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Непосредствените избори за пример в горна Любата цяла 

общински отборници й пред- една махала не е била въведе 
ставители за обществено-поли на в списъка, 
тическата камара на Съюзна . Някои от тези незаписани 
та скупщина и. републиканска са били упорити и настоявали 
та камара на Републиканска- Да гласуват, защото са били 
та скупщина се проведоха твъ обидени и не са искали пора 
рде организирано в цяла Бо- Ди небрежността на общин; 
силеградска община. Избра- ската администрация да им 
ни са 30 отборника за Общин се отнема едно важно коне- 
ската камара и 10 за камара- титуционно право. Така напри 
та на трудовите общности на меР един пекар от1 Босилеград

чакал целия ден и тъкмо на 
вечерта бил въведен в спит 

и гласувал.

ЛОША СТРУКТУРАТА НА 
ОТБОРНИЦИТЕ

НАРОДНОСТ В са>р югослабия *

Масов отзив 

населението о.с.
До анулиране на изборите 

е дошло в две изборни еди
ници и то поради това, че ка 

центрове и които по ма-; ндидатите не са получили спо
необходимия

съка

ски
На всички избирателни пунктове, както винаги досе

га става, когато се провеждат избори, в Димитровградско 
владееше празнична и тържествена атмосфера На 
места гражданите гласуваха при повдигнато настроение — с 
бликнала радост, песен, хора. Хубавият пролетен ден, ся
каш приветствуваше тържествения изглед на улиците, а осО 
бено на избирателните 
лозунги.

териални и други 
не са могли да гласуват, вой брой гласове. Това са: с. Му 
ииците от тоя край, които отби сул и изборната единица на 
ват военната си повинбет в територия на босилеградска- 
различни краища на страната та земеделска кооперация къ 
които също не са могли фак дето е трябвало да се избе- 
тически да гласуват, както и рат 5 отборници за Камарата 
болни и други лица,

причини ред закона
Новоизбраната структура на 

общинските отборници не е 
по критериите на ССРН. За 
пръви път в общинската ску 
пщина няма нито една жена 
и младеж. Интересно е, че дч 
изборите всички се деклари-

много-

пунктове, окичени с цветя, знамена.
на трудовите общности.които

не по своя воля не са могли 
да гласуват. Така че, общото 
впечатление за първите пря- 
ки избори за представители и 
отборници е — отзивът

На 13 април т.г. осми път след освобождението, на
шите граждани гласуваха. Тоя път гражданите от Дими
тровградско, впрочем, както всички граждани от страната, 
дадоха своя глас за представител в обществено-политичес
ката камара на съюзната скупщина, за републикански пре
дставител на републиканската скупщина и отборници.

На изборите са излезли 75 
на сто от записаните избира
тели. Не са гласували онези, 
които са заминали на сезонна

раха за младежта.
От 30 новоизбрани отбор 

ници за Общинската камара: 
8 са служещи, 7 просветни ра 
ботници, 6 земеделски произ
водители, з работници. 3 ди
ректори и ■ 2 пенсионери. 

Подобно е положението ,и 
ли са излезли в с. Мусул, Гор в Камарата на трудовите об-, 
на Любата, Рикачево, Дукат, щности и то при отборниците, 
Груинци и др.

нй работа, студенти, средношкол 
й ци, учащи във вътрешността.гражданите твърде широк 

пълно доверие в кандида- както и някои болни, 
тите, без оглед, че за отборт 
ници в отделни селища и' гра Най-малък брой избирате-

Гражданите масово се озо
ваха на изборите.

Според сведения на избор
ната комисия от общо записа

ни 11.379 са гласували 10.295 или 
90,46 на сто граждани. От тях 
за отборници 9.923 души, ко 
ето в проценти изказано е 
96,38 на сто. Само 3,62 на сто 
или 327 листчета не важеха.

За отборници на съвета на 
трудовите общности при об
щинската скупщина 
селско стопанство — от общо 
записаните 6.320 гласоподате- 
ли, гласуваха 5.936 или 94,35 
на сто. За отборниците гласу 
ваха 5.759 или 96,57 на сто, 
докато само 204 листчета не 
важеха или в проценти пре
върнато само 3,43 избиратели 
не дадоха доверие на канди
датите за отборници.

От 2.275 избиратели от гру 
пата обществени дейности са 
гласували 2114 или 92,48%. 
За кандидат-отборниците са 
гласували 2044 лица. Невали
дни са били 70 бюлетина.

Гласуването за представи
тел на обществено - полити
ческата камара на съюзната 
скупщина също бе. масово. 
От общо записаните 
избиратели гласуваха 
души, или 90,22 на сто. От 
тях за представители гласу
ваха. 9.558 души (93,19 на СТО).

За републикански предста
вител на републиканската ску 
пщина Георги Алексов от об

що 11.379 записани избирате 
ли гласуваха 10.289 души, и- 
ли 90,42 на сто от избирате
лите. От тях доверие му ока^ 
заха 9.416 души или 91,51 на 
сто.

да е имало и повече канди
дати. които непосредствено са из 

Сегашните избори се прове бирали земеделските произво 
доха в много по-мирна атмо 
сфера в сравнение с предиш 
ните. Все пак това не значи, 

бяха между първите гласопц че и тоя път не са съществу рация за 5 отборника са из
датели, още в ранните утри- вали кроежи, агитации в „по- брани лица, които работят в

следния час" и др. Такива

Покрай това, трябва да от 
бележим, че младежите, кощ

път'.
дители. На територията на

то гласуваха за първи лисинската земеделска коопе-Трябва да отбележим, 
отзивът е твърде голям, с ог 
лед на това, че в категория
та на негласувалите са зачис
лени студентите, които след
ват в различните републикан

че

нни часове. управата на кооперацията. 
Няма нито един земеделски

случаи имаше в по-големите
селища, където отдавна има 
ривалство и преследване на по- производител! 
литически „сметки“. Такива 
имаше в Босилеград. Горна 
Лисина и Горна Любата.

Ст. Н.
група Сигурно е, че тази структу 

ра няма да се поправи и при 
повторните избори при земеСУРДУЛИЦА

Изборите отпочнаха в 7 ча
са сутринта. Първи гласуваха делската кооперация в Босиле 
младежите и то онези, кои
то за пръви път гласуват. Ху 
бавото време, защото това бе

Положителен баланс Град, защото и там на листа-
га се намират само служещи 
от кооперацията.

Положението е по-добро вТези дни се проведе разши- сина округлица и гостилничар ще същински първи пролетен 
рено заседание на стопанския ското предприятие. „Зидар" и Ден в комуната задържа хо-
съвет при Общинската скуп- „Власина“ са санирали загуби Рата Д° късно вечерта в по- района на тлъминската коопе 
щина в Сурдулица на което те от резервните фондове. вечето села. 
бе направен анализ на годиш Най-голяма загуба имат 

отчети на стопанските ФАЕОС — 3.500.000 динара и

рация, където от пет избра
ни отборника — трима- са зеИМАШЕ И НЕТОЧНИ СПИ

СЪЦИните
организации в Сурдулишка об „Мачкатица" — 850.000 дина- 
щина. ра. Работниците в тази трудо

ва организация вече три ме
сеца не получават лични до-

меделци.
Трябва да изтъкнем, че се 

лата с малък брой избирате
ли, които избират съвместно 
отборници с други по-големи 
села и тоя път не са получи
ли отборници от своята сре
да. Такъв е случая с Белут, 
Буцалево, Рибарци, Млекоми 
нци, Барйе и др.

