
19 АПРИЛ 1968 ГОДИНА НШ111Ш1ПШ1НШШ1ЛШШШШШ11ШШ111ШШШ1ШШШШШМШШНШи1Ш11111Ш111ШШШШ11111111Ш11111ШШШ1» БРОИ 338 ГОДИНА X • ЦЕНА 20 ПАРИ =ПРЕЗ МИНАЛАТА
СЕДМИЦА

Договор на комунистите
1ШТСтВо I ' =.=

§
събрание на ко-На 21 април в Босилеград ще 

мунистите от трудовите организации в комуната.
На събранието ще се направи обстоен преглед на пробле

мите на стопанските организации в рамките на стопанската ре
форма и за активността на комунистите в решаването на сто
панските въпроси. След разискванията ще се вземат решения, 
съгласно които да се ускори обединяването на босилеградските

състоиI
ВЕСТИШ,! НА БЬАГАРСРАТА НАРОЛ■ ЮСТВ СФР ЮГОСЛАВИЯ

стопански организации.
Очаква се на събранието да присъствуват над 100 кому

нисти от стопанските организации.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СКУПЩИНАТА НА СЪРБИЯ ДР. МИЛОШ МИНИЧ ПОСЕТИ БОСИЛЕГРАД В.

МИННОТО ДЕЛО И ТУРИЗМЪТ РАЗОТКРИВАТ 

ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА БОСИЛЕГРАДСКО
Избори в комбинат „Димитровград“

Изборите в комбината за гумени изделия в Димитровград 
ще се проведат па 23 април.

На кандидационните събрания на трудещите се в пет съ
вета на трудовите единици са издигнати кандидатурите на 24, а 
ще се избират 18 членове па работическите съвети на една го
дина. На две години трябва да се изберат 23, от 32 предложени

<•- ::
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След посещението 

ко общини в Южна
на някол- равнише, ако се има предвид 

редовното посещение на децата 
в училище, 17-те новопостроени 
училищни сгради, добре реше- 
ният кадрови въпрос. Това е ре 
зултат на собствени сили. Ко- 
гато става въпрос за обзаведе- 
ността на училищата и възна- 
граждаванего на просветните 
работници, положението е

За минното дело в комуната 
се каза, че то е най-голямата 
перспектива. Обаче, конкретно 
Есе още нищо не се работи, о- 
собено върху фосфатните зале 
жи в Лисина, където изследва
нията отдавна са приключени. 
Дори минните предприятия из
бягват да дадат официални да-

кандидати.
Сърбия,

Милош Минич, председател на 
Скупщината на Сърбия и Мир 

Попович, подпредседател 
на Изпълнителния съвет на Съ 
рбия в събота посетиха Боси
леград. В разговор с представи
тели

За централния работнически съвет за половината члено
ве колкото на тези избори ще се избират, кандидационното съ
брание е предложило за 4 членове, които се избират на една 
година 5 кандидати, а за 16 членове, които ще се избират на 
две години — 24 кандидати. М. Б.IКО

Работници за НССРна общинската власт, ди
ректорите на стопанските орга
низации и представители на об 
ществено-политическите 
низации гостите бяха запознати 
с проблемите и 
на Босилеградска община.

ИНИ по тоя въпрос. Строителното предприятие „Пелагония” от Скопие тези 
дни предложи на Клона на завода за заемане на работна ръка 
в Босилеград, да намери 70 работници — строители от различни 
специалности за работа в Чехословакия.

Предприятието търси предимно висококвалифицирани и 
квалифицирани работници, 
официално пред комисия. С тях ще се сключи договор, съглас
но който ще се обвържат да проведат 3 години на строителна 
работа в Чехословакия. Заплащането ще стане според труда, а 
гарантираните заплати на висококвалифициране от 1500—1600 
нови динара и за квалифицираните от 1100—1200 динара.

Работниците ,които се явят и изпълняват условията, ще 
заминат на работа на Първи май тази година.

Бе отправена забележка, Iзадоволяващо. че
орга-

положението
I които са получили квалификацияПредседателят на общинска

та Скупшщина Владимир Сто
ичков и другите участници в 
разговора ги запознаха с най- 
належащите въпроси, 
нали от изостаналостта и паси 
вността на комуната.

Босилеградската община е ед 
на от най-изостаналите в Ре
публиката. Тя няма промишле
ност и развито селско стопан
ство, което да я тласне напред. 
Съществуващите 
при общ годишен доход от 27 
милиона нови динара не са в 
състояние да дадат много 
комуната. В тях са заети 270 
работници, или 1°/о от съвкуп
ното население. Подобно е и със 
селскотостопаяство, което

Iвъзник-

в. в.

Пред празнина на младосттаI
Макър че остават още малко дни, подготовките за честву- 

ване Деня на младостта в Босилеградската община още не са 
започнали. Преди един месец е изготвена обобщена програма 
за чествуването, обаче конкретни подготовки все още не се про 
веждат.

предприятия
=
=за

Начинът, на който до сега е чествуван празникът става 
все по-блед и несъдържателен. Фестивалът, който всяка годи
на се провежда в Босилеград, показва, че е надминат, тъй като

Милош Минич в разговор с обществено-политически дейци от

Iкомуната
Най-много изказвания стана- нерешените въпроси са после

дица на слабата помощ, която 
се оказва на тоя край. За 20 го
дини общината не е получила 
нито един динар като помощ от 
обществото, за разлика от дру
ги общини, които са били в по- 
добро икономическо положение.

(Следва на 2 стр.)

не носи нищо ново.
Според първоначалната програма, в районните центрове 

ще се устроят слетове и подбрани програми на ученици и сел
ски младежи. В Босилеград това ще изпълни Основното учи
лище.

сега
на осигурява солиден поминък 
на 17.000 жители. То осигурява 
само 50.000 стари динара нацио 
нален доход на глава от насе
лението.

Положението на земеделците 
е още по-незавидно, зарад срав 
нително големия данък. Само с 
15.000 стари динара са по-малки 
облаганията по хектар земя в 
сравнение с онази в Панонска- 
та низина. А това е така, зашо- 
то оценяването качеството 
земята е проведено лошо и то 
преди 15 години.

С оглед на това 
печалбарството е един от глав
ните
последък и миграцията 
по-масова.

ха за пътя, който свързва Бо
силеград с Владичин хан. Той 
не е само обикновена връзка, 
но има жизнено важно значе
ние за Босилеградската общи
на. Липсата на по-добър път, 
който да свърже общината с 
вътрешността е сериозна преч
ка на развитието тук. Преди 
всичко комуната няма изход 
към централните райони, оста
ва без пазар за излишеците от 
стопанството. За тоя път се свъ
рзва всяко начинание. Всичко 
тук става скъпо и икономиче
ски неоправдано, защото няма 
път. И сигурността на пътници
те става все по-слаба. Той е 
от голямо значение и за здрав- 
пазването, за лекарските интер 

ции. Здравният дом в Босиле
град няма специалисти и се на
лага много болни да бъдат за
карани във вътрешността. През 
зимата обаче това става невъз
можно. А касае се само за 40 
километра лош път.

1 В чествуването ще вземат участие и младите горани. По 
всичко личи, че те най-тържествено ще посрещнат празника, 
защото се очаква дотогава да залесят към 100 ха нови площи.1 В.

МНЕНИЯ
на Има нужда от хлебарница в Клисура

положение
Клисура с център на селата високите цени на дървата, за- та обаче е сериозен и би тря- 

от района. Тук е местната кан щото стрували по 6 хиляди ди- бвало кооперацията и обществе 
целария,

източници на приходи. На 
става училище, нара метъра. Но това оправда- но-политическите фактори да 

няколко частни работнилпици, ние не може да се приеме съв- вземат мерки за откриването на 
търговски магазипи па коопера сем, защото има възможност те такава. Защото населението се 
цията и други. Зарад централ- да се купуват и по-евтино, 
ното положение па селището и

основното

По-големи успехи е постигна 
па общината в борбата с ерози 
ята. В следвоенния. период 
създадени 3.500 ха нови гори, 
главно с помощта на гораните. 
И учебното дело е на завидно

нуждае от такава.
Въпросът за хлебопекарница Цено Димитровса числеността на паселението тук 

. винаги е живо и потреблението 
I е завидно.
> Но в Клисура цяла година ня-
> ма хлебопекарница и това се чу 
1 вствува значителпо. По-рано и- 
1 маше такава. Но старият хле- 
1 вар, Тапо отиде в пенсия и коо- 
, перацията закри работилпица-

На 22 април—общ събор
За 22 април настоящата го- та на органите на управлението в 

дина в Димитровград е свикан Общинската скупщина, както и 
общ събор. Самоуправителното доклад за работата на служба- 
събрание ще обсъди основните та по обществено 
насоки на развитие на община- ще се даде съгласие

МИЛОШ МИНИЧ ПОСЕТИ 

ВЕСНА КОБИЛА“
книговодство,

по заклю
чителните баланси, фондовете 

Същия ден двете камари на на скупщината, ще се решава 
държат сметка за пуждитс па Общиноката скупщина трябва по проектопрограмата за израз-

да приемат и насоките на раз- ходване на фонда за пътища и 
витие на общината и бюджета Фонда за комунални 
за 1968 година. От 32 точки на ДРУги въпроси, 
дневния ред на събранието, вни.-------------------------- ---- ------

та. Намериха ръководпитс, че Та в 1968 година, 
тя не била рентабилпа и без да33

обща реализация от 350 милио
на. Това е голяма сума за орга
низацията, която трябва да се 
бори за съществуването си със 
засилената конкуренция на ос
таналите транспортни предприя 
тия.

В едночасов разговор с работ 
ниците от транспортно предпри 

„Весна кобила” председа- 
Скупщината на Сър

бия бе запознат с най-важните 
проблеми на тази организация.

председа-

паселснисто й сложиха ка-
услуги и 

М. Б.
ятие 
телят на

типар.
Хората обаче не са съгласни, 

че е перентабилна. манието привличат: проекторе- 
Стоян Апостолов, Тапо, опи- щението за изменение на тери

торията на местните общности, 
изготвено въз основа на предло-
жението на Общинската кон- Ь течение на тази година тъ- 

Хлсбопекарницата може да ференция на Социалистическия рг011ското предприятие „Слога” 
бъде съвсем рентабилна. Ежс- съюз, което изисква й измене- от Босилеград ще построи нов 
дневната продажба на сто ки- ния в общинския статут. ЛЮбата' За це

Като част от плана на разви- два 5° милиона ^ Ще ИЗразхо~ 
тието в здравеопазването в об
щината съветът за народно 
здраве при Общинската 
щина предложи програма 
мерки по здравна защита на

Не може да се пренебрегне територията иа общината от на „ 
мнениетп па „ стоящата — до края на 1970 го- в останалите села по най-из-
, стеран-хле- дина. в тези рамки се предлага годен начин да реши въпроса с
бар, защото той работи в този в настоящата година да се ор- помещенията. В Долна Любата 
орапш повече от тридесет го- ганизират мерки за защита на тз=т,,„

най-малките деца, загХа на Рад1™евци ™ подпомага ча- 
учащите се, бременни жени и стниии при изграждане на нови 
охрана по труда. къщи, в които да се обезпечат

Скупщината, между другото, съвременни търговски магази- 
идва. отще обсъди и отчета за работа-ни.

..СЛОГА“ СТРОИ МАГАЗИНСъбеседниците на
заявиха, че поради лошо- 

който
В разговор с работниците 

Милош Минич изтъкна, че в тсп хлебар например казва сле 
дпото:

теля
пътя,

Босилеград с В. хан, пре 
ми

то състояние на оистемата на кредитирането не 
забавно трябва да се направят 
изменения, защото това става 
спирачка на стопанския живот. 
Лихвите на кредитите са ненор
мално високи, а те са последица 
на лошата политика, която за
почнаха да упражняват банки
те след масовото изтегляне на 
личните влогове. Това те нава
ксват със сегашния начин на 
кредитиране.

Накрая Минич каза. че пред 
приятието трябва да набави 

за гориво и че е необхо-

свързва
дприятието губи половин

трудочаса годишно. Скоролион
стта на транспортните средства 
е към 13 километра в час. По
ради това отчисленията на тран 
спортните средства стават 
пъти по-бързо, а редовните раз 
ходи са три пъти по-големи от 
нормалните.. Конкретно напри
мер, хабенето на рейсовете ста
ва две години след купуването.

Предприятието се нуждае от 
банкови кредити. Обаче те тру
дно се получават, срокът на 
връщането им е къс, а лихвите 
големи-от 9 до 10 от сто.

лограма хляб стига тя да е реп 
табилна. А ако хлебарят прави 
кифли, мекици и банички, реп- 
табилността ще е още по-голя-

стари динара.
Когато магазинът бъде готов, 

скуп- въпросът с търговските помеще 
от ния в това село ще бъде решен. 

