледал 
мача не би могъл да повярва. 
И така нашият тим с 15 точ
ки ее намира начело на таб
елката в Пиротския ПОДСЪЮ'3, 
т. е- има две точки повече от 
класиралият се след него , По 
лет” от Пирот, който е завър 
шил състезанието, докато на 
шият отбор има още една сре 
ща.

В студиото на ,Звучни новини”

к».

1. Студент
2. Топдичанин
3. А. Балкански
4. Бор
5. Тимочаннн
6. Младост
7. Младост
8. СредношколецКакво би могло да се каже 

за среЩата от неделя?
„Задругар” от Крупац мо

же би за пръв път доживя та 
ка високо поражение, а „А. 
Балкански” постигна така ви 
сока победа. Голове падаха е 
дин след друг и симпатизьо- 
рите на фудболната игра ще 
имат един незабравим спомен 
от този мач.

Първото полувреме завър
ши при резултат 4:1 за Бал- 
каски” докато във второто ди

I Сретен Игов
АТЛЕТИКА

ОЩЕ ЕДИВ УСПЕХ ВА ДИИИТРОВГРАДЧАВИ
На 17 май в Ниш се състоя 

околийско първенство по ат
летика в което взеха участие 
и Димитровградчани. Членове 
те на ,,А. Балкански” 
три първи, едно второ и 2 тре 
ти места. Китка Нацкова по

(юниори). а Снежана Тодоро
ва победи е бягане а 600' мет 
ра (юиср-ки). Второ място зае 
ха Татяна Величкова в бяга
не на 600 метра, докато За.м 
фир Владимиров в хвърляне 
на гюле зае трето място- В 
бягане на 600 метра, в твърде 
остра конкуренция. Димитри 
нка Милева се класира на тре 
то място.

✓
Краят на учебната година наближава...

заеха

втори път зае първо място в 
хвърляне на гюле, докато Ди 
митър Милчев спечели побе- 
датт бягане на 100 метра С.Нейковв

I

АНЕГ ДОТ и смъртта търси сила <гму/
В Стрелъц доскоро живее 

ше Георги „ПилиЩарят”, кой 
то имаше близо 100 години- 
Поради дълбока старост ряд 
го напускаше дома си. Тъй 
като имаше голямо желание 
,,да слезне в село”, за да си 
поприказва с хората, често 
спираше минувачите, запитва 
ше ги за едно за друго, воде 
ше разговори с тях за разни 
спомени...

Един ден минаха край него 
вия двор група ученици. Учи

телят го видя и завърза раз
говор :

-— Как си дядо Георги? От 
давна не съм те видял? Как
во правиш? Я гледай — ти до 
бре изглеждаш! Никой не би 
ти дал 100 години!... Защо не 
дойдеш в село, желаем да по 
слушаме твоите приказки!”— 
започна да го бодри учителят

— Кой си бре дете?... Я ста 
ни. знам ли ти бащу. Знам ти 
бащу,
кео прави Славко? Поздрави 
га- Кеф ми е с него да си по

говорим ,ама остаре, не мога 
да ходя-.. А обичам да дойдем
в село, да се видим с хора, 
да си поговорим. Пусте годи- 
не ме издадоше и за дом при 
вързаше“. Белким би дете и 
умрел, ама немам Сила да за 
пнем- Оно и за смърт треба- 
ло сила-.., Млади и здрави, си 
лни па запну и току умре по 
някой, а я се окамених....

Най-после и дядо Георги 
почина тази

— Защо новият пазар строите на това подводно място? 
— От хигиенична гледна точка. След всяко наводнение 

пазарят ще бъде измит.
— С една дума, за чистотата на новия пазар е зд-ължен 

„свети Илия”!”

добър човек. Ка- намери сила 
година.

Душан Чирич
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