Една стара административ
на грешка се повтори и на тези 
избори. Касае се за лошо ус
троената евиденция на избор 
ните спискове. В тях още се 

решение да се преприемат ме намират и лица, починали от ня
колко години, както и пресели
ли се лица вън от Босилеград 
ския край. За разлика от тях 
в евидеицията не са се наме
рили хора, които работят и 
живеят в комуната?! Така на

Бе констатирано, че осем 
стопански организации са за 
вършили 1968 година с загу
ба от 4.900.000 динара. Това 
са стопанските организации: 
ФАЕОС, „Мачкатица", комуна 
лното предприютие. Зидар, 
ПИК „Власина", Ветеринарна
та станция в Сурдулица и Вла

ходи.
Разширеното заседание взе

11.379
10.267 рки въпросните организации 

да получат дългосрочни кре
дити за саниране на загубите.

В. в.М. Величков

IРазговори с канди
дат - представители
Еднакви 

разбирания

Вашата
банка

Обединена кре 

дитна банка в 

Лесковац
Миналата седмица по 

чин на общинската организа
ция на ССРН в Босилеград 
бе устроен разговор на члено
вете на политическия актив с 
кандидат — представители за 
всички камари на републикан 
ската' скушцин и обществено- 
политическата Камара на Съю 
зната скупщина. В разговори
те участвуваха почти всички 
кандидат 
Трябва да сс изтъкне, че тс 
бюха единни почти по всички 
въпроси. Същевременно тс се 
изказаха, че е необходимо и 
в двете скупщини съвместно 
да сс застъпят за решаване
то на най-наболялите въпроси 
в избирателните колегии.

(Следва на 3 стр.)

На редовните влого
ве лихвата е 7, а на ос 
речените — 8%.

Спестявайте при Обе 
динената кредитна бан
ка в Лесковац и нейни 
те клонове в Буяиовац, 
Сурдулица, Вучйе, Гър- 
делкца, Лебанс, Власо- 
тинци, Владмчмп хан, 
Босилеград и във венч- 

ПТТ-Лес-

нредставители.

ки пощи на 
ковац.

Избирателите в Димитровград побързаха да гласуват още сутринта. 
На снимката редици пред урните.



ма на СЮКОт заседанието на ПрезидиуПО СВЕТА И У НАС Да започнат акциите
„разработване“ иа решенията

Готовността на комунисти- треса ис» У спя,.аI пр на девеТия конгрес. Трябва
те да сс ангажират в борбата иа представители «а раз да се подготвим да дадем от
за решенията па Деветия кон ртии и^"" “^можио^ за говор на въпросите, на които 
грес не с само психологичсс- има големи пзмажаост ОЩе не сме отговорили пре- 
ка ТЯ израсна от политичес- сътрудничество между Р°гРв цизно да бъдем способни да 
китс основи, които сс създа- сившгге сили в света и з превръщаМе в практически ре
лоха по време иа подготовки ини политически акр шения прийципните станОви-
те за конгреса при широкото ределени въпроси. г • <щЯ и хо'по Курса трасиран“

участие в оформянето на ОРГАНИЗИРАНО от конгреса. И освен Дълго-
— за БЪРЗО и ОР1 дм срочните задачи да предприе

маме и непосредствени меро-

Югославия активно ще се бори за 
подобрение иа европейското 

сътрудничество
нптп дебита на 24-то редовно за
седание на Европейската икономи 
весна комисия. Заседанието е за 
почнало на 9 април.

Югославската делегация е 
зла с проекто-резолюция за дъл
госрочна йрограмн на работа и ор 

иа Европейската ико-

Югославското правителство е го 
тово активно да участвува в уси 
линтц за подобрение на общевро- 
пейското сътрудничество. То с впи 
мапие щс следи всяка инициати
ва, която яма за цс.л подобрение 

сътрудничеството а Европа и 
основите за по-нататъш-

изле л
ИМ
конгресните решения ...
штшто^^заседанис “на ” Прсзиди ято бГобсъдшш^с^^а'пре приятия, специално в сферата

”Р_ . _ _

1ПП задачите след Деветия предвижда да бъдат обсъжда то сам0 трябва да извършва 
конгрес Президиумът разиск- ни концепциите за дългосро па въз оси овална анализа, в но обществено-икономическо 
който Изпълнителното бюро развитие на Югослазия, р
Гизложило своите становища витието на системата и на ико т0 на „аШите сили и ангажи- 

пъпроса за предконгресни помическата политика и сп<;
те подготовки някои характе циално - въпросите па пейте подготовки, сиопната и здравна система.

университетта ния. Поради това сс стремим 
да свържем борбата за осъ- 

и ществяване на тези ре/*"

ганмзпранс 
комическа комисия. Бслопски о на 

, чс структурата па 
та показва известни Тенденции на 

нопото и напредничаво

върху
на развитие на Европейската ик0 
комическа комисия. Това © заявил 
шефът ма югославската делегация,

КОМИСИЯ“зал

отпор към 
то, като добавил» чо трудностите 
в общото развитие са имали влияние 
върху работата на комисията.

помощник на държавния секретар 
работи Димчо Бслов- 

ски, взимайки думата в генерал

на обществено-икономически- 
отношения. Работата не еза външни

това, че сега имаме добри

Отговор на »Унита« на »Правда« Важна е идейно-полити
ческата борба, мобилизиране-
ме.

„размишления, отпо
рени н неврони разнеквпния”, пи
ше „Унита".

Тези дни, а и и светлината на 
20 конгрес н поуките от него — 
казва по-нататък органът на КПИ 
— нашият подход към проблеми
те н разискваният по тях до 
голяма степен в много отношения 
може да бъде по-инакъв. Пс мо
жем обаче дп сс съгласим, чс за 
рпд топа сме по-малко интернаци 
опалпети.

„Унита” публикува отговора във 
вид на кратка бележка, като из
тъква ,чо още веднъж щс се спре 
върху този аргумент”. „Унита" 
предава без съкращения статията 
на московска „Правда”, п която 
се критикуват становищата на 
КПИ по съветско-китайските от
ношения.

— Само опя, който ' счита, чс 
ис с от значеипс да сс разисква 
ио один проблем върху целокуп
ната му сложност може да лик
видира дискусията позовавайки се 
на общоизвестни неща или да об 
внапва За несъгласията ония, ко
нто ис са за прибързани решения 
н опростяване на пощата. 0 тези 
думи органът па КП па Италия 
„Унита” отговаря на статията на 
московска „Правда”, в 
подложено на критика становнщс- 
ТО на Италианската комунистичее 
ка партия във връзка със съвет
ско-китайските отношения.