Предприятието

два

ма.
прави опит и

помпа
димо по-пълно ползване на мо
щностите и изнамиране начини дипи.

Управителяти по-рационалназа икономии 
дейност.

па кооперация-За тази година предприятие
то трябва да плати ануитети от 

милиона стари динара, при
та твърди, че нерептабилпостта 
па хлебопекарницатаВ. Велипоп96

В.



ВТОРА ГАРНИЗОННА КОНФЕРЕНЦИЯМилош. Минич иосеши Босилеград

За модернизация 

на армиятаМинното дело и туризмът разоткриват 

перспективите на Босилеградско
бряване на системата на ръко
воденето, отговорността и дисци 
плината и др. Всъщност, модер 
низирането не отминава нито е- 
дна по-важна област във воен
ното изграждане и военния о- 
пит, а основна цел е по-нататък 
шно укрепване на бойната го
товност на частите и военните 
учреждения и тяхната подгот
веност за успешно изпълнение 
на задачите и в най-трудни ус
ловия, се казва в заключения
та на конференцията. Също та 
ка, се посочи «а събранието, 
комунистите в армията трябва 
да се стремят да запознават ши 
роките народни маси, на първо 
място трудовите колективи и 
младежта, с концепиите и зада
чите, свързани с народната 
отбрана. Всичко това изисква 
постоянна идейно-политическа 
дейност на всички членове и ор 
ганизации, за да могат военни
те колективи да се мобилизи
рат в практичните задачи.

На заседанието се обсъди и 
въпроса за включването на ко
мунистите от армията в местни 
те и общински конференции на 
СК. Констатира се, че начал
ните резултати са задоволител 
ни, което може да се види, ме
жду другото, и от факта, че пе 
тнадесет комунисти от армията 
са избрани за делегати в общин 
ските конференции а мнозина 
от тях в различни комисии и 
други тела. Чувствува се заси
лен интерес към събитията в 
комуната и тяхното присътвие 
в събранията и другите форми 
на дейност. Комунистите от ар
мията навреме реагират на ня
кои отрицателни явления, а о- 
собено когато се касае за недис- 
циплина и неотговорност. Кон
ференцията прие заключение, 
че и занапред трябва да се изгра 
ждат отношения на свързване 
на комунистите от армията с 
комунистите в селищата в об
щата борба за отстраняването 
на идейните и други слабости.

Майор Никола Матиевич

На 9 април т.г. се състоя вто 
ра сесия на гарнизонната кон
ференция на СК в Ниш, на ко
ято се разисква за модернизира 
нето на частите и военните уч- 

и идейно-политиче-

По мнение на Минич, 
причини да не се открие мина
та в Лисина, с оглед значение
то на тази руда за нашето сто
панство. Според него, изчакване 
то се дължи главно на широки
те подготовки, 
въпросната експлоатация.

Говорейки за сътрудничество
то с НР България Минич под
черта, че няма Причини които 
да пречат то да разраства. Тря
бва да се създадат условия и 
за граничен стокообмен, 
като общината е близко до Кю 
стенднл и други места в Бъл
гария. Това отделно може да се

майстори, които взимат да стро 
ят отделни обекти, като 
зват голямо число работна ръ
ка, която експлоатират с низ
ките
време и др. Тези лица забогат- 
яват за сметка на печалбарите, 
като годишно някои от тях за
работят така и по няколко сто 
тици милиона динара.

— Проблемът ще се 
ако местните общности укреп
нат и станат способни да орга- 
В Бабушница, например, 
иизират печалбарската работа, 
се работи така. Тоя опит тряб
ва да се пренесе и тук — каза 
накрая председателят на Скуп
щината на Сърбия.

(Продължение от 1 стр.)
Милош Минич заяви, че цел

та на посещенията и разгово
рите е да се получи по-обстоен 
преглед на положението на не
развитите краища, към 
принадлежи и 
Това ще послужи, републиката 
да вземе конкретни мерки 
материална помощ на неразви
тите краища. За по-задълбоче- 
но изучаване на състоянието в 
Републиката ще се оформи гру 
па от народни представители

— Съгласен съм, че пътят за 
Босилеградската община е 
по-широко значение, зашото по-

няма
пол-

свърхработнодневни, ^еждения 
ските задачи пред организации 

СК и включването им в
които

които изискваБосилеградско. те на
работата на комунистите в ме
стните и общински организа-за
ции.

На конференцията между 
другите гости присъствуваха го 
нерал-майор Божидар Шево, 
член на пълномощието на ЦК 
на СЮК за организация на СК 
в ЮНА и Веселин Илич, секре 
тар на Общинския комитет на 
СКС в Ниш.

Модернизирането на армията 
комунистите схващат като кон
кретно и творческо прилагане 
на обществено-стопанската ре
форма, както и по-нататъшно 
претворяване в дело на нашата 
военна доктрина за воденето на 
общонародна отбранителна вой 
на. Такъв подход към този въ
прос изисква ежедневна идей
но-политическа акция на вси
чки комунисти.

От изборите в Съюза на кому 
нистите три четвърти от цен
тралните организации са обсъж 
дали схващанията и активно
стта на членовете върху практи 
чните задачи на модернизиране
то в подделенията и заведени
ята в ЮНА. На сесията на гар
низонната конференция бяха 
изтъкнати и успехите в този 
смисъл, а също така бяха акту 
ализирани някои въпроси. Но
вият план и програма на обу
чение и възпитание насочват 
към изнамиране на възможно
сти в кратък срок от време да 
се овладее боевата ■ техника, кое
то изисква големи усилия от все 
ки отделен човек. Модернизира 
нето, освен овладяването с но
вата техника, обхваща и реди
ца други задачи като: органи
зационно засилване и приспо
собяване, по-икономична мате
риално-финансова работа, подо

реши,

тъй вече
от

В разговорите взе участие и 
Мирко Попович. По-конкретно 
той се опря върху учебното де
ло в комуната, като се изрази 

постигнатитеположително за 
успехи в обучението.

— Развитието «а учебното де
ло е условие за развитие на це
лия обществен и стопански жи
вот. Но в учебната програма са 
необходими изменения — каза 
той.

Съветите се 

активизират
Съветът по стопанство и съ

ветът за обществен план и фи
нанси при Общинската скупщи 
на в Димитровград, на неотдав
на състоялото се съвместно за
седание, обсъдиха и дадоха 
съгласие по проекта 
насоките на развитие за 1968 
година и проектобюджета на об 
ттгината за 1968 година.

Разходка в Босилеград

уреди с откриването на грани
чен преход.

— Особено трябва да засили
те връзките с България. Книги, 
които могат да ви ползват в о- 
бучението трябва да ги внася
те, без посредничество — каза 
Минич.

лзата от него него ще е голяма. 
Факт е, че тук няма условия 
за промишленост, но с изграж
дането на пътя този край ще 
стане привлекателен за туристи 
те, особено ако се устрои гра
ничен преход 
българската граница, 
специално пътят ще съдейству 
ва за интензифизиране на сел
ското стопанство.

Минич изтъкна, че идната го 
дина републиката ще е в много 
по-добро положение да помогне 
на пасивните краища.

на

на югославско- 
Но ПО

ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕМАХ
НЕ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА 
НА ПЕЧАЛБАРИТЕ

М. Б.

ПЕТЪР СТАМБОЛИЧ ПОСЕТИ 

НИШКИЯ ГАРНИЗОН
— Известно ми е, че в общи

ната имате към 6.000 лица, кои
то намират главен поминък в 
печалбарството. В последно вре 
ме има тенденции строителство 
то, поради недостиг на капита
ловложения за модернизиране 
и реконструкция да намалява 
обема на дейността си. За това 
и печалбарите все по-трудно 
намират работа. Това обстоя
телство ползват частници —

Тогава
се приключва с някои важни 
обекти, които финансира репуб 
ликата. Но при слабо развити- 

каза Миничте комуни 
— необходима е и по-голяма
ангажираност на големите пъ
тни и производствени организа
ции каквито са „Бор”, „Треп
на”, защото за целта ги стиму
лира републиката.

ното училище в Ниш.
На края на посещението дру

гарят Петър Стамболич води 
разговори с група висши офи
цери. В тези разговори той под
черта най-актуалните идейно- 
политически въпроси във връ
зка с провеждането на обще
ствено-стопанската реформа в

На 11 април председателят 
на ЦК на СКС другарят Петър 
Стамболич и член на Изпъл
нителния комитет на ЦК на 
СКС Бора Павлович, придруже 
ни от генерал-полковник Мир
ко йованович, комендант на 
Скопска армейска област и 
секретар на пълномощието на 
ЦК на СЮК за организацията 
в Скопска армейска област пол 
ковник Милан Далевич, посети 
ха някои части на нишкия гар 
низон. С другаря Стамболич бя 
ха и секретарят на Общинския 
комитет на 
председателят «а 
скупщина Жарко Радичевич, 
група генерали и висши офи
цери.
Комендантът в казармите „Сте- 
вая Оинджелич” запозна гости
те с плана и програмата на обу 
чение и възпитание в своето 
подделение, а след това присъ
ствуваха на час по морално-по
литическо възпитание на войни 
ците, на което се разучваше те 
мата „Перспективите на разви
тие на нашето стопанство, „къ- 
дето войниците показаха соли
дни знания. На гостите след 
това бе показана съвремеменна 
техника, с която войниците и 
командирите също така показа 
ха висока степен на знание и 
боева готовност. На специална 
площадка бе изведена стрелба 
със съвремени оръдия.

Разглеждайки войнишките по 
мещения и модерната кухня с 
търпезарията, гостите се запоз
наха и с жизненото 
на войниците. Гостите 
музея „12 октомври”, 
на Дома на ЮНА разгледаха из 
ложба на съвременното 
ство на ученици от художестве-

тническо движение.
На края на разговорите дру- - 

гаря Петър Стамболич 
задоволство, че сътрудничество 
то между армейците и органите 
на властта и обществено-поли
тическите съвместности е твъ
рде успешно и добро. Каза, че 
е импресиониран от онова, кое

изказа

ПЛЕНУМ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР НА
ССРН В ДИМИТРОВГРАД

Много проблеми в селското стопанство
го производство, още повече де 
зинтегрира и без това слабото 
сътрудничество между произво 
дителите и кооперацията.

Има недоверие сред частните 
производители към сътрудниче 
ството с кооперацията, дажбите 
и недостатъчното ангажиране 
на професионалните служби в 
оказването на помощ на произ 
водителите. Неразвитите само- 
управителни отношения с коо
ператорите, както бе изтъкна
то, закостенелите форми на съ
трудничество, които не се осно
вават върху общите влагания 
и договора за общ риск и подо
бно, не могат да бъдат трайна 
основа за отношения на дове
рие и сътрудничество.

Кооперацията трябва да ста
не истинска сила на сдружава
не на частните производители, 
На пленума бе изтъкнато, че е 
необходимо тя да има ясна на
сока в производството и поли
тиката на развитие на сътруд
ничеството.

В този смисъл и организации
те на Социалистическия съюз 
имат всекидневен политически 
интерес да създават подходяща 
атмосфера на доверие и сътруд 
ничество между частните про
изводители и кооперацията.

М. Б.

Миналата неделя в Димитров 
град се състоя пленум на Изпъ 
лнителния отбор на Общинска
та конференция-на Социалисти 
ческия съюз. Разговорите се от 
насяха до многото обективни и 
субективни проблеми в селско
то стопанство — тема, която в 
последно време е присъща на 
бройните политически разгово
ри в общински и междуобщин- 
ски рамки.

Двегодишният опит на обеди 
нената кооперация показа, че 
организацията на труда трябва 
по-засилено да се приспособява 
към съвременните форми на 
производство и демократичните 
форми на управляване чрез 
сдружаване на средствата за 
производство с частните произ
водители и механизацията, коя 
то им предлага кооперацията, 
помощ със специалисти в при
лагането на съвременни агроте
хнически мерки и по-организи- 
рано отношение към пазара.

По този път кооперация „Сто 
чар” поради недостиг на оборо
тни средства не е в състояние 
да възтанови по-дългосрочни и 
по-задълбочени кооперативни 
отношения с частните произво
дители. От своя страна, нестаби 
лния пазар за овчарското и дру

СКС Веселин Илич 
Общинската

Др. П. Стамболич с генералите М. йованович и И. Митич 
разглежда радиостанциите

СР Сърбия, както и някои акту 
ални задачи м основни въпроси 
из дейността на СК в разрешава 
нето на текущите политически 
проблеми в осъществяването на 
реорганизацията и подготовки
те за Деветия конгрес на СЮК 
и Шестия конгрес на СКС. Той, 
също така, отговори и на най- 
актуални въпроси по между
народното положение и отноше 
нията в международното рабо-

то е направено досега по отно
шение модернизацията на Ар
мията. Отделно изтъкна способ 
ностите на командирите и спо
собността войниците бързо Да 
овладяват ръкуването със съв
ременната техника. Той твърде 
похвално се изказа и за усло
вията на войнишкия живот и 
за работата на войниците.