Въпросът Не може да сс разре
ши с едни лозунг „да живее” или 
„долу", но с обсъждане на въз
можностите да сс изгради истинс
ко единство в международното ра 
ботннческо движение и да сс рса

лизнра чроз

райето иа комунистите за осъ 
ществяване

по
на тези реше-

ристики па Конгреса и е по
сочило условията за успешно реформата на 

конгресни- и на средното образование,
положението на научните 

го културни работници и пр. О-
оцени като конгрес на рефор бемиста програма

жена и по реформата на Съю

осъществяваме на
която е тс решения.

Изпълнителното бюро шения с анализа на сегашна- 
политическа обстановка, се предло- та

разпределението на главните 
социални сили и политически 
тенденции в нашето общест
во. Повече

иа ко.му-Съюза
„а кадрово обнов- . за на комунистите, и за мея$- 

неговите органи. Ко дународните отношения.
В изказването

мата иа 
пистите и
лепне па 
нгресът не защищаваше само 
курса, по посочи и пътя към

внимание следвапо анализа
на Изпълнителното бюро д-р. да посветим на основните со

циални сили
то на гърба си носят бреме
то на реформата, на борбата 
за самоуправително развитие, 
и на тяхното действително

на ония, коиПсчуйлич каза, че такъв ба
ланс е бил необходим, за по-

и подготовкинови решенияЗавършиха разговорите за набавка 

на съоръжения от СССР
за превръщане на общите при

конкретни решения, бързо утвърждаване насоките
на акцията и идейно-полити-

нципи в
които щс задоволят жизнени 
тс интереси и нуждите на тру 
дещите се. По въпросите, по 
които по-рано е имало разно ка конгресните решения

ческата борба, която веднага 
трябва да започне, ако се ис положение. Какво е истинско

да то положение на някои части

инвестиционна ждудържавни спогодби — за кре 
с дитиране па оодоцентралата *.Гср- 

дап”, металургичните комбинати 
в Зеница, Скопие и ти.

Съветската делегация в разгово 
рите предвождаше зсмсстник-прсд 
седателя На Държавния комитет 
за икономически връзки с чужби
на М. Сулев,

Югославската 
банка завършиха разговорите 
представителите на Държавния ко 
митет за икономически отношения 
с чужбина при правителството на 
СССР по утвърждаването на ори- 
ентационннтс срокове за доставка 
на съветски съоръжения и възпро 
изводствсни 
година.

Съоръженията сс доставят за ну 
жднте на югославските предприя
тие според по-рано сключените мс

В

от обществото, на някои сло 
еве на работническата класа, 

младежта, се

се осъществят.
За стабилизирането в Съю

гласия, се стигна до единоду 
шие в Съюза на комунистите, 
а именно този изход разоча
рова всички, които се надява
ха на конфликти. Конгресът

за на комунистите и в общес интелигенцията,
лячеството? Какво. е насгрое-

матсриали в идната а югославската — 
помощннк-генералния директор на 
Югославската инвестиционна бан
ка Саво Лакич.

твото той каза:
— Това консолидиране е нието, как да се стабилизира

това положение, как да, се зц 
сили влиянието на основните

условно. То зависи от наша-зададе силен удар и на автар
хичните прояви, на стремежи та бърза, добре насочена и 
те към преместване на бюро организирана акция. „Желя- социални сили и да се насър

зото се кове, докато е наже- .чат масите, за' по-активна бо 
жено". Затова следва да се рба за преобразяването?. Вси

Програма на културно-просветното 
сътрудничество Югославия 

— НР Румъния
кратичния монопол и др.

Изпълнителното бюро даде
положителна оценка и на ме- ангажираме по-пълно да 
ждународните размери на Де усвои същността на решения- 
ветия конгрес. Опитът за бой та и да бъдат приети. Естест- 
котирале и изолиране па коп вено, не става дума само за

се чко това са ключови въпро
си. Без тях не може да се осъ 
ществи по-нататъщното пре
образование на обществото.

Тези дии в Белград с подписана 
йо&а двегодишна програма по кул 
турно-просветното
между СФР Югославия и НР Ру
мъния.
турните постижения в двете стра- дища, проявяват голям 
яй довсДс до значително разшир
яване на програмата на досегаш
ното иначе успешно и разнообра
зно сътрудничество.

Важна характерна черта на та 
зи програма е, че множество кул 
турни н просветим институции, не 
само в Сърбия в Во^водина, но 

Взаимният интерес за кул и в останалите наши културни сре
интерес

сътрудничество

за още по-тясно сътрудничество и 
обмен на опит с подобни институ 
тиции в НР Румъния.

Б. Илиев ЮКП в периода 

на НОВ и революциятаНАШ КАЛЕНДАР
На 29 март генералният се

кретар на ЮКП Йосип Броз кът на емигрантското прави- 
Тито проведе на Чукарица, в телство на Югославия в Мое 
Белград, партийно съвещание ква Станоя Симич си прдадд 
с членовете на ЦК на ЮКЦ оставка и с отворено писмо д 
(намиращи се в Белград), чле- „Правда" сс обърна чрез ре- 
новете на ЮПК на КП в Сър дактора на вестника до прези 
бия й МК на Белград. Бе да- дента Тито: 
дена оценка за мартовскитд „До Маршала па Югосла: 
събития и бяха взети реше. вия Йосип Броз Тито, обръг 
ния за по-нататъшната рабо- щам се към Вас като към

председател на Националния 
19^2 годила — 9 март. ЦК комитет за освобождението 

на ЮКП Телеграфира на Ко- на Югославия и вожд на НОБ 
мйнтерна като мотивира пра- против фашизма в Югосла- 
вилността на ЮКП във въ* 
станието и оправда образува 
нето на Първа 
бригада и поиска от СКП (б) 
да изпрати наблюдатели 
Югославия.
1943 — ,17 март. В село Лабщ 
нот, в Албания, започна Пър 
вата национална конферен
ция на Албанската КП в по,т( 
готовката и работата на коя. 
то участвуваха Блажо ЙовансУ 
вич, Душан Мугоша и Мила-, 
дйн ПопОвИч, делегати на ЦК 
на ЮКП.

Ю март. Послание1944 След като в доклада подчер
та развитието на НОБ, Йосип 
Броз Тито предложи АВНОЮ 
да се превърне в най-висше 
законодателно тяло и да се 
оформи революционно прави 
телство.

КатО прие анализите и за
ключенията, изложени в Ти- 
товия доклад, 
прие исторически решения, 
от които, най-значителни са: 
за върховното законодателно 
и изпълнително народно преД 
ставително тяло на Югосла
вия и за образуване на Наци 
онален комитет за освобожде 
нието на Югославия като вре 
менни органи на върховна на 
родна власт през НС)Б:. Също 
важни бяха решенията за от
немане пълномощията на за 
конно югославско правител-

роди изградиха здрави осно
ви на своята политическа не
зависимост.

В тази обща борба бе из- 
по-нататъшното организиране ковано неразрушимото брат- 
и у^ъвършенствуване на сис- ство и единство и се прояви 
темата на народната власт, готовността народите да се 
Новите органи на народната обединят в нова, дОйствител 
власт, родили се още в нача- но демократична общност, из 
лото на НОБ, се развиха във 
всички краища на страната равноправието. В края на 1943 
и станаха незаменими органи година ЦК на ЮКП оцени, чо 

освободи- са назрели условията победй 
телно и революционно движе те на НОБ и революцията да 
ние. Почиващи върху систе- бъдат изразени в постановле 
мата на Народоосвободител- нията на АВНОЮ. Такива по 
ните комитети, националните становления бяха издадени 
политически ръководства и през нощта на 29 и зо ноем 
АВНОЮ постепенно израсна
ха в най-висши изпълнителни и 
законодателни органи на на
родната власт.

През 1943 година редом с 
победите над окупатора ЮКП 
посвети голямо внимание на

градена върху принципите на заседанието
та.

на всенародното

вия като предлагам на Вас 
своите услуги. Вас и АВНОЮпролетарска считам за единствени предста 
вители па югославския народ 
и единствено организирана ио 
тинска власт в страната и и 
чужбина."

1945 — През март под пре 
дседателството' на Йосип Броз 
Тито в Белград бе образува-» 
но единно правителство на 
Демократична федеративна 
Югославия.

ври 1943 година в Яйце, 
Второто заседание на АВНОЮ, 
на което

на

присъствуваха 280 
, Народоосвободитеният фро- делегати от цяла Югославия; 

ит под ръководството на ЮКП 
стана доминираща политичес 
ка сила в страната. Неговата 
масовост,
на ЮКП и степента на демо
кратичното съзнание на сили 
те в него, показаха, чс осво
бодителното движение е при
влекло масите в страната. В 
тази борба югославските на-
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Разговори с кандидат 

представителите
:: '-У

яж™ "

Ш* ■йV

'<*'& ‘,'Л;

(Продължение от 1 сто.) п „„
На нашия въпрос кои са каза тпа,ъ!!ШИТеАУСЛОВИя ~ Мкар, че пътната секция 

на*й-актуални проблеми в из- Р Р шович Федерацията във Враня разполага с нез- . 
борните колегии на •' кои въ вЛЯ отгов°Рността Да обе начителни средства Томич за-

об'з“че”“20 —

ворНК„ВИЧ Й^ар4™’ На
— Пртгр пйттти» ',; л':ч рво място са съобщенията — 

става въпрос ^мат специфич инфраструктура за вои

ни проблеми/обаче повечето тък 
от тях са. общи. Необходимо 
е все пак да се установи при 
оритет на въпросите.

Трябва обаче да се изтък- 
-не, че в общините за 
се касае са- необходими ком
плектни материални интервен
ции и то във всички области 
на живота.. Тези общини не 
могат самостоятелно нищо да 
програмират без материално 
участие на обществото. Изо
станалостта на отделни краи
ща, каквито са нашите не е

К'I <

%-ж.Шш? . -чотв V к
НОВИ

динара. Обаче това не реша- А-Ш: VУ? т„Щжт.к-йтшва напълно въпроса.
За проблемите в здравство

то говориха д-р Любиша Ма- ; 
нич, д-р Миодраг Здравчович . 

други отрасли. По-ната- и д-р Добривое Антанасиевнч 
това ще е здравството, _ — кандидат — представители 

просветата и др. Интервенции за социално-здравната кама- ето се предвижда да се изра- 
те - в тези краища трябва да ра на републиканската скуп- - вият правата на земеделското 
се озаконят на равнището на щипа. и работническото осигурява-
републиката. Също е необхо- Те изтъкнаха, че здравните 'не.
димо да се вземе и закон за грижи трябва да са еднакви И тримата дискутЗнти изтъ- 
допълнително финансиране на за всички. Засега в отделно ие кнаха, че е необходимо, с ог- 
тези краища. равноправно положение се на- лед на специфичните’условия

Обаче за тази и за следва-, мират земеделските осигурани Босилеград да получи медици 
щата година материалните въ ци в слабодоходните комуни иски здравствеи център, 
зможности на републиканския каквато е и Босилеградсцата. Станиша Хошич, кандидат - 
бюджет са ограничени пора- — Някои развити комуни представител за културно-про- 
ди ангажираност на средства- създават и рекреативни цен- светната камара на република 
та на важни обекти каквито трове, а други нямат и мини нската скупщина говори 
са Гердап, линията Белград — мално социално здравно оси- проблемите в просветата и за 

вече въпрос на комуната, но Бар. и др. Обаче, в началото гуряване. Това не е добре. В- 
и на цялото общество. на 1:971';година освобаждат се то защо много се очаква от

Ста-нкович изтъкна, че най- значителни .средства, които ще проектопредложението на Съ 
много ще се заеме и в про- се’ инвестират- в споменатите юзната скущцина, според ко-. 
грамата на Съюзната скупщи краища. Това все пак не зна- 

тези краища да получат чи, че др тогава няма никак- 
третман на най-неразвити. Не ви възможности. Посредством 
възможно е повече — заяви данъчната политика и взима- 
Станкович пътищата -в наши нето на нови инструменти в 
те комуни да останат в така тази област можат да се из- 
лошо състоюние. Ндпример намерят допълнителни сред- 
пътя към Босилеград и Кли- ства.

по-
пъ-

' ' По време на разговорите

нию процес. За тази цел нор
мативи съществуват, обаче 
не се зачитат. Тъкмо поради 
това се стигна до неравнопра
вно материално полоМе-нйО. на 
просветното дело в различно 
Икономически развити крму-

които

ни.
Тошич заяви, че ще 'се за

стъпва нормативните актове 
да станат задължителни3?-? за 
всички. Единствено по < такъв

за начин ще се създадът усло
вия за нормална работа*; на 
просветното дело във всЦчкинеобходимостта да се установи 

цената на образованието, ка- 
кто и цеЛата на образовател-

комуни. г-'
\Г: У в. в.

на

Пред изготвянето на 

нов петгодишен план
5, -

?’ - *.<■-

сура, макар че са от втор ре По-специално Трайкович го- 
'йубликански ред, по състоя- ' „

“ “Р‘“ИЧ":И Яа °вЩ“' кансиране „а обраните, Спо- Наскоро щ. ». » сила 
в "разговорите : взе ? унастие^ред него това е необходимо “а° пл^Гс

й'Кандидат — представител за -; за да' се в явната управа, про неговото влизане в сила ще се 
републиканската камара на ‘ светата’ здравството и др. съ означи началото на подготвя

ГУГ „“Г,Гиг.°?Г„Гсго
Поставихме. му Фледния въ- ,за рабб^^ ' 1971 до 1975 година.