Майор Никола Матиевич

равнище 
посетиха 
а в хола

изку-
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СЕСИЯ НА ОС В СУРДУЛИЦА Бележкастоящата година, без каквито и 
да било увеличения, образова
телната общност е получила о- 
коло 730 хиляди нови динара, 
от които ще трябва веднага да 
бъдат отчислени 140 хиляди ди 
нара за направени преразходи. 
Това е една от най-тежките ста 
вки в бюджетното потребление 
в настоящата година.

От друга страна пък, админи
стративните органи в общината 
ще разполагат със средства от 
около 500 хиляди динара пове
че от миналата година, или, из 
казвано в проценти — с 25 на 
сто, по повод на което се чуха 
остри забележки от някои от- 
борници. Дадено бе предложе
ние да се изучи въпроса дали 
може в бъджета да се увели
чат дажбите върху личните до 
ходи от 26 на 27 на сто, и това 
увеличение да иде за сметка на 
общността по образованието.

На заседанието, също така, бе 
предадена информация за гра
ничното сътрудничество с НР 
България през изтеклата годи
на като бяха посочени насоки
те за сътрудничество в настоя
щата година, както и информа
ция за организирането на съв
местните гранични събори при 
Стрезимировци и подготовките 
за съборите в 1968 година.

Предложено бе, също така, на 
1 август 1968 година да стане 
откриването на международен 
митнически пункт край с. Стре 
зимировци, а дотогава да се за
вършат всички подготовки — 
поправка на пътя, уреждане на 
сградите, довеждане на вода, и 
потърси разрешение от Съюз
ния изпълнителен съвет.

Обсъдена бе и информация 
за проблемите с пасбищата, по
добрението им, както и някои 
неразрешени въпроси с паша- 
рината. Освен това, бяха раз
гледани и състоянието на не
развитостта в Лесковашко— 
Вранския край, които бяха пре 
дмет на разисквания на пред
ставители по междуобщинското 
сътрудничество.

Между другото, заседанието 
прие програми за работа на ад
министративните органи в об
щината, в отдела за вътрешни 
работи и общинското тъжител- 
ство за 1968 година.

Обсъден бе и въпроса за дву- 
езичността в администрация в 
духа на неотдавна водените раз 
говори между представители на 
общината и представители на 
Републиканския изпълнителен 
съвет на СР Сърбия и секре
тариата за правосъдие във 
Враня.

ПРИЕТ ОБЩЕСТВЕНИЯ ПЛАН И БЮДЖЕТ
ЗА 1968 ГОДИНА

Няма почин 

за работа
Вече три пъти се прави о- 

пит да се учреди местна ор
ганизация в Горна Лисина. 
Не може да се проведе и съ
брание е комунистите. От 
500 кооператори на изборно
то събрание за избиране на 
половината членове в коопе
ративния съвет присъствува 
ха само 15 души.

Така е сега. Преди две — 
три години хората от Горна 
Лисина бяха активни в обще 
ствено-политическата рабо
та. Те не само масово се озо
ваваха на различни събра
ния, ио и разискванията им 
бяха зрели. И още нещо: го- 
рнолисинчани бяха единни 
във всяка една трудова ак-

С обществения 
жет за 1968

план и бюд- 
година, който бе 

приет на неотдавнашната сесия 
на Общинската скупщина в Су 
рдулица се предвижда увеличе 
ние производителността в 
мишлеността с 21,5 на сто. В 
настоящата година ВЕЦ „Вла- 
сина” готви проект 
та фаза на реконструкция, за 
което ще са необходими 25 ми
лиона нови динара. Тези сред
ства предприятието е обезпечи 
е запланувала да завърши стро 
ло. Фабрика „Мачкатица” също 
ителните работи на новата 
хала, Към 54 на сто от средстЕа 
та за завръшване на строежа 
са обезпечени, докато 46 — о- 
ще не са. ФАЕОС също готви 
план за реконструкция на про
изводствените мощности, за ко
ето ще се изразходват 38 мили-

продажба. Подобреното иконо
мическо състояние на търгови
ята даде възможност в настоя
щата година да има повече сре
дства за подобрение на търго- 

за подобрение

/гица и организации, така че до 
1 ноември се очаква край езе
рото да бъдат изградени 
100 къщички за отдих. В обла
стта на съобщенията се предви 
жда да се построи рейсова спи
рка в Сурдулица, а автотран
спортното предприятие 
ство” от Враня ще пусне линия 
до Власина.

В жилищното строителство се

над

про- вската мрежа, 
на кадровия състав и обслуж
ването.

Туристическото гостилничар- 
„Сурдулица”

Един-за втора-
ско предприятие 
като единствен представител на

1

си
ЦИЯ.

Сега положението се е ко
ренно изменило. От предиш
ната активност не е остана
ло почти нищо. На какво се 
дължи този упадък?

Причините са повече, ма
кар всички да не са оправ
дани.

Селяните, никой не ги ос
ведомява за решенията на 
общинската скупщина. Об
щинските отборници от село 
то, като най-отговорпи за 
тази работа, бездействувват. 
Хората не помнят кога пос
леден път е проведено съ
бранието на избирателите, 
организирано от общинските 
отборници.

Някой пуснал слух, че се 
плаща данък за казаните, во 
дениците и др. Погрешното 
осведомение е стигнало до 
всяко семейство. Така се съ-

она нови динара.
В настоящата година земедел 

ските кооперации в Сурдулиш- 
ка община, с изключение 
„Масурица”, която планира да 
открие парна хлебопекарница в 
Сурдулица, не предвиждат но
ви капиталовложения. С цел да 
се засили земеделското произ
водство в комуната — образу
ван е инициативен комитет, кой 
то да обсъди възможностите за 
интеграция на земеделските ко
операции в един селскостопан
ски комбинат.

на

Сурдулица

обществения сектор в този сто
пански отрасъл покрай дваде
сетте частни заведения в кому
ната, се намира в трудно поло
жение, защото 1967 година при 
ключи с дефицит от 340.000 но
ви динара.

За да се създаде медицински 
център в Сурдулица, трудовите 
организации и Общинската ску 
пщина в 1967 г. са събрали към 
700.000 нови динара за по
строяването на гинеколожко- 
акушерски и хирургически от
деления. Но довръшването и за 
обзавеждането му . са необходи
ми още 1,20 милиона нови ди
нара, които ще бъдат обезпече
ни в 1968 година от страна на 
Общинската скупщина, трудо
вите организации и с добровол
ки помощи на населението в ко 
муната.

За просветата са заделени 
към 100.000 нови динара, в ко
ято сума е засметната и поправ 
ката и обзавеждането на някои 
училища 
помагала и пособия.

В областта на туризма — пре 
движда се асфалтиране на пъ
тя към Църна Трава, както и ре 
конструкция на пътната мре
жа до Стрезимировци поради 
откриването на граничен пре
лез и др. Също така в плана е 
внесено и разпределението на 
незастроени площи в непосред
ствена близост до хотела на 
Власина за интересуващите се

планира да бъде построен жи
лищен блок с магазини и 40 а- 
партамента, които да се пос
троят с общи средства на тру
довите организации в Сурдули
ца й средства на банката. Така 
също, в план е в 1968 да се по
строят към 50 частни сгради.

На територията където живее 
българска народност от страна 
на отборниците е изтъкната ну 
ждата за поправка и адаптация 
на някои училища като тези в 
Грубина, Смудина, Кебапова, 
Бохчагова, Божица и Колуни- 
ца, както и обзавеждането им с 
най-необходимите учебни пома 
гала и пособия. Необходимо е и 
изграждане на сграда за мест
на канцелария в Клисура.

По бюджета за 1968 година су 
мата на разпределените и не- 
разпределени доходи и разходи 
възлиза на 5.677.000 нови дина 
ра. Средствата на образовател
ната общност недостигат, тъй 
като миналогодишния заем от 
500 хиляди нови динара още не 
е върнат на общината, а за на-

И занапред в Сурдулишка ко 
муна като наболял въпрос си 
остава ветеринарната служба. 
Тя е разединена в две органи
зации, които изтеклата година 
приключиха с дефицит от око
ло 32.000 нови динара. Предвиж 
да се интеграция и в тази слу
жба в 1968 година.

Земеделската кооперация в 
Клисура планира ръст на про-

здава недоволство, което се 
отразява на обществено-по
литическата работа. Напро- 
сто хората отказват да при- 
съствуват на събранията.

Местните активисти и ръ
ководствата на политически
те организации също бездей 
ствуват. Събранията се про
веждат неорганизирано и фо 
рмално.

С пасивизирането се стиг
нало до край. Обществено- 
политическата работа най- 
малко зачитат онези, които 
са най-компетентни за това. 
Съдействието на учителите 
от местното училище почти 
се не усеща, макър че те са 
членове на селските органи-

изводството в настоящата годи 
на от 7,2 на сто, на разходите в 
производство — от 7,9, за лич
ни доходи — 17 на сто, докато 
осъществяването на чистия до
ход на бъде по-малко с 2 на 
сто, в сравнение с миналата го 
дина. Във фондовете ще бъдат 
заделени с 37 на сто средства 
по-малко. Кооперацията в Бо
жица планира ръст от 12,1 на 
сто, както и разходи в произво 
дството в същия размер. Чисти 
ят доход е планиран с 3,7 в по
вече от миналата година, за ли
чни доходи с 16 на сто в по- 
малко, а във фондовете ще бъ- 

внесени 83,4% повече сред-

зации, а повече от тях са ко
мунисти. Но най-рядко те се 
отбиват на събранията.с най-необходимите

Милан Величков В. В.

дат
ства. От частните занаятчии се 

бъдат иззети 800.000 Малка репликаочаква да 
нови динара. Разкрачено положениепредприятие 

да вложи
Строителното

планира„Зидар”
500.000 нови динара свои сред
ства в строеж на жилища за

трифицирането на някои се
лища, които са близко 
целта те събират пари, тру
пат материали и все изчак
ват нещо и стоят нерешител

Преди няколко години на 
наш въпрос тогавашният 
председател на ОС Босилег
рад бе казал, че босилеград- 

днсвеп 
време

ва да ругаем ръководните хо 
ра. Тези работи не са по сили доНаша фотовитрина те им, нито тяхпата компетен 
ция може да оправи неща-

ските улици са на 
ред и че в близко 
що бъдат уредени.

Минаха се години, 
се председателят, а улиците 
са си все същи — нсурсде-

та.
Но има неща, които, по па 

ше мнение, се бавят безпри
чинно. Значи, има и прота
кане, което вече не може да 
се оправдава с „обективни” 
трудности.

Ето например въпросът за 
пътя до Висок. Разговори за 
този път се водят отдавна. 
Даже по едно време тези раз 
говори по височките села бя
ха взели крива посока - да се 
строи някакъв нов път, за 
който трябват много милио
ни, а такива няма. А във 
фонда за пътищата община
та има сума, която стига да. 
се тръгне към оправяне на 
най-критичните места по ста 
рото шосе, като обезателно 
се ползва трудовата сила на 
височкото население.

Значи основното — парите 
— са налице. Трябва да се 
вдигне населението, да се на 
мери предприятие, което да 
работи, и да се започне. А 
когато се започне, все ще се 
свърши с проблема за връ
зката на Висок с Димитров
град.

Може би така би траябва- 
ло да се постъпи и с елек-

пи.
Макар през последпите го

дини и в Босилеградско и в 
Димитровградско да са пос
тигнали завидни успехи в 
благоустрояването, все оста
ва да тегне впечатлението, 
че пякои от сегашните набо
лели проблеми са могли да 
решават или поне да се за
почне с разрешаването им. 
Това зпачи, че добрите идеи, 
не са випаги били следвани 
от енергични акции първо 
на населението, а след това 
и па ръководните хора в об
ществено-политическите ор
ганизации и представителни
те институции, като се запо
чне от селските до пай-вис- 
шестоящите форуми.

А примери за енергичпост 
в акциите имаме не един в 
близките комуни и в други, 
и то тъкмо в такива, които 
много приличат на нашите.

Значи, не бива да стоим 
разкрачени между идеята и 
акцията.

смени

ни.
От година-две в нашия ве 

стник се явяват вече две ин
тервюта на председателя па 
ОС в Димитровград, в кои
то става дума и за наболели 
те благоустройствени пробле 
ми — пътища, електрифика
ция, канализация, водоснаб
дяване и пр. И тук все се го 
вори за скоро разрешаване 
па въпросите, все за някак
во близко бъдеще време, а 
проблемите си остават да 
стоят — като проблеми.

Наистина проблеми има и 
в самия проблем по благоус
трояването. На първо място 
това са парите, които винаги 
са тънки.

За електрификацията 
на някои селища проблем е 
и песолидното уговаряне с 
частниците—майстори, или, 
да речем, материалът, който 
пе всякога се намира. Зна
чи има „обективни” затруд
нения, па които не можем 
нищо, нито зарад тях тряб-

\

С изграждането на обекта, ко 
йто инвестира Общинската ску 
пщина в Димитровград,

път получава съвреме- 
кътче за децата на заетите 

те са на рабо-

„Градня” трескаво работи, за
Дет-да завърши сградата на 

ската градина в Димитровград. 
Всичко трябва да бъде готово 
за празника на младостта, ко
гато обектът трябва да бъде тъ
ржествено открит. Това сигур
но ще бъде един повод повече 
и стари и млади димитровград- 
чани още по-весело Да прека
рат празника на българската 
народност в тази община.

града
за пръв
нно
родители докато 
та. Проблемът, който с години 

трудещите се, наи- 
снет от дневния ред.

притискаше
после е

На снимката: сградата на 
Детската градина пред ^завръ-

м. н. н.
шване.
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СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ И 

МЛАДИТЕ
СУ) Г6 Щ (и гг ш зш

ш и уволнени дими
РАБОТНИЦИ да се бори за афирмация 

на становищата на Союза на ко 
мунистите там, кьдето живеем 
и работи ... Комунистите тря
бва да се борят за самоуправле 
нието и правилното разпредоле

Всеки комунист

се запознаем с тях: Денко Ран- 
“лов (IV клас), Иван Петров 
(Ш кл.), Данка Ми цев а <*\)> 
Свободан Димитров (хП) кра 
нислав Милованович (IV), и
кола Стоянов (IV)- Всички 
членове на средношколския 
младежки комитет, а 
Стоянов е секретар на учелич 
ската общност.

— Очаквахте ли и

ма,
Отворете вратата на младите! 

Категорично е записано във все 
ки ред на реогранизацията в 
Съюза на комунистите и рефор 
мата. В Димитровградска общи
на започнаха да отварят врата-

ко-

НиДвама работници от горската секция в Босилеград са уво
лнени. Това не би било толкова изненадващо, ако уволненията 
са станали по редовен път и оправдано.

До това положение се стигпало след загубата, от 4,5 ми- 
стари динара. За да се навакса загубата, секцията се ре- 

най-простото: уволнила, без каквито и да било при

пие.
Свободан: 

трябва да бъде съзнателен за 
своята роля в определянето на 
мерилата във възнаграждаване 

Някои специалисти поставят 
големи искания за своята спе
циалност. Комунистът в това от 
ношение трябва да има чувство 
на мярка. Няма да бъдем доб
ри комунисти, ако не сме съз- 

че трябва да се борим 
където е най-необходимо 

На обществото

през които в Съюза на
влизат младите. Пра

та,
мунистите 
ктичесюи се доказва неделимо
стта на развитието и оня рево
люционен импулс, който му да 
ват вълните на младите поко
ления. Младите предлагат мла
ди в Съюза на комунистите. Ак 

предложил на местната 
в Димитровград

лиопа
шила за
чини, двама работника и всеки месец удържа от заплатите на 
заетите 10%.

Разбира се, загубата трябва да се навакса. Обаче, нераз
бираем е начина, по който става това. Още е по-неразбираемо, 
че никой не е обвинен за причинената загуба.

Парадоксално е и това, че при съществуващата загуба се 
взима решепис, съгласно което се 
заетите.

как приех 
актива? то.нате предложението

__ Денко Рангелов:
бъда предложен и же- 

стана член на 
най-

„Не оча
квах да
лението ми е да 
Съюза на комунистите —

сила в общество
тивът
организация 
шестима ученици от гимназия
та за членове б Съюза на кому

увеличават заплатите па прогресивната нателни.
Но да се върнем към уволпените работници. Първият е 

Коле Дойчинов, който е работил като куриер в секцията. Наме
рил се е па улицата, макър че е пред пенсия и че има 30 го
дини трудов стаж.

__ Казват, че съм бил неизползван на работното място.
Но аз не съм упражнявал само куриерската работа. Когато е 
било най-трудно, работил съм всяка физическа работа. Мъкнел 
съм, изтоварял, товарил трупи на секцията. Всякъде, където е 
било трудно, аз съм първо определяп. Сега обаче, когато си
лите вече ме издават, за мене няма работа. А 10 години съм ра
ботил в секцията.

Уволнен е и Владимир Христов, който вече С години ра

таи, 
на обществото, 
трябва да* % жертвуваме една 

от себе си, а това значи■н част
да се борим за реформата и рео 
рганизацията.

Не е лесно да бъдеш кому- 
— какво мислите за това?

Данка: Влизането в Съюза е 
само подтик за работа.

Никола: Да бъдеш комунист 
е честна длъжност. С влизане
то в Съюза на комунистите зна 
чи само по-активно да се за- 
стъпваме като обществено-поли 
тически работници за пълната 
победа на принципите на СЮК.

Иван: Ако имаме предвид

5 Й

нист

боти като касиер.
— Аз съм вече петият касиер, когото уволняват. И то 

без причини. Уволниха ме само заради това, че не исках да 
мълча. В секцията стават такива неща, които не признава на
шето общество. Прилагат ми се фалшифицирани пътни билети 
за измислени командировки, които аз не искам да изплатя. А 
в миналата година разходите за такива командировки са над
минавали 13.000 нови динара. Къде и за какво са били тези 
командировки не ми е известно. Известно ми е само, че те са 
от причините за станалата загуба.

— Не исках да мълча и тогава, когато ставаха най-раз- 
спекули е продажбата на дърво и строителен материал.

при какви условия комунисти
те някога еа се борили, тогава 
ние трябва да се учим от тех
ния пример и с всички сили да 
се бордаг за обществената и сто 
панска реформа. Като млади, 
мисля, че наша длъжност е 
още повече да работим върху 
това,
проблемите на 
ство.

Свободан: Ние не преставаме 
да бъдем младежи. Често пъти 
младите комунисти се отделят 

се от младежта. В действителност 
ние трябва да укрепваме връ
зките между Съюза на комуни 
стите и Съюза на младежта.

Денко: Актуално е младите
да се афирмтгоат. Участието на 
младите в Съюза на комунисти 
те и другите обществено-поли
тически организации е пътят 
на тяхната обществена-полити- 
ческа изява. Сега ни се удава 
случай да покажем какво мо
жем. С нашето залягане ние

лични
Тези стоки се продаваха на по-низки цени от определепите, а
разликата незаконно отиваше в джобовете на другарите от сек
цията. Например цепата на един кубик строителен материал е 
27.000 стари динара, а даван е на познати и приятели за 16.000

да запознаем младите с 
нашето обще-Иван Петров: „Очаквах да ме 

предложи актива. На събрание 
на комитета и ученическата об
щност ние предлагахме. Между 
предложените бях и аз.

Данка Мицева: „Надявах 
и очаквах, както виждате, това 
се осъществи”.

Свободан Димитров: „Радвам 
се. Школският комитет и учени 
ческата общност 
12 между нас. Очакваме наско
ро и другите шестима да бъдат

нистите може да се каже, че това 
е началото, но решително е за
почнат процесът на непрекъсна 
то подмладяване на най-рево- 
люционната организация.

На всяка цена исках да видя 
тези млади хора, да говоря с 
тях, да им поставя няколко въ
проса. Зная, че и това, както и 
всичко при тях, ще ухае на све 
жест, смисъл за трезвост.

динара.
**

*
I

Последната дума по въпроса за тези уволнения ще има 
съда. Но какъвто и да бъде изхода, едно е сигурно, че работи- 
те в
така леки обществени проблеми.

горската секция взимат погрешна насока и създават не
В* предложиха

Да

приети.
Хранислав Милованович: 

„Предложението не ме изнена-НАШИ КУРСИВИ да, имах горещо желание да 
стана член, но не се надявах, 
че още тази година ще бъда 
предложен.” •*

Никола Стоянов: (вече е при
ет в СК): „Бях изненадан, че 
ме е предложил актива. Мисля, 
че има още другари, които е 
трябвало да бъдат предложени. 
Тяхната активност заслужава 
това.

Свободан Димитров: Предло
жени са, наистина, най-актив-

и като

ровград. Т ема — проблеми 
на селското стопанство.

П редседаващият: „ У водна 
реч ще даде управника на ко 
операцията Димитър Сла
вов".

Управникът: ..Другари, ма 
лко недоразумание, мислех, 
че уводна реч ще даде друг".

Недоразумението е изгледе

стотата в града. Казват: ня
ма кофи за отпадъци където 
им е мястото, сметта се раз
нася навсякъде — от гарата, 
по ъглите на улиците, по дво
ровете и къде ли още не.

Критикуват, а забравят, че 
,,бог първо на себе си е сло
жил брада".

Не вярвате! Тръгнете 
улиците и ще видите 
са сметищата около управна- 
та сграда на комуналното пре
дприятие ,,Услуга .* * *

още повече ще изтъкнем роля
та на Съюза на комунистите в 
нашето общество.

Хранислав: По-старите не мо 
гат да разберат същността на 
младежките проблеми. Наша 
задача е да направим всичко 
щото Съюзът да се позанимае 
с проблемите на нас, младите.

Свободан: Сложни са младеж 
ките проблеми, има много не
заети, малко са младите в Съю 
за на комунистите, в работни
ческите съвети. На младите спе 
циалисти трябва да се обезпе
чат условия, за да могат да се 
проявят и да застанат в служ
ба на обществото ...

Така младите мислят за себе 
на си и Съюза на комунистите.

И в Димитровград, в после 
дно време, все по-гласно 
говори за експанзията на вно 
счици на промишлени и сел
скостопански 
Те, казва се, нямат главобо- 
лии около пласмента на свои- 

домашното

се

произведения.

те стоки, докато 
производство си стои по скла

ните на всички полета 
ученици са добри. Ето, Данка и 
Хранислав са между най-добри 
те математици и физици, а и до 
бри са спортисти.

Какво мислите за себе си и 
младите като членове на Съю
за на комунистите?

Свободан: Съюзът

подавете.
Грешни са нашите произво 

дители, че негодуват 
извънредните резултати в ра 
ботата, които вносчиците по
стигат на нашия пазар. Още

правят

какви но.
На пленума присъствуваха 

и петима просветни работни
ци, един от деветте агрономи 
в кооперацията и един от осе 
мте селскостопански техници.

Тук не се касае за недора
зумение. Просветните работ
ници разискваха за селското 
стопанство.

А кога дойде ред на учеб
ното дело — тогава ще се 'из
кажат агрономите. Ето. така 
се развива борба на мнения.

* * *

зарад

на комуни 
стите трябва да отвори вратата, 
на които младите свободно мо
гат да влезнат, както и на ония, 
които не заслужават — свобод 
но да си излезнат.

Данка: С

ТРЯБВА, НЕ ТРЯБВА...
Много средства, търпение 

и труд са вложени за учени
ците в гимназията в Димит
ровград да се създадат кол- 
кото се може по-добри усло- 

учене. Значителни сре 
дства са изразходвани за об
завеждането на 
със съвременна 
струва към 
нара. Всеки ден дежурил по 
един преподавател, за да се 
спазва реда и тишината, необ 
ходими за сериозна работа.

Сега читалището е закри-

по-грешни са когато 
' забележки и зарад това че

вносчиците си определят ви
соки лични доходи. Забра
вят, че се възнаграждават ре 
зултатите от труда.

пристигането 
младите, Съюзът на комунисти
те се освежава с нови револю
ционни

М. Б.
вия за

идеи. Младите гтодмлад 
яват всичко, па и Съюза на ко
мунистите.

Иван: Подмладяването,

ЩАСТИЕ В НЕЩАСТИЕТО
Седем трудови организа- 

Босилеград изразход-
360000

Търсят се 20 

сезонни роботнина
читалището 
мебел. Т я 

15 000 нови ди-
ции в 
вали миналата година

това
са нови идеи, нови импулси. За 
стъпваме се за тях, защото 
са нашите светли 
повече, защото Съюзът 
мунистите 
Тито.

Данка: Когато 
е школа,

ПОХВАТИ НА „АНГРОПРО- 
МЕТ”
На събрание в Димитров

град, на което присъствувал 
и председателят на Скупщи
ната на Сърбия Милош Ми- 
нич се констатира, че ,.Ангро 
промет" за граничния оборот 
най-малко взима стоки от

там 
идеали, още 

на ко- 
дпугаря

нови динара за превоз и пъ- 
Това е малко пове-тувания. 