. просг -Наекйро'републиканска- Арса^Гвмич, кандидат за на пръв поглед време има 
та скупщйка;ще'обсъжда ана представител.в Стопанската ка предостатъчно. Обаче досегаш 
лиза за развитието- на слабо Г1П,П пият опит ни подсказва, чо
развитите?краища.-Ако се при ма.Р? .;Г>. ру д обикновено се е закъснявало,
еме, какви • са. материалните щина гбвори/за-. капиталовло- тъкмо затова подготовките 
възможности. тя да се реали- жени.та в пътната мрежа. О- за плана трябва да започнат

ко• бФ за сега. ,е са недосатъ- ^
ще " м^п,а« . ™и. Пътищата . южната част рекубликит. » федс-

:■~ да се' .-! решават на републиката’ са в отделно рацията. Засега нещо се раба
Например в Съюзния ин

ститут за стопанско планира
не се изготвят разни студии и 
анализи.

Рикард Щайнер, директор 
на този институт съобщи, че 
този път стопанството няма 
да получи никакви готови пла 
нове, нито пък ще получи ня 
какви концепции „отгоре", ка 
кто това беше през изтеклия 
период. Стопанството сега ще 
трябва да даде своя програ
ма, която сама ще си изгот
ви и със своите концепции ще 
тури печат на икономическото 
развитие на страната.

Обществен договор
Разбира се, това не значи 

обществено-политическите съв 
местности да се лишат от въз 
можността да изготвят свои
те планове. В по-нататъшната 
фаза по изготвянането на пла 
на, всичките програми ще се 
разглеждат и взаимно ще сц 
сравняват, за да се стигне др 
окончателния план, който ще 
се приема от представителни 
тела. Планът всъщност щс бъ 
дс резултат на 
всички заинтересовани и ком

нът ще получи окончателна 
фазиономия. Първата размя
на на мнения, която Стана в

показа.Стопанската камара 
че стопанството би могло да 
съдействува в^изготвянето със 
свои изследвания. Мо преД-от

на стопанствотоставителите 
искаха този техен принос да 
бъде уважаван. Рикард Щай
нер впрочее се изказа, че име 

„отдолу"нно тези приноси 
ще бъдат действително ува
жавани. „Стратегията на на
шето национално развитие, ка 
за той, трябва да наложат са 

производители със своимите
те концепции, а към тях ще 
се присъедини държавата, зд 
да подкрепи тази най-здрава 
визия на развитието.

Обаче още в самото начало 
се показва, че има много не
ща, които трябва да бъдат (раз 
решени на съюзно равнище. 
Става въпрОс за програмата на 
икономическите отношения с 
чужбина, за развитието - на; па
зара и др. Тъкмо това нйлага 
всички да се заемат ‘ с; работа 
да се решат тези ключовц. въп 
роси и да бъде успешен трудът

лошо състояние. ти.най-спешно?

С решенията на Второто за 
АВНОЮ бяха узц

*
тези решения бе обра-1ство на така нареченото еми-т та на 

грантско правителство на Юго зуван Национален комитет за 
славия и забраната крал Пс- освобождаването на Югосла- 
тър да не мдже да се върне вия като временно правителт 
в страната. Покрай това бе ство с председател йосип 
решено Югославия , да се из- Броз Тито ,а президиумът 
вражда На федеративни осно- АВНОЮ реши званието Мар 

Установи се званието Мар шал на Югославия да се црц

седание на 
конени дълбоките революци- 

станали пречопни промени 
НОБ.
АВНОЮ и създаването 
ционален комитет 'Г 
ден държавен организъм 
Нова Югославия, базата на 
който бяха пародоосвободи- 

комитсти. Тези реш*

наС учредяването
| на На 

бе създа-на
на

договори нави. шв а
. телните

пия насърчиха развитието 
НОБ, и войската ,и народа да 
издържат в борбата до .окоп 

Рсшениятп

петситии.
В следващата година тряб

ва да започне втората фаза 
когато пла

на
на вс.ички.

■З-чЗл.чателната победа, 
бяха приети положително и в 
съюзническите страни. Макар 

сили па съюзлици- 
бяха готови да приз 

АВНОЮ и Па

но изготвянето, «• .

СЕАО БЕЗ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИводещите 
тс да пс 
паят. веднага

комитет като сдиг/ 
върховна законодател- 
изпълнителна власт ’) 

техни офицмалшг

ционалния 
ствсиа 
иа и

Звонци. За невярванс е, но ‘км почти са билй млньофн и
сега имаБерни извор има печалбари и едвам

първи ученици в по-висшите
с така. В

Югославия, 
представители, наскоро, дадо 
ха положителни изявления за 
Второто заседание па АВНОЮ. 
Решенията па АВНОЮ иоплп 

югославяиите в смигра- 
и копц- 

своята 
освобо-

само петима младежи, които
са изучили замаят и две дс- училища — е свособра-зе» ку

риоз. В подобни селища през 
Станц последните две и половина

войки, които могат да се ечи 
тат за интелектуални.

в десетилетия (от освобождени
ето насам) мнозина младенец

Александрова с ученичкаяха
ция, нле.циическите ,

■ лагерите да засилят 
актйвпойт в полза ма 

.дателното движение.
■Поради това Второто засе

дание на АВНОЮ с събитие 
т огоомио значение за юго
славските- народи. Датата на дължана. Избирателите са л 
неговото провеждане ес нами кандидатирали за отборнич; страната. Както .сс вижда

държавния герб, а |<а н0 тя се отказала. зи процес в Верин извор е из
провъзгласен за Дон ^ова^ чс село от деветдесет неверил, макар ае селото с

къщи, в което доскоро всич пасивно. Б.

Пирот, а баща й е миньор » 
мините? при Алексииац, ц Р>'- и девойки са завършили йис-

ги шс образование и като - спс- 
с ученето, цйалисти изпълняпат. различ-

§ жа Цветкова с завършила 
мнцзмя и спряла
защото. няма средства да про ни важни функции в общсст

вено-икономическия живот на

Комунисти в затвора в Сремска Митровица. ра и на
шал бе отдадено признание- съди на Върховния комсида денят е 
и благодарност на Народоос нт на НОВЮ йосип Броз Ти на Републиката.

войска. На база( -то. ■ • — ^1еДваводителната
Страница 3
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Сесия на ОС в БосилеградФОТОРЕПОГГАЖ
1 РЕШИТЕЛНО 

ИНТЕГРАЦИЯ
Войниците гласуваха 

първи
ску'=« —е ^я°=яГз"коГалпи-

И в такова положение не- ри-отборници настояваха на
всяка цена да се разтака с 
интеграцията.