че от съвкупния миналогоди
шен доход на „Услуга".

В Босилеград могат да бъ-

Горското стопанство в Пирот- 
клон Димитровград, търси от 
територията на Димитровград
ска община 20 сезонни строител 
ни'работника. Тази група Ра" 
ботници трябва да работи на 

Стара пла- 
до горските

ръководи

казваме, че СК 
тогава мислим, че 

това е такава школа, която от 
нас прави хора, 
основа, което говорят 
онова, което ггоавят, хора, 
то със своята работа служат за 
пример на другите. По 
ние. комунист не е оня, който 
идва на събрания 
нски внос...

- Хранислав: .

то. Няма ученици в него. 
Причина: „Учениците не 

под надзор!"

дат щастливи, че нямат още 
някоя така делова организа
ция. Тези разходи бързо би
ха изяли още някое предпри

ятие.

които правят строежа на пътя в 
нина от Сенокос 
ревири в планината.

Строежът на този обект 
двойно значение: първо, по-Д° 
бряват се съобщенията с тРУД

и говорят 
кои-искат да учат

Голяма причина, няма всички погранични общини.
Нека граничните области 

се „пренесат' във вътреш- 
носта на страната и там сигур 
но няма да ги мине „благо
словията" на „Ангропромет".

мое мне
що! . . .

и плаща чле* * * и,* * *
БОГ ПЪРВО НА СЕБЕ СИ Е 
СЛОЖИЛ БРАДА...
Не престават забележките 

на димитровградчани за

нодостъпните богати гори,
значение,

зае-
НЕДОРАЗУМЕНИЯ
Пленум на Изпълнителния 

отбор на Общинската конфе- 
в Димит-

■ • не да фразира, 
за кон- 

и реална по- 
ония ре-

прие щина.

второ,
дава се възможност да се 
ме на работа една част от не

краткосрочно
но активно да се бори 
кретни становища

об-•ггитика. да се бори за 
шения, които колективът

заетите в Димитровградска
М. Б-

ССРН М. Б.чи- ренция на
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в ЗДРАВНИЯ дом НА ВЛАСИНА ОКРУГЛИЦА Димитровград

ПРЕВАНТИВНИТЕ МЕРОПРИ 

ЯТИЯ НА ПЪРВО място
ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА В 

ПЪЛЕН РАЗГАР
Здравният дом във Власина 

Округлица обслужва един до
ста широк район, отдалечен от 
по-големите 
километри. Планинските сели
ща тук, без тази здравна 
туция бика били оставени на 
милост и немилост на млогото 
оласности, които в наше време 
дебнат човешкото здраве — от 
незнанието и знахарството до 
редицата болести, които без ле
карска намеса нерядко носят 
смърт.

ма на гледането на болните. А 
най-енергично трябва 
тнвопоставим 
ците и суеверието, които са о- 
пасни за живота на болните и 
близките им.”

В консултациите също ще се 
прави всичко за издигане 
здравната просветеност на насе 
лението. Лекарят ще държи 
сказки на теми за гледане на 
децата, за болестите, които са 
най-чести, за правилното хра
нене. За същата цел в демои-

тарните обекти в дворовете, да 
отделят двора за добитък, 
пазят на хигиена на кладенци
те и другите източници на во
да. Особено да се научат да ис
кат преглед на месото, за кое
то се съмняват, че не е за упо
треба.

И чак на края, след като се 
посочва нуждата от по-подроб
но устроени картотеки на боле
стите и други проблеми, съвр- 
зани със здравеопазването 
говори за оказване на медицин
ска помощ — този краен акт на 
помощ на населението.

ва обаче не е случай и с царе- 
цените са ниски, а

В момента сеитбата на овесада се про да вицата
и доходите не оправдават вла

ка стопанствата на кооперация 
„Сточар” в Димитровград за- 
връшва на планираните 125 хек 
тара площ. С тази култура са 
засети най-много площи (към 
60 хектара) в трудовната едини 
ца в Каменица. Сеитбата е за
вършена и на 28 ха, планирани 
за грах.

След някой ден ще започне 
сеитбата на слънчоглед, инду
стриално растение, за което от 
година на година расте интере
сът, и в кооперацията, и сред 
частните производители. Първи

на предразсъдъ-
центрове десетки

ганията в производството, поне 
в този край.и лети

М. Б.
на

Босилеград
се Местни общно

сти във всяко 

селоте две години кооперацията от
глеждаше царевица на 100 хек-

със

ОБРАЗЕЦ ЗА ПОДРАЖА
НИЕ

Не можем да не правим срав
нения с някои от нашите ко
муни. Какви са амбулаториите 
и пунктовете, в Димитровград
ско и Босилеградско? Колко 
сказки и други видове контак
ти извън непосредствената ле
карска интервенция могат да 
бъдат отчетени по другите ме
ста? Колко път или колко вре
ме трябва в тези комуни да се 
помогне на човека? А в дома 
на Власина предвиждат и дома 
шно лечение при пълен лекар
ски контрол най-малко веднаж 
през деня.

Като гледаме тукашния кад
рови състав и числеността на 
населението, можем да заклю
чим, че в някои комуни има да
же повече лекари, а тяхната ра 
бота не е ни половината от то
ва, което правят лекарите от 
дома на Власина.

И на края може би този при
мер трябва да бъде един 'вид 
насърчение на населението от 
Димитровградско и Босилеград 
ско да искат така организирано 
здравеопазване и за себе си. На 
ли всички плащат еднакво.

•
Ж\ тара, а в настоящата 

слънчоглед са засети само 5 хе 
ктара. За това време нараенва- 
ха площите със слънчоглед. Та 
зи пролет кооперацията ще за
сее 84 хектара, а в долината 
на Нишава се увеличават пло-

ШШж.§ Наскоро във всяко село на 
босилеградската община ще се 
формират местни общности, за 
разлика от преди, когато две 
или повече села образуваха е- 
дна общност. Поради бездей
ствието им и сложените пробле
ми за решаване, събранията на 
избирателите 
още преди 2 години за форми
ране на общности във всяко 
село.

Новите общности ще бъдат у- 
строени така, че да имат само 
съвети и председател. Изпълни 
телните отбори ще бъдат према 
хнати като излишни в конкрет 
ните условия.

чхххххчххххх-чхчххчххххххчхххххххчхххчххххчххххчххчх

т
• • •>: • щите с тази култура — повече 

отколкото е планирано.■ 1 1 са се изяснилиОт друга страна, очаква се в 
да се произведекооперация 

слънчоглед колкото и минала
та година (на около 300 ха). 
Сключването на договори оба-

1

V
ЦЦ че още продължава и няма да 

бъде изненада ако частните про 
изводители се решат да произ
веждат и повече от това доход
но индустриално растение.

Ако трябва да търсим причи-^ 
ните за засиления интерес към^ 
производството на слънчоглед.^ . (<Ш
а намаляване на интереса към < "< Ц|| -

в.
Власински мотив

2Зарад пространството, а си
гурно и зарад съзнанието на ка 
дрите, здравеопазването тук е 
организирано много по другоя
че, отколкото в много наши ра
йони. Тук няма концентрация 
на лекарите в здравния дом, 
тории по селата, каквито среща 
нито само декларирани амбула- 
ме в Димитровградско и Босиле ' 
градско например. Не, тук ам
булаториите са съвсем по-другп 
— с лекар, с постоянен или пе
риодично идваш зъболекар, с 
акушерка и друг медицински 
персонал, работещ всекидневно 
и системно не само върху ле
куването на болни, но и върху 
превантивата, която е и по-ва
жна в здравеопазването и в за 
дачите на здравните заведения 
от такъв тип.

Три амбулатории: Власина О- 
Клисура и Божица 

освен лекарски ордина-

страционната кухня ще се го
тви храна за деца, за да се на
учат майките. Тази година в 
програмата се предвижда без
платно снабдяване на бедни де

* ■-

ца с мляко.
Посещаването на селските до 

макинства е също важно меро
приятие в програмата. Казва 
се: при посещението на дома
кинствата лекарите ще съвет-

хибридната царевица, те са 
гарантираните цени при които ^ ?
всяко увеличение на производ-4 

сигурни доходи. То- ^
?'У"

ство носи 2
1 !: г%

НАШИ УЧЕНИ
л.;

Д-р ПЕШЕВ—АГРОНОМ И ЖУРНАЛИСТ
ла за селекция, който работи 
върху създаването нови сорто
ве царевица у нас. В тази на
сока нашите учени, между кои 
то и Никола Пешев, получават 
световна известност. Пешев се 
включва -от 1963 година.

От тази година Пешев знае 
само за института и квартирата 
си на Карабурма, която също 
така превърща в малък инсти
тут. С постоянен труд и дено
нощна работа той успява да по
дготви докторска дисертация и 
през 1964 година успешно отбра 
нява своята тема пред 
най-компетентни учени за про
учване на царевицата. С дисерта 
цията той идва до нови науч
ни открития. Тези негови науч
ни открития се използват в ра
ботата на Института и след то
ва Институтът 
домашни хибриди, които 
огромно значение за производ
ството на царевица у нас, а Ин
ститута се нарежда между най- 
добрите в света. Той е творец 
на хибридната царевица ЗП 700 
проучван и създаден на Зе- 
мун—Поле.

В отговор на нашия въпрос: 
колко години са нужни за съз
даването на един хибрид, той 
ни запозна с най-основните ра
боти около създаването на се
менните линии и каза, че поч
ти са нужни поне 10 години 
за създаване на нов хибрид, а 
след това ни запозна с негови- 
ата хибридна царевица.

В Института за царевица в Земун, единствения ■ 
нашата страна, от 1960 година работи д-р Никола ПЕ
ШЕВ от село Смиловци, Димитровградско. За това вре
ме той се нареди между първите югославски учени и спе- 
циалсти по царевицата, 
тове царевица, написал е много трудове 
Участвувал с в няколко международни симпозиума, а с 
група наши учени получи Седмоюлска награда, като тре- 

групата. Сега работи върху създаването на нови со-
високопланински райони.

круглица, 
имат
цш консултации за здрави де
ца с демонстрационна 
консултация за майки, патрона 
жна служба, лаборатории, сто- 

ординация и др.

Д-р Н. Пешев
цвят. Царевицата има отпор- 
ност към сушата, а също така 
и на ниските температури в пе 
риода на покълването. Може да 
се оее на височина до 200 и.

Създател е на няколко нови со 
из тази област.кухня,

матоложка 
плюс аптечни пунктовете за го 

Във Власина

ти в
ртове хибридна царевица за Пешев говори с увлечеине. 

Събеседника си пленява с нови 
и нови данни. Постепенно, по-

тови лекарства.
зарад близостта, оборуде- 

по-слаба. Но службата
на тогавашна Зайчарска 

Целта му обаче билаАко днес трябва да се 
вори на въпроса, кой е

фактор в така бързия темп 
на развитие и постижения в 
научните изследвания на Нико
ла Пешев, свободно може да 
се каже, че това е огромното 
трудолюбие и любов към ра
ботата, която му е станала най- 
гдавното в живота. Още от гим 
назията и после на факултета, 
той прояви извънредни скло- 
ности и постоянство в работа
та. А като млад агроном вЗай- 

той става и обществен ра,

отго-
глав-

вот
околия.
и занапред да разширява зна
нията си. И за една сериозна 
научна работа му се удава слу
чай с идването на работа в

рид,
лека го въвлича в непозната ма 
терия, в царството на тайните, 
които той с години изследва, 
проучва. Той се спира на всяка 
подробност и говори за своята 
работа. като художник когато 
дава обяснения пред своята ху
дожествена картина.

— Да, но ние сега работим 
върху нови хибриди. Имаме бо
гат опит и сигурно е, че ще по
стигнем още по-добри успехи. 
Разбира се ползваме и опита 
на другите. Но ние работим въ
рху хибриди, които с нищо не 
изостават пред чуждестранни
те. Получихме признание от съ
ветския учен Соколов, който 
беше на симпозиума в Бълга
рия.

ността е 
на бърза помощ е единствена и 

в Клисура, която
ния

се намира 
е най-отдалечена и с най-гол- 
ям район. Но колата винаги мо 
гат да бъдат активирани, от ко 
ято и да било амбулатория, без 
предварителна заповед на уп
равника.

наши

единствения наш.

ИНСТИТУТ ЗА ЦАРЕВИЦА

Институтът се основава след 
освобождението. В него вли
зат все млади и трудолюбиви хо 
ра. Между такива хора попа
да и Никола Пешев. И за крат
ко време те упяват да прослав
ят института като сериозен 
научен център и вън от грани-

излиза с нови 
иматПРЕДАННА СЛУЖБА НА 

ХОРАТА
Тазгодишната програма за ра 

на власинския здравен 
четирите му амбулатории

чар
ботник. Тук става членена ре
дакцията на в „Тимок’ и на 
страниците му публикува пър-

бота
дом с
наистина би могла да се наре
че преданна служба на хората. 
Начертаните акции в нея никак 
не ще останат гола декларация, 
защото тези акции вече са тра
диция в този дом. Години наред 
лекарите работят неуморно не 
само върху лекуването на хора 
та, но и върху тяхното здрав
но просвещение, върху многото 
превантивни мероприятия, за 

стига до най-лошото.

тшттштшш*.
■ш

;Ш НА СИМПОЗИУМА В РУСЕ
На симпозиума в Русе (НР 

България) за създаването на 
нови сортове царевица, нашите 
учени бяха застъпени с толко
ва доклади, колкото и домаки
ните. Тук съдоклад изнел и 
д-р Никола Пешев. Той обър
нал вниманието «а този научен 
симпозиум, между другото, че 
неговия доклад нямало нужда 
да се превежда — той го про
чел на български език.

Пешев никога не употребява 
местоимението аз, а ние. И там 
където е негова заслуга за ня
кои научни открития, той вина
ги говори в множествено число. 
Резултатите на Института го ра 
дват като дете.

да не се
Да направим малък цитат от 

тази програма. В точка 1 от нея 
се казва и това: „Здравното въ

става посредством ЗП — 700
— Хибридната царевица 2Р 

700 е средна на ръст, с височина 
243 см, твърде устойчива със 
средна дебелина на стъблото, 
има 15—17 широки листа. Не 
поднася голяма гъстота, най- 
много до 37.000 стълба на един 
ха. Неговият кулея има дължи 
на 23—26 см. с 16 до 18 реда 
ната с бледочервея цвят. Зър
ната са -зъбати, с тъмножълт

зпитапие ще 
организирани сказки на лекари, 
медицински сестри и акушерки 
по селищата, раздаване на по- 

Консултациитепулярпи книги, 
за майки и деца ще се изпол- 

за тази цел.зват максималпо 
Също ще ее посещават учили
щата и е популярни сказки ще 
се възпитават учениците. Все
ки преглед в амбулаториите ще 
ее използва за упътване на бол
ния или близките му по режи-

Хибридна царевица

пите си статии из областта на ците на нашата страна. Инсти- 
X пява съвети и дейно тутът има няколко отдела, но
участвува сДполитическия жи- най-голям успех постига отде- Вогдан НИКОЛОВ
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ПОВЕЧЕ РАЗБИРАТЕЛСТВО
МЛАДИТЕ
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ИМАТ ДУША ЧИТАТЕЛИТЕЗА
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Общинският 
СЮМ в Босилеград напира си
ли за по-голяма активност сред 
младежките организации в ко
муната. Особено сериозно се зае 
да проведе някои важни реше
ния, взети на неотдавна про
ведения конгрес на Югославска 
та младеж.

Целта е младежтта да получи 
свое място в рамките на обще
ствено-политическия живот

комуната. По-конкретно да за
сили и оразнообрази дейността 
си, като стане главен носител 

културно-забавния живот. 
Работи се върху това дейността 
да се провежда чрез тясно спе 
циализирани секции, а младеж 
ките активи да бъдат само фор 
ма на организация.

Трудностите за това начина
ние са многобройни, обаче по
вече са. субективни. Създават ги

комитет на Защо плащаме 

за пътища?
тези. които са най-призвани да 
подпомогнат младежтта. Касае 
се за тяхното неразбирателство, 
с което се отнасят към младеж 
ките организации и тяхните и- 
зисквания. Ако това не съще-

на

ствува сигурно, всеки младеж-
ималки актив в комуната би 

помещение за работа. Неразби
рателството взима върх при ръ 
ководствата 
които не намират за необходи
мо да отделят в кооператините 
си домове по някое помещение 
за младите. В това отношение 
изключение прави тлъмииска- 
та кооперация.

Един от основните проблеми 
в Босилеградско, които не тъ
рпят отлагане, са пътищата! С 
десетилетия този проблем си о- 
става належащ. Пътищата Бо
силеград—Враня и Босилеград 
—Владичин хан, които го свъ
рзват с другите градове в стра
ната, са в лошо състояние. Без 
железопътни съобщения, пре
граден с високи и труднопрохо
дими планини без специализи
рана болница, Босилеград чес
то не е в състояние да удовле
твори основните човешки потре 
би. Лошият път хаби рейсовете 
на „Бесна кобила” и другите 
превозни средства.

А хората се питат: защо се 
плаща данък за пътищата, ко- 
гато не са годни за съобщения? 
Пътят от Босилеград до Влади
чин хан е изглежда без гтикьор. 
Има ли или няма — не видях. 
Съществува ли секция за пъ
тища? — и това не зная. Ако и 
съществува — къде е? Защо 
не се погрижи за пътя?

И пътя през Бесна кобила за

Враня е в лошо състояние.
Пътувах на 23 март с мото

пед към Д. Любата. Пристигнах 
с триста мъки. Повече от поло
вината път го бутах. И на този 
път никъде не срещнах канто
нер. И защо тогава съм платил 
25 динара данък за пътища?

на кооперациите,
в

ПИРОТ

Междуобщинска конференция 

на синдикатите
Няма ли помещение, тогава 

работата трудно върви, без ог
лед на съществуваща воля. Пре 
ди всичко младите няма къде 
да се събират, а те не желаят 
това да става на улицата.

Ето няколко такива примери:
В Радичевци младежите про

веждат събрание в частно поме 
щание. В единия ъгъл са младе 
жите, а в другия домакинята 
тъче на разбой. В Груйнци, ко- 
гато учителят позволи работа 
на младите в училището, помо
щния служещ взима ключа и 
си заминава. „Нямало после 
кой да почисти” — казвал той.

В Райчиловци активът успя
ва след големи усилия да изго
тви културно-забавна програма, 
но когато трябвало да я пре
дат, изгонват ги от училището.

* *
*

Браво Томо!
Случи ми се следната събота 

отново да пътувам към Долна 
Любата.

На 12 април 1968 година в Пи 
рот. се състоя междуобщинска 
конференция на профсъюзите 
в промишлеността и минното 
дело за общините Пирот, Бабун 
шница, Бела Паланка и Димит
ровград. Конференцията обсъ
ди подготвените материали, а в 
разискванията бяха повдигнати 
някои въпроси из дейността 
на профорганизациите в тези 
стопански отрасли, специално в 
гумарската и дървообработва
щата промишленост, деловите 
отношения с банките и търгови 
ята и енергично се отправя ис
кане на конгреса да се постав
ят тези и подобни въпроси, ко
ито търсят неотложно решение.

В разискванията взе участие 
и председателя на Републикан
ския комитет на профсъюзите

в промишлеността 
дело в Сърбия — Гроздан Джу 
канович и секретаря на същия 
комитет Джока Павлович. Под
чертавайки огромната роля 
профорганизациите в съвремен 
ните условия на обществено де 
Ггствие на работническото и об
ществено самоуправление. Под 
чернато бе, че трудещият се чо 
век не е само производител, но 
и съвременен управител. Отдел 
но внимание бе посветено на ра 
ботата на Съюза на комунисти
те в профорганизациите.

и минното

Останах приятно изненадан 
когато видях най-лошите места 
на пътя да са поправени. Сва
рих пикьора Томо (не му зная 
презимето) да работи.

на

Томо заслужава всяка похва 
ла от ония които трябва да се 
грижат за пътищата нека си 
вземат на бележка: за кого пла 
щаме данък за пътищата?

Боян Алексов, преподавател 
БосилеградНа конференцията бяха из

брани двама делегати — един 
за Шестия конгрес на профсъго 
зите в Югославия и един деле
гат за VIII скупщина на про-

Става въпрос преди всичко
за неразбителство, а да не го
ворим за съдействието на оне- МЛАДЕЖИ, КАКВО 

ЧАКАТЕ!
фсъюзите в Сърбия. зи хора, които са не само ко

мунисти, но и главни носители 
обществено-политическата 

работа в селата.
Милорад Златанов на

Вестник „Братство" писа 
за „посланието на Свети Ан
тон", което се разпространя
ва в Босилеградско. „Чудно
то писмо и по-нататък про
дължава да върви. . .

Мнозина когато получат та 
кова писмо го скъсват и хвър 
лят, но има р хора, предим
но от селата, които му вярват. 
Така неотдавна един селя- 
ин „повярвал на обещания
та на Св. Антон. Той напи
сал тридесет писма, както „по 
велява" „светеца" и купил 
билети от лотарията за някол

ко хиляди динара. От всичко- 
това —нищо не излязло.

Това е още едно потвърж
дение, че „обещанията” на 
Св. Антон са чиста лъжа за 
наивни хора.

Трябва обаче да се запита
ме защо обществено-полити- 
чските организации не пред
приемат мерки, да се пре
сече пътя на тези глупости. 
Къде са младите? Те също 
могат да помогнат.

ЗА НОВИ БЕЛГРАД — НЕ, 

А ЗА ГЕРДАП?
И с учащата се младеж по

ложението не е много по-доб
ро. И тук недостигнат форми на 
работа. Не съществува нито е- 
дин деен училищен клуб 
кръжок.

или
В гимназията напри

мер, има се впечатление, че у- 
чителите в това отношение не 
оказват необходимата 
И тук, и във всички други учи
лища малко внимание се заде
ля и за идеологическо образова

По решение на ЦК на Съюза 
на младежта в Сърбия димит
ровградската селска трудова 
бригада няма да вземе участие 
в трудовите акции за построява 
не на Нови Белград. Решение
то е взето зарад това, че няма 
достатъчно места за всички же 
лаещи да участвуват в акцията. 
Също решение в взето и за пи- 
ротските младежи и девойки, 
които трябваше да участвуват 
в тази акция.

Инак димитровградската бри 
гада наброяваше над 40 младе
жи и девойки от село. Сред мла 
дежите имаше огромен интерес, 
а записалите се имаха горещо 
желание да участвуват а акци
ята. Понастоящем се прави о- 
пит за участие на Димитровград 
ската младеж в строежа на 
Гердап и макар че има из
вестни изгледи, все не се знае 
дали младите от Димитровград 
ще участвуват и на тази акция.

Ст. Н.

помощ.

ние на младите.
Мисълта ни е, няма ли усили 

ята на Комитета да станат бе
зуспешни, ако и тоя път оста
нат осамотени и без съдей
ствие.

Крум Накев, 
БосилеградВ. В.

хърватски език той се представил като български 
журналист.

Четникът изпратил един селянин при Алексан
дър Виданович, който изпратил двама четници да го 
доведат в неговия щаб.

Веднага с влизането си в щаба Сърбаков пока
зал паспорт подписан от Дража Михаилович.

За тази среща със Сърбаков Александър Вида
нович казва: „Сърбаков бе тръгнал за България с 
разрешение на Дража и с негово поръчение да се 
повърже с хората с които бил в затвора, а това би
ли Дамян Велчев, Кимон Георгиев и др. Сърбаков 
говореше, че бил привърженик от земеделската па
ртия на Стамболийски. По едно време живеял в 
Хомоле и там бил връзка с четническите комендан
ти Любо йович или Пилетич. Сърбаков имал като 
задача да подържа връзките между четниците и 
българите (българските фашисти — М. К.) от те
риторията на Видин до Стара планина и северна 
България. Той лично не е отивал в България, но 
връзката подържал чрез свои хора. Сърбаков бил 
в щаба на един от споменатите

Боя Ранчич, аптекар от Бабушница слушал този 
разговор.

На следаващия ден в ранните утринни часове 
един войник от четниците на Виданович завел Сър
баков и Златанов през границата.

КОЗАРЕВ ВОДИ ПРЕГОВОРИТЕ С ПАРТИЗА
НИТЕ И ДРАЖЕВИСТИТЕ

Наближаваше 9 септември — ден на въстание
то в България. В Понишавието се водеше борба с 
времето. Партизаните искаха да придобият войни
ците от българския окупационнен 
според някои съобщения били привърженици на 
партизаните. От друга страна, дражевистите, 
да се свържат с офицерите в тези части и чрез тях 
да вземат повече оръжие, а българските фашистки 
офицери да използват за свои цели.

Зарад това още през първите дни на септември 
1944 година Александър 
отново установиха връзка с българските офицери 
и чрез тях дадоха на знание на един комендант 
на дивизия в изтегляне, че искат да преговарят с 
тях. Три дни след това съобщение, вероятно на 
6/7 септември, офицерите обадили, че желаят да 
водят преговори с Вукичевич и Виданович. Обаче 
Вукичевич бил заминал в Щаба на Дража и зато
ва опълномощил Александър Виданович да прего
варя с българските офицери.