Нашият сътрудник е иосе-
пунктизбирателен скатаедин

войскова част в Ниш, кз
тил

п стария
5 април. За разлика от по-
вии°'разисквш.ияСТаБяахаа прТ- разбираемата конкуренция 
ти и няколко важни решения, продължава. Отново сс откри
аотпгГ,Г^купшш1а^ДеИпрез нови загуби. ДА БЪ
изтоклито д.оУ години, обаче тоя ГУаГм^и »Е ВОТ?тГйГ2“™нскИте 
скванията зТ^щата й” 2сА>«. 5 боеилеградеката сь И ТРУДОВИТЕ ОРГДНИЗД. 
пост на тази най-важна само щите в Г. Лисина. 
моуправителна организация в Интеграцията трябва да се 
комуната. проведе в най-скоро време -

Станаха обстойни разисква заключи се на сесията. Зато- 
пия за проблемите на стопен ва още в началото на май живот в комуната бяха ела- 
ството в общината и за въз- ще се устрои съвместно съб- би. Тя не разполагаше с дос- 
с от тяхното решава рание с всички работници за татъчно данни за дейността

брганиза- на стопанските и други орга
низации. По такъв начин тя 

Тогава ще се вземе оконча не е имала преглед за много 
за интеграци- важни въпроси. Онова, което 

е търсила почти' никога не е 
До тогава обаче ще’ се пре доставяно. Например когато 

вземат някои политически ак е поискана информация докъ 
ции. Именно, ще се настои де стопанските организации 

интеграцията е повдигнат во да се отстранят разпростране са стигнали с провеждането 
лнага след приемането на стр иите вести при работниците, на Насоките, те си- премълча 

реформа. Била е според които, ако ре пррведе ли. На общината не са дос- 
интеграция ще сс стигне до, тавяни' и някои нормативни 

е „масово уволняване на работ актове, които регулират най- 
Още по-опасно е важните моменти в стопанс

ките организации. Да .не го- 
население ворим и

решения, които не са били в

във
то е побеседвал с войниците

направил снимки от гла-и е
сувансто.

— Какво търсиш от канди-
си гласувал,дата, за който

спечели на изборите? —ако
питахме един войник.

Евтим Димов, кейто току- 
постъпил в ЮНА с отщо е

Горна Лисина, Босилеградско, 
на СЮК и завършил сто ; ■- . йчлен Досегашните интервенции 

на общината в Стопанскияш
5ш

Л’-; .&ЙЯЙ можността
не. Като главна тема във връ

станаха новите об ции.
сти в стопанските

зка с това 
съждания 
на стопанските 
Взеха се по-решителни изво
ди топа начинание да сс осъ

Сефай Байрам за интеграцията
организации, телно решение 

ята.училище. Той ни от-панско
говори на въпроса така:

— Гласувам първи път. Ща щсстви.
Изтъкна сс, че въпроса засъм, че ставам пълно-стлив

правен гражданин на нашата
Акос о ц и а листич еска страна.

кандидат го изберат, ис 
кам да се бори за нашето об
моят папската

формирана и комисия, която 
по субективни причини не 
изпълнила задачата си. Глас на ръка“.

били няколко тенденциозното дезинформи-, 
повече райе на селското 

въпрос да се че „интеграцията ще отдале-

щество и младежта.
Сефай Байрам, от село Чу

шка, при Ипек, столар по про на спирачка са 
директора. Ето защо 
няма по тоя
търси тяхно съгласие, а съг
ласието на работниците.

Положението в стопанските 
организации не е охрабрява- |Щу 
що. Стигнало се е до ръба

фесия, ни каза:
— Кандидата, за който гла многобрайн итеза

ссувах, познавам. Знам, че 
добър и ще се бори за брат земеделските кооперации унисон законопредпри-чи

от хората, че ще се закрият санията.ството и единството, за наета
ияване на работа и против
връзките и протежирането.

М. Б.Евтим Димов

Комуналните акции в тази година

Поправка на пътища, улици и 

разширяване на водопроводна мрежа
На неотдавна състоялата 

сс .сесия на общинската скупщи
на, -между другото, бяха разпре 
делени средствата от фонда за пъ 
тищата и фонда за комуналната 
дейност.

ните средства нито частично 
няма да решат проблемите.

жданите си създават илюзии 
и вярват, че с отпуснатите па
ри могат да се завършат по- ако гражданите не се самоор- 
правките. В задача на обще- ганизират и чрез доброволни 
ствено-политическите органи- акции и местно самооблагане 
зации е да разяснят отделни- подкрепят предприетите 
те акции и да организират н$ ции. 
селението за тяхното осъще- ------

Макар че бе констатирано, 
. че липсват достатъчно средства 
за решаването на всички комунал 

то разпределението 
на средствата бе такова, че да 
решава най-спешните от тях.

И, както бе изтъкнато, в та

ак- БосилеградСт. Н.ни проблеми.

ствяване.
Първите опити обаче в ра

йона на Висок донесоха и пъ 
рвите недоразумения.

Гражданите вярват, че с от
пуснатите пари комунално-жи 
лищното 
га" трябва цялостно да вър
ши поправките, докато всъщ
ност не е така. Дадените сре
дства се изразходват за бен
зин и за заплащане на техни
ческите лица и специалистите 
а „простата" работна сила тря 
бва да дадат селяните от ра
йона.

Ето защо, още веднаж на
блягаме върху това, че даде

Непопулярна службази година ще се поправят пъ 
тищата в .повечето райони на 
общината. Така, например, от 
фонда за пътища 43 хиляди 
динара ще бъдат дадени за 
поправка на пътя Смиловци 
■— Брайковци, 57 за Желюша 

Поганово, 25 за Долни Кри 
водол — Каменица, 29 за Су 
ково — Трънски Одоровци,
7,5 за Долна Невля — Дими
тровград и 9,25 ■ хиляди дина
ра за пътя Мъзгош — Височ 
км Одоровци.

От фонда за комуналните 
дейности пък 51 хмляди ди
нара ще бъдат дадени за по
правка на улица „Сутйеска",
160 — за разширяване на во 
допроводната мрежа, както и 
по десет хиляди динара за по
правката на другите улици и 
разширяване на електриче
ската мрежа.

Същевременно бе изтъкна
то обаче, че средствата, които 
се дават са само помощ на на 
селението, което трябва да се в Димитровград, е 
организира чрез доброволни първа адвокатура в

Години наред органът на 
управлението на Общинската 
скупщина, в Димитровград не 
може да се освободи от хро
ничната болест — чести раз
мествания в службите и, кое
то е още по-важно, не може 
да осигури специалисти за кл 
ючовите места. Моментално 
са вакантни три работни мес- 

завеждащ стопанство
то и финансите, юрист-консу 
лт и геодет. За някои от

тия места конкурсите 
повторени, обаче все още ид 
са попълнени. Що се касае до 
разместванията 
управлението, достатъчно ще 
е само да споменем, че за по 
следните две години само 
службата за

бяха ни, които най-несто са свър
заните недоразумения:

Твърде показателен в това 
отношение е примерът на е- 
дин служещ от органа на уп 
равлението, който взел реше 
ние за да се разруши един 
безправно построен обект. Кр 
гато узнал че въпросният 6- 
бект принадлежи на един пре 
подавател от гимназията, слу 
жещият се обърнал към се
кретаря на Общинската- скуп 
щина да му се позволи да ану 
лира правилно взетото реше-* 
ние с обоснование, че той има 
две ученички при този препо 
давател и не иска да си раз
валя отнощениета заради ед 
но решение.

Струва ни се, че непопуляр 
ността на тази служба идва 
именно оттук.