Вукичевич на тръгване повторил старото ис
кане на Виданович да иска връзка с Дамян Велчев, 
Влада Георгиев, Кимон Георгиев или с който и да 
било, само да са техни съмишленици, влизащи в съ 
става на Отечествения фронт.

Така и този път Александър Виданович полу
чил задача да преговаря с българите. Те тръгнали с 
двуколка заедно с Воя Ранчич, аптекар и един вой
ник от дражините части, който придружаваше Ви
данович и още двама български войника. Пътят ги 
водеше през Костур. В това село имаше български 
войници, но за тяхното идване вече се знаело. Пъ
рво ги приел един български граничен офицер. И 
докато окупаторите и дражевистите разговаряли, от 
Пирот пристигнал един военен автомобил с цел да 
вземе делегатите. По този начин те отпътували от 
Костур до Пирот с този военен автомобил. За два
десет минути делегацията пристигнала пред сгра
дата на бившото веонно окръжие в Пирот, където

— Следва —

МИЛОРАД КОЗИЧ 
БОГДАН НИКОЛОВ

ДРАГИША ЦВЕТКОВИЧ
И

БЪЛГАРСКАТА
РЕАКЦИЯ

корпус, които

искаха

Виданович и Вукичевич

МИСИЯТА НА СЪРБАКОВ Некоманданти.
зная колко време тук останал, а след това заминал 
при Дража и там останал. Сърбаков тогава 
нявал функцията като преставител на земеделската 
партия на България при щаба на Дража и опеде- 
лен от Дража за връзка с Българския земеделски 
съюз.”

Създаване на Отечествения фронт в България 
и преврата, който се очакваше обърна вниманието 
на Дража Михаилович още повече, защото в редо
вете на ОФ е имал свои привърженици. Затова той 
се заема със всички сили да използва връзките за 
стабилизиране на своето положение в Сърбия. Ос
вен връзките чрез Драгиша Цветкович и задачите, 
които получил Александър Виданович, Дража Ми
хаилович ангажира още една личност, позната на 
някои политически личности в България, бившия 
емигрант Сърбаков.

Сърбаков пребивавал в Югославия 20 години 
като емигрант. Бил от редовете на партията на Ста
мболийски и след Септемврийското въстание еми
грирал в Югославия. По време
държал връзки с Дража Михаилович и дълго вре
ме бил във Върховния щаб на Дража Михаилович 
па Равна гора. Сърбаков е познавал Дамян Велчев, 
лимон Георгиев и много други лица, които според 
Дража е трябвало да играят важна роля в полити
ческия живот на следвоенна България. Затова Дра- 

един ден Сърбаков и 
България за да го свърже с тези

Сърбаков търгнал на път, но и този път чрез 
Александър Виданович. В началото на септември 
пристигнал на Бела вода където се обадил на един 
четник от Шливовик. Тъй като знаел добре сърбо-

изпъл-

Сърбаков тръгнал на път с паспорта на Дража 
Михаилович. При. преминаването през Бела палан
ка бил арествуван от немците, но успят да избяга. 
Така пристигнал в село Шливовик откъдето бил 
веден при Александър Виданович.

Разговоръ тмежду Виданович и Сърбаков имал 
за цел за укрепване на връзките с българите.

— Викайте ме „Чичко Стефан” — казал Сърба
ков — така ме викаха в Щаба на Дража Михаи
лович.

от- /

на окупацията под-
— Чичко Стефане — се обърна по-късно Вида- 

— мога да ви кажа, че ние сме вече устано
вили връзки с Влада Георгиев и други хора от Со
фия.

С Георгиев? Отлично! Добре познавам тези 
хора, с тях бях в затвора.

След разговора за Златанов, Вукичевич и дру
ги лица Сърбаков се обърнал към Виданович:

Господин Виданович, аз искам от вас по-ско
ро да ме прехвърлите през границата, а аз ще ви 
изпратя доклад след изпълнение на задачата. Вие 
ще изпратите този доклад на Дража Михаилович.

нович

жа извикал го изпратил в
хора.
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Нови книги ИЗБОРИ В МЛАДЕЖКИТЕ АКТИВИ

ОЖИВЕНА ДЕЙНОСТНов принос към 

обучението по биология Осмия конгрес на Съюза на 
югославската младеж, който се 
състоя през февруари т. г., на
черта насоките за на по

нататъшната дейност на 
СЮМ в Бооилеградско. 

Понастоящем в младежките ак
тиви се обсъждат и прилагат в 
живота конгресните материали.

За младежта в СР Сърбия 
наближава Седмия конгрес на 
СЮМ. Той ще се проведе през 
октомври като ще обсъди и ня
кои конкретни въпроси във връ 
зка с реогранизацията на младе 
жката организация в република 
та. Според новия устав на СЮМ 
трябва да се избира Общинска 
младежка конференция, учили 
щна конференция, местни кон
ференции със свои изпълнител 
ни органи. Вече се пристъпи 
към реализирането на тези за
дачи. Към края на март се съ
стоя разширено заседание на 
ОК на Съюза на младежта в 
Босилеград, на което се разис
ква върху новия устав на 
СЮМ. Взето е решение до края 
на април в Босилеградско да се 
проведат изборните събрания

— по селските и училищни ак
тиви, а през май да се прове
дат местни и училищни конфе
ренции а през юни — първа об 
щинска младежка конферен
ция.

Както се предвижда, конфе
ренцията ще съчинават 45 
младежи и девойки, а ще има 
и изпълнителен орган — пред
седателство от 7 членове.

Подготвителни конференции 
са проведени в селата Мусул, 
Горна Любата, Горно и Долно 
Тлъмино, Млексхминци, Долна 
Лиоина и Радичевци.

На събранията в тези села ' 
най-много се разисква по въпро 
са за работа на активите в но
вите условия. В повечето села 
младежите изтъкват, че нямат 
помещения за разгръщане на 
оживена дейност, и др. пробле-

• Д-р А. Гигов и В. Микович: Обща биология
• Д-р А. Гигов: Справочник по биология
Една малко известна дейност 

учен д-р Алексан- логия за основните училища.
Общата биология излезна в 

тираж от 15.000 екземпляра. Мо 
же да се ползва в средните учи 
лиша, в пидагогическите и гор
ските училища. Тази книга от
давна е търсена у нас и това 
е единствен учебник, създаден 
след освобождението. Книгата

на нашия
дър Гигов зарадва по равно 
подавателите по биология и уче 
ниците. От печат излезнаха Об 
ща биология от д-р Гигов и В. 
Микович, и Справочник по био

пре

Ог А1.ЕШШВ 6160У А. Гигов
има няколко отдела и е напра
вена — Имам — каза той — ня

колко предложения за нови у- 
чебници и учебни помагала по 
биология. Вече готвя за средни 
те училища Илюстративен спра 
вочник за растенията и Спра
вочник по екология за трети и 
четвърти клас на гимназиите.

Републиканският секретариат 
за образование ме помоли да 
направя и един Справочник за 
гимназиалните учители по био 
логия. Този справочник би и- 
мал методически характер. Ну
ждата от подобна книга се чу
вствува отдавна.

Д-р Гигов придава голямо зна 
чение на обучението по биоло
гия. Той пише статии за „На
става и васпитане”, провежда 
сказки в Биологическия цен
тър. Педагогическият център в 
Белград тачи работата на Гигов 
и го готви за специалициране в 
СССР.

Всичко това не е напразно. 
Учениците му постигнат огром
ни резултати в съревнованието 
между учениците от средните 
училища. На това съревнова
ние за подобрение на обучение
то в средните училища се пола 
га много. Тук работят Педагоги 
ческият завод, Народна техни
ка и Академията на науките.

Педагогическата дейност на 
д-р Гигов, до скоро непозната 
на нашата общественост, 
има значителен принос към по
добрение на обучението по био 
логия както в средните, така и 
в основните училища. Неговите 
учебници и помагала ще осъвре 
менят обучението по биология,

въз основа на най-новите 
изисквания на учебния план за 
средните училища.

Един от авторите на учебни
ка — д-р Гигов ни каза:

— Едвам сега, когато книга- ми.
Всички въпросииздигнати 

ще бъдат обсъдени на разшире 
ния пленум на Общинския ко
митет на СЮМ в Босилеград.

Тези дни започват изборните 
събрания в училищните младе-

та е в училищата, аз можах да 
видя нуждата от нея. Много 
преподаватели от страната — 
Сараево, Скопие и други места 
— ми пишат като изказват бла 
годарпост за вложения труд по 
създаване на учебника. Това е, 
разбира се, най-голямата награ 
да за мене и колегата Мико
вич.

РоЛ5е(П1к жки активи.

1х Борис Костадинов

В10Ю6УЕ Д-р Воислав Николич, рецен
зент на учебника, още в пред
говора на книгата горещо я пре 
поръчва на преподавателите и 
казва:

— Имайки предвид, че десе-, 
тина и повече години не е пе
чатан такъв материал, който да 
се използва в обучението в сре 
дните училища, този ръкопис 
безпорно ще бъде полезно по
магало.

От печат излезна и малка кни 
га, но нужна на основните учи 
лшца за цялостно възприемане 
на материяла по биология. То
зи малък справочник съдържа 
най-важните биологически въ
проси в основните училища. Та 
Иава книжка също излиза за 
първи път у нас. Воички са из 
ненадани от съдържанието и 
първото издание вече е разпро 
дадено. Вече се подготвя пре
веждането й на други югослав
ски езици.

Тази неизвестна дейност на 
д-.р Гигов ни накара да му по
ставим няколко въпроса във 
връзка с бъдещата му дейност 
по писане на учебници.

МНЕНИЯ

Чие е списание „Мост“
Излезе и шеста книжка 

списание „Мост”, а отзивът на 
читателите и сътрудниците 
сравнително слаб. А защо, ко
гато се знае, че това е единстве 
ния орган на народността, чрез 
който може да се афирмира все 
ки човек на перото или четка
та, на науките и изкуствата и- 
зобщо, в обществено-политичес
ката дейност.

Защо не се заемем с активно 
сътрудничество? Чуват се оп
лаквания, че списанието закъс
нява, че е еднообразно и се е 
превърнало в монопол на от
делни лица и тн. и тн.

Член съм на редколегията на 
списанието и нямам намерение, 
нито право да защищавам или

да овбинявам редколегията. Я- . 
сно е,

на
че тя не е в състояниее да удовлетвори на вкуса и мне

нията на толкова читатели. Е- 
то защо поканвам всички чи
татели и сътрудници, проявява 
щи интерес към 
дейност на българската народ
ност още по-дейно да се вклю
чат в работата и да дадат своя 
принос към културното 
тие на българската народност.

Списанието

издателската

ще разви-

не е само на ре
дакционната колегия, а на вси
чки ни. Да го оразнообразим е
нови материали, за да бъде по- 
хубаво и по-интересно!ще го направят по-достъпно на 

учениците.
Б. Николов Б. Алсксов

във вилата на Муравиев в Долна баня, но когато 
там пристигнал — той бил отпътувал. смо от Драгата Цветкович за Дамян Велчев (18 

януари 1945). Писмото гласи:
„Драги и уважаеми 
Сега за пръв път

вече всичко било готово за разговорите, защото ге
нерал Козарев, комендант на дивизията с нетърпе
ние очаквал хората от Дражините части.

Разговорът започнал за по-раншните връзки с 
някои политически лица от България, които под- 

* държали връзка с Дражиния щаб на Равна гора.
— Много е трудно — отговорил Козарев. ■— По

ложението се промени. В България вече е на власт 
Отечествения фронт и аз сега нищо не мога да на
правя ...

Срещата беше съвсем кратка.
Същия ден и почти в същия час Козарев бе на

срочил среща и с партизанските части. В другата 
стая на неговия щаб чакаше Иован Цекич с още 
няколко партизани, незнаейки, че в съседната стая 
се намира Дражиния комендант Александър Вида
нович, който води разговори с Козарев. Тъй като 
Виданович не можа да постигне желаните успехи 
при разговорите, напусна сграда на бившето военно 
окръжие и отпътува в с. Д. Стрижевац. Тук се 
разделили с Воя Ранчич, който заминал за Бабуш- 
ница, а Виданович, сега вече без войсжа, и след като 
изгубил и последната дипломатическа битка, тръг
нал към Пирот. На пътя го заловили български 
войници и го откарали в Пирот, където използвал 
метежа около освобождението на града и избягал в 
Димитровград, прикривайки се до 3 февруари 1947 
година, когато бил заловен и съден.

Попов, разнунавача на окупационния корпус 
успял чрез свои познати и политически приятели да 
се приспособи към новите условия. Той успял да 

контраразузнавателната служба на нова 
България и там останал да работи все докато не 
бил разкрит през 1945 година и съден. По-късно, по 

югославските власти, бил предаден на на-

гооподин министър, 
се нучих, че сте се интересу- 

за мене във връзка с моето пребиваване в 
България. Съжалявам много, че тогава не можах 
да Ви видя. Някои от Вашите приятели, с които 
разговарях и ги питах за адреса Ви казаха ми, 
че не сте в София. Когато вече бях на границата 
при Свиленград, на 9 септември, узнах, че е обра
зувано правителство на Отечествения фронт и че 
Вие сте заели поста военен министър.

Аз следях Вашата борба с голям интерес и за
доволство ,защото беше напълно в духа на моите 
схващания.

Често пъти съм разговарял с Вашия приятел 
Ико Панич за Вас и се интересувах за Вашата съд
ба. По време на окупацията в Нишка баня бях един 
от неизвестните агитатори на Вашата личност, къ
дето въпреки тогавашните условия, имахе симпа
тии. Имаше голям брой Ваши привърженици. Там 
минаваха голямо число интелигенти, резервни офи
цери. Ние работихме за една цел. Сърбско-българ- 
окото споразумение дойде в часа когато всеславян- 
ската солидарност трябва да се приспособи, издигне 
и подготви народите «а южните славяни за важна
та роля, която им била предопределена на Балка
ните.

АНДРИЯ ЛОНЧАРИЧ — „ВЛАДИМИР 
НЕНАДОВ” вали

Докато Драгиша стоял по София дойде до 
известните деветосептемврийските събития, сваляне 
на правителството на Муравиев и идване на власт 
на правитлеството на Отечествения фронт. Цветко
вич узнал за тези промени на българо-турската гра
ница при Свиленград, която минал в последния час. 
Когато след напразните опити да се свърже със 
овоите политически приятели, напуонал България и 
с тураки дипломатически паспорт, подпомогнат от 
турското посолство в София преминал в Истамбул. 
За неговото преминаване в Турция се интересували 
и му дали лодържка турските лидери Сараджоглу 
и Исмет Инеяи. Всъщност, главна помощ пристиг
нала от страна на агента от избягалото правител
ство Андрея Лончарич. Неговата намеса при тур
ските държавни лица е била от огромно значение. 
Въобще, връзките на Драгиша с Лончарич били твъ 
рде интересни.

Андрея Лончарич, агент на югославското избя
гало правителство, бил спуснат с парашут през 1943 
година в Хомолските планини със задача лично на 
Дража Михаилович да пренесе поръченията на 
Крал Петър. След изпълнение на задачата, той 
идва в Нишка баня и иска помощ от Драгиша Цве
ткович, за да получи паспорт за преминаване в 
Турция чрез България. Драгиша се застъпвал за 

Легализирал го в Нишка баня под името Бра- 
нимир Ненадов, а чрез приятели из българския о- 
купационнен корпус го облича в български военни 
дрехи. Тук останал докато не получил паспорт. За 
реванш Лончарич, по право, агента Ненадов, се зае 

около прехвърлянето на Драгиша за Турция. 
По-късно и Попов избягал в Турция и там 

продължил да се интересува за Драгиша. От агент 
на царското фашистко правителство «а България 
благодарение на връзките и препоръките на Егзарх 
Стефан, той влиза в разузнавателната служба на 
■нова България все докато не бил разкрит и съден. 
Към края на 1944 година Попов пътува в Истам
бул, а на 10 януари 1945 година заедно с военното 
аташе на българското посолство в Турция полков
ник Асен Лекарски отново „служебно” пътувал за 
Истамбул.

При завръщането си от Турция, той донел пи-

Народната отбрана на България,
Ваши ръце, гарантира, 
социални промени в България ще бъдат изпълнени 
в мир и без напразно проливане на кръв, за доб
рото на българския народ.

Мир, спокойствие и делова работа, 
кова са необходими на българския 
род нека дойдат вместо някогашните бурни дни на 
вътрешни, братоубийствени борби, от които страда- 
еха общите интереси.

Още един път Ви благодарим за всичко, 
направихте за мене с моя приятел Митрополит Сте
фан, чрез моята братовчедка, съпругата на Ангел 
Попов по време на съдбовните септемврийски дни, 
които преживяваше българския народ и които до
ведоха до триумф на нашите общи интереси.

Приеми моето дълбоко уважение. Сърдечно ви 
поздравява

ДРАГИША ЦВЕТКОВИЧ, бивш министър—пре
дседател на югославското правителство”

която е във
че великите политически и

влезе в него.
които тол- 

и нашия на-искане на 
шите съдебни власти.

Същия ден когато Дамян Велчев станал военен
Попов се мановото ОФ правителство,

задача да намери Драгиша 
вилите на бив-

министър на
свързал с него и получил 
Цветкович, който се прикривал във 
шия министър — председател от последното царско 
правителство на Муравиев.

което

Велчев с шофьорПопов получил лека кола от 
и тръгнал да търси Драгиша. Той познавал всички 
места, където съществувала възможност за н 
вото скриване, но все пак не било лесно да го на 
мери. Първо претърсил всички министерски вили 
Чамкория. Обаче там не само него, но нито един о 
бившите министри не можал да намери. По-къ 
Попов получил съобщение, че Цветкович се намир — СЛЕДВА —
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СТР. 8 ЕДИНСТВЕНАТА разлика ме 
жду бедния и богатия е, че бе
дният се безпокои за следващо
то си ядене, а богатия се без
покои поради последното си я- 
дене.

ЛАФМОАБЕТ С ДЖОРДЖЕ ИГНЯТОВИЧ
★ ■ к ★

ЧОВЕК никога не може да 
бъде неутрален. Мълчанието е
също едно мнение.* * *

ГРОБИЩАТА се пълни с не
заменими хора, (Клемансо).

•к к кЖивее 0

„СТИГА сме се карали, нека 
си правим остъпки. Ето, аз ще 
си призная, че съм сгрешила, 
ако ти признаеш, че съм била 
права.”

► - I през лятото?— Какво си правил
— Аз съм сезопен работник.

ЩГ^л епи се чЧ1
Наука и ирирода* * *

ХАЗАЙКА към младата си 
квартирантка:

— Стори ми се, че снощи се 
прибрахте с някакъв мъж?

— И аз мислех, че е мъж!
* * *

от наука 

Джоко?... ИМА АИ ДВУГЛАВИ ЗМИИ»

тялото билоята до опашката 
съвсем нормално. Същата годи
на в СССР е бил намерен и дву 

пъстър смок. В НР Бълга- 
Хасковско,

Всички сме слушали приказ
ки, стари песни или легенди за 

миогоглави змей-4? Срещат се двама служители 
от театъра.

— Вчера имахме много сла
бо посещение.

— Къде имаше повече хора 
— в ^партера или на балкона?

— На сцената.
* * *

В отделението за бърза по
мощ вкарват тежко ранен чо
век. Сестрата бърза да попълни 
приемния картон и пита:

— Името?
— Боб Стивънс.
— Женен?
— Не. Катастрофа с кола.

* * *

и двуглави или 
ове. Съществуват ли действите 
лно такива създания на приро
дата?

Макар и много рядко, двугла- 
са намирани. Така на- 

във

глав
рия, в с. Филево, 
през 1958 година е бил намерен 

Двуглавистрелец, 
намирани и по други

двуглав 
змии са 
места.

Такива змии биха се среща
ли по-често, но много умират 
още преди да са излезли от яй
цето. Причината е, че най-че
сто черупката на яйцето се про 
бива на две места едновремен
но (от двете глави). Но така ме
жду двата пробива се образува 
мост, който не позволява на ма 
лката змия да излезе от черуп
ката и тя загива.

ви змии
пример през 1954 година 
Воронежка област на Съвет- 

съюз била хваната обик-•— Джоко, Джордже или Гошо — как да те викам?
— Ех, „Богдане, Богдане, бог да те убие,
Остави тез’ думи лъжовни ... ’ (народна песен)
— Добре, Джоко, да преминем към първия въпрос: Тво

ята другарка е българка, ти — сърбин. А децата?
— Едното е сърбобългарин, а другото — българосърбин... 
— А третото?

ския
новена водна змия, дълга 
см с две глави. Тя била отнесе
на в Московския зоопарк, къ-
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дето предизвикала голям инте
рес сред зоолозите. Отпред тя
лото на змията било разделено 
на две ясно обособени и еднак
ви глави, покрити с люспи, с 
очи, челюсти, зъби, език. От ши— Гошо, да минем към втория въпрос. Ти си стар при- 

Раковски, Ботев, Левски, Каравелов, Караджич, Све
тозар Маркович... Я ни разкажи някоя историйка, стига с тези 
тежки статии.

— Бива. Любен Каравелов разкритикувал поета Лазо Ко- 
стич, че между неговите драми и тези на Шекспир нямало ни
що общо. Лазо отвърнал на Любен, че оценява литературните 
произведения „не по цени него по центи ’. Но бай Любен му 
написал следната игрива строфа: „Радиво), Проко, да) ми пе
чено прасе с реном, Оеде компот доктор Лаза Костич), ,1еде 
прасе да траву не пасе. Така тази литературно-критическа по
лемика, която не им е попречила да си пият заедно бира в 

прочут новосадски ресторант, завършила с резултат 2.1

ятел на

ЗА ЛЮБОЗНАТЕЛНИТЕ

Какво физиката не знае?
10. Кога ще бъде осъществе

на управляема термоядрена ре-•*
акция?

11. Докога ще можем да съз
даваме нови ядра и ще разкри
ем ли тайни по пътя?
12. Светът краен или безкраен

3. Какъв е произходът на хи
мическите елементи?

4. Какъв е произходът на ко
смическите лъчи?

5. Съществува ли антисвят? 
Възможна ли е среща на „свят” 
с „антисвят”?

7. Спорът между Айнщайн и 
Бор за механиката на микро- 
света завършил ли е, или той 
продължава да е актуален с 
въпросите, повдигнати в него?

8. Възможно ли е да бъде съз 
дадена единна теория на поле
то и какъв е пътят на нейното 
изграждане?

9. Какво представляват в 
края на краищата ядрените си
ли?

1. Елементарните частици всъ 
щност елементарни ли са? Как
во да разбираме под понятието 
„елементарна частица”?

2. Може ли да се създаде е- 
динна таблица на елементарни
те частици с изразени законо
мерности в изменението на тех
ните маси и квантови числа?

този 
за бай Любен.

— Значи, бай Любен владеел сръбски? Да не е научил от 
Наталия Петрович?

— Не. Писал е на руски, а другарите му превеждали раз
казите на сръбски. Така читателите са мислили, че „брат Бу-

и на сърбски!

жена си

гарин Каравелов” пише
— Може ли това и за тебе да се каже? е?

13. Ще дадат ли квазарите не 
що ново за физиката? А за из
ясняване структурата на вселе
ната?

14. Физиката ще даде ли об
яснение по принцип на биоло
гичните явления така, както 
даде на химичните? Ще трябва 
ли за тази цел тя да се моди
фицира?

— Как?!
— Да не си научил български от жена си Ирина?
— Е, ти наистина всичко искаш да знаеш. Остави нещо и 

бъдещите поколения да проучват ...
— Нищо, Гошо, сега нещо за двуезичността. М. Младенов 

„откри” някои овои тайни с двеузичността в семейство- Но ношо сметнопо-рано
то. Важи ли това и за тебе ...

— Колкото зная, Марин бе казал, че жената говори,
И при нас е подобно — жената говори, аз слушам и

той
мълчи, 
превеждам.

— Забравих да те питам, Джордже, има ли хляб от наука?
— Да, но само хляб ...
— А за останалото?
— От учителската заплата на жена ми.
— Гошо, Джордже, Джоко, прощавай, ти си доктор, но не 

зная как поднасяш шегите на фелдшерите?
— Море, карай си колата — „кой се сърди сам ще се со- 

буе...” (народна поговорка).
— Да, само понякога народните не важат... Довиждане ...

Богдан НИКОЛОВ

/ КОЙ РЕ ГРИЖИ €ег^ 
Ц УМРЕЛИТЕ ЖИВОТНИ?
™ ...II. .... и Ни. „ ,.....,

шост ПМ Жцвии«-| Овца с 4 агнета
Рядкост е овца да обагни 4 

агнета, особено планинска, как- 
вито са в Босилеградско. Но и 
миналата и тази година една и 
съща овца на Стоян Стоянов 
от махала Миладинови в Божи 
ца е обагнила по 4 агнета. До

ри и най-старите хора от село
то не помнят такъз случай. И- 
нак Стоянов се счита за един 
от по-добрите животновъди 
селото. Той е решил да запази 
и миналогодишните и сегашни
те агнета за разплод.
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дане текстила и нови 
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