Значи, на новата Скупщина 
предстои в предстоящия ' пе
риод по-сериозно да се зани 
нимава със своята професио 
налната част, да съгласува 
възнаграждението според ре
зултатите на труда, да изме« 
ни традиционните служебни-1 
отношения , и да допри
несе за нейното осъвременя* 
ване.

предприятие „Услу-

в органа на

в
имуществено-пра 

са се проме-вни отношения 
нили четири лица.

Не е нужен кой знае 
задълбочен анализ

та какъв
за да

разбере, че специалистите на 
пускат органа на управление 
то на първо място заради низ 
ките лични доходи. Бившият 
юрист

се

Адвокатска кантора 

в Димитровград
консулт напри

мер на сегашното работно мя 
сто има около 30.000 по-голя 
ма заплата, отколкото в орга
на на управлението. Бившият 
завеждащ стопанството и фи- 
нансиите също има по-високи 
лични доходи в 
стопанска организация.

Но „вината" не е само 
личните доходи. От една стра 
на специалист в органа 
правлението, икономист 
юрист, например, не се зани
мава само с работи свързани 
с неговата професия. От дру
га, пък страна, и тук 
ше мнение ; 
за „бягството" от

След дълги години, тези дни ската скупщина вече половин 
открита година и повече не съществу 

града, ва, и ако някой гражданин 
акции и местно самооблагане. Адвокатът X. Симонович, извее търси правни съвети, то той 
за да се осъществят замисли тен в града от по-рано като трябваше да отива до Пирот

работник по криминология и

сегашната

в

на уп 
илите за поправка на отделни пъ

тища и улици. Парите, които 
се отпускат трябва да се из-

или другаде, което е много 
по-скъпо и отзема повече врепр. откри своя канцелария за 

оказване на правна помощ на 
гражданите.

ме. Vразходват за техниката, коя
то ще участвува в строежите 
и за заплащане на специали
стите и техническите лица.

Погрешно ще бъде ако гра

_ Канцеларията на
Откриването на адвокатура Хранислав Симонович 

е още от по-голямо значение, 
защото службата за оказване 
на правна помощ при общин

адвоката 
се нами 

ра на главната улица, зад рее 
торант „Балкан".

по на
лежи причината 

органа на 
управлението, са ежедневните 
контакти с граждани _Ст. Н. Д. Й.
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УВОЛНЕН,
ЗАРАД
АЛКОХОЛ

^У=^/ОГ/// шт
1Ш}1ВШЛГ«У!Н
СИМО ОТ ЯСЕНОВ ДЕЛ

Старите 

грешки се повтарят IСимеонсело Бранковци,ОВ’Бос11леград^ I

ско, след повече от десет го-' ^ 
дуни- завърши своята учителс Й
не сКтГг1ж)ртоаВЪ*,и1И я' по й , ^ланиЦата в Босилеград отново не се ползва, 
венп Пипя ' както °бикно й „ Тоя важен обект на земеделските кооперации,
минят пппг Я Някога- ненЯд й крито трябва да донася милионни печалби
минат просветен работник, чи ^ пропада.
”7° ученици винаги бяха ме- й Няма обаче да говорим за кланицата. Косвено

ДУ ървите, тези дни полу- , й засягаме и нея, защото ако тя не съществува въпро-
чи уволнение. Причината с) й са .за който ще говорим получава по-друг вид.
алкохола,, който напоследък й Касае се за изкупуването на добитъка и за стари-
вде повече завладява над слу й те грешки, които се повтарят. Изкупа започна, но не-
жещцте, а.^-Рсто пъти ги от- ? организирано. Изкупуват:
странява от редовната им де ^ рации, търговското предприятие „Слога“ и, разбира

Й се, множество матрапази.
Ето, преди някой ден започна изкупа на агнета

та. Цената на първия контингент беше задовояваща: 
7 нови динара за килограм живо тегло. Но втория 
контингент разочарова хората. Тоя път цената беше 
само 6 нови динара.
с „Тайната" на това бързо намаляване на цените 
е, че се сега изкупените агнища изнасят за Гърция, 
вместо Италия. Количеството, което поотделно са 
предлагали изкупчиците в комуната не' приема ита- 
лиянския пазар.
изкупване. И съвместното ползване на кланицата. Из 
численията показват, че когато се коли в кланицата 
печалбата с два пъти по-голяма в сравнение с онази,' 
която се осъществява когато добитъка се изнася в 
живо състояние.

от тнето да го назначи на друга, по 
лека раоота. Но кой го е грижа. 
•>И лекарски удостоверения. члто. 
се принудил Да търси сам раоота, 
за какваю с сносооен и се наета 
нил в Димитровград « строително 

предприятие „иьт' от с-арае- 
во. по и тук не мо1“ьл да издър
жи тежката физическа работа и 
ю уволнили.

, — Показах им лекарското, а те 
каза симо с огорчение.

Симо Симов слезе понякога 
Ясенов дел в Звонци. Нахлупи кае 
кста си над набразденото чело; 
поспуснс малко дясното рамо и с 

^ ръце в джобовете измине няколко 
^ то километра. А тук среща позна 
Й ти, побеседва с тях за обикнове

ните селски работи и после тихо, 
страхливо, отваря вратата на кръч 
мата, поогледа гостите и си избе

сега

1 ре местенце да седне.
нищо

А после се явил в ьюро за ра
ботна ръка.

— Не исках материална помощ, 
защото смятах, че нещо съм сно
сооен да работя и затова не сс 
явявах.

И Симо така останал 
бота и без средства.

^ На една маса седяхме Найчо, 
^ Зарс и Алекса от Пресека и 
^ Приказвахме си за било-небило в 
й този край, където мина „Ерма" е 
> сложила свой печат. Докато ра- 
У, ботила мината, имало тсснолинейка 

и хората живеели от дохода, кой 
то си осъществявали в мината. По 
сле тя била закрита, локомотивът 
заглъхнал, а миньорите се раз- 
п ил ял и из страната. Мнозина оба 
че останали, наченати от силико

за.трите земеделски коопс-
йност.

Именно, Спасов 2се отдаде 
на тоя порок отпреди някол- й 
ко години .Селяните, които й

2

У зата, по домовете си, да изчакат 
^ своя край-
^ Симо стоеше близо до нащата 

маса. От малко недоверчивите и 
^ присмехулни очи искреше нещо 
Й тайнствено. Той слушаше и преце 
Й няваше. А когато разбра нашия 
^ разговор, той закрачи енергично, 
$ взе стол и седна. Без увод и из- 
Й винение пресече нашия разговор 
Й с думите: „Искам да пишете във 
Й вестника и за моя живот".
^ Гласът му не позволяваше да г° 

съжаляваме, когато ни покани:
— Д,а изпием по една. . .
И той отпи бързо от подадената 

чаша, като че за концентрация и 
И заприказва. Мислите му не бяха 

■* богати,х но прости и логични — ка 
то всяка истина.

Симо е безработен, въпреки тру 
довия стаж от 25 години. Работил 
от 1947 година. Започнал, както 
всички тук, в мината и слсд три

без ра

засягаше това често се обръ
щаха към компетентни лица, 

всичко оставаше безуспе- ? 
шно. За тези няколко „пияни Й 

повече от четири по й 
коления-ученици останаха без й 
основни знания, което им се от й 
мъщаваше в по-нататъшното й 
учене. . й

Накрая, конкретно тази го ^ 
дина, от управлението на учи Й 
лището бе проявено по-гол- й 
ямо внимание и бяха правени й 
по чести контроли над уми- й 
теля. Много пъти, по-точно, й 
почти винаги го намираха пи й 
ян, а учениците чакаха запо- й 
чването на часа. . ^

Впоследствие на това — той Й 
бе уволнен. Й

За нов учител е приет Сто й 
Караджов, досегашен й

— Преди година поисках инвали 
дна пенсия от Завода в Пирот, 
приеха ме и ме научиха да се 
обърна към Завода в Скопие, за 
що-!о там била секцията на ,,път", 
в който работех. Искът ми с там 
цяла година и нищо . . . «чакво да 
правя сега? Искам съвет, 
кой да ме научи.

— Ти писа ли в Скопие?
— Нс съм. Но писах на Мар

шала и не го пратйх. Нс умея да 
напиша адреса, нс знам,

ПО

години"
а нямаИ тоя път изостана съвместното

Бел
— Само така * ли? А 
кой знае какво. Сега 

тогава щс 
се Симо.

Най-просто: До Т-ито
град.
аз мислех 
щс пратя писмото и 
видят тия . . . закани

Дали би било така, ако бяха интегрирани коопе
рациите? Но не е невъзможно и без това начинание 
да се изкупва и изнася добитъка. Да речем въз ос
нова на взаимен договор. При това положение 
само за босилеградските агнета, но и за останалия 
добитък би бил осигурен пазар. И печалби би имало.. 
И за производителя и за търговската организация. 
Да не говорим за икономиите. Защо са необходими 
четири и повече изкупчика? Ако са само заради кон- 

нека прощават но в такъв случай са

й
Ти сега си без

работен. Но как живееш?
П итам гоНС

Ех, в началото бях. вдигнал 
и такаръце, пиех от мъка. Но

не върви, три деца имам.,.. По
сле започнах със земеделието. Ку 
пих две крави, 15 овце. Тази го-

й дина продадох 10 . агнета . . .
Ти май попийваш? 
Миньорският принцип с 

се подмаже, няма работа. То 
се случва често. Обик- 

в четвъртък, когато до^- 
Звонци. Гледам си аз семсй-

у години заболял от пневмония. Две 
Й години боледувал и с наченати 

гърди нс могъл да се върне в ми 
Й ната. Затова сс прндужил към гор не 
Й ските работници на предприятието 
^ за горите в Пирот. Но трудно би 
Й ло да сече гора, когато няма си

ли, зарад тежката болест и лекар 
ска комисия задължила предприя

куренцията
вредни и за производителя и за предприятието.

Не трябва да повтаряме последиците от това по
ложение. Защото те са много. Кой се грижи за жи
вотновъдството в комуната? Почти никой! А най-мал
ко тези, които са на'й-компетентни и които от него

ЯНКО
учител в централното основно 
училище в с. Бистър.

„Надяваме се, казват селя- ^ 
ните ,че новият учител няма й 
да тръгне по пътя на ста- з 
рия". й

Славчо Алексов й

й ако

й ва не ми 
новено 
да в 
ството.1получават своите доходи. Той поспря малко и снищи глас:

селски па- 
тази годи- 

Вснчко

В. В. Ето, рече, сега сам 
стнр. Искрено казано, 
на заработих 6.000 динара, 
съм разпоредил за брашно 
друго. И свиня си угоявам, 
вам царевицата, ама я 

Това не е лошо-искам да го оку

зана бойците от НОВПомощ Купу-
угоявам.През последните години бо 

рческите въпроси в Димитро
вградско успешно се ' решават 
благодарение на съвместните 
усилия на ръководителите на 
обществено -политическите ор
ганизации. Общинската скуп- на участник в НОВ. 
щина, органите на управлени Двама от тях ще по
ето в предприятията и бор- лучат квартири още тази про

Васил Тодоров „Гога 
частна

ража.

— Ма остави. Миньор н селски 
ратай — рече.- — Това е срамно. .. 
А ти не мисли, че аз 
парите си за пиене, без да сс гри 
жа за децата. Не .Това се сл> 
ва рядко. Миньор нали съм, 
миньритс — такъв ни е принципът.

се отнесе към стопанските ор 
ганизации за помощ. Отзивът 
от страна на стопанските орга

с оскъдните си средства не са 
в състояние да понасят разхо 
дите около образованието . на 
децата. По-рано при Републи- иизации надмина всички ода»- 
канския отбор на Съюза на квания. Комбинат „Димитров- 
бойците съществуваше 
с такова предназначение, но 
след децентрализацията па те

разование, така че в момента 
има само едно незаето дете халосвам

11МС

фонд град” задели 
„Свобода“ —
„Услуга" —

зи и иначе минимални сред- столарско предприятие „Ци-
ле" взе решение да даде по
мощ на една свощ. работнич-

5000 динара, 
1.000

1.000 динара.

Трае Симо миньорът. Трае и сега 
динара, душата му закалена в шахтите, 

а макар че е нетрудоспособен. И ми
писмо до

ческите организации. Решен лет, а 
е въпросът със заемането на е започнал да строи 
една част от бойците, които къща, но няма да може да я 
по-рано бяха главно сезонни завърши без помощ. Прсдпри 
работници. Редовно постъпват ети са мерки да му се помог
на работа и деца на участ- не.
ници в НОВ, които са завър- Мнозина участници
шили средно и полувисше об- мат деца извън комуната, но

как ще изпрати 
Тито, и чака отговор от Завода в 

— заедно 
„позор", че

сли

Скопие. А времето тече 
Симо и неговия

ства затрудненията станаха о- 
ще по-големи. На едно от по 
следните си заседания Общи- ка — дъщеря на участник в

И. Марков

СЪС
миньорът сега е селски пастир.

И- М. Бакичнският отбор взе решение да НОВ.

ш/шшшшшИЙЙ1Ш'
;

%ж.—Дй 
..-ггя : '

0КЛИСУРСКА
ПРОЛЕТ

'Г"П|
Аш п •;лт

ж. Vш - I
Г.ч

йй
Чудна с клисурската пролет.
Вечер вали сняг, а през деня на „зъ

батото" слънце излизат на паша стада ов
це кра(й Ерма. По нивите сс виждат пър
вите орачи и сигурните предвестници на 
пролетта — щъркелите.

Но има нещо друго, което тази про
лет особено радва хората па ' Клисура и 
околността.

Тази пролет Извиси ръст най-голяма- 
та сграда в селото, жилищния блок 
просветните работници, които имат голе
ми заслуги нс само за културно-просвет
ния подем на този край, но и за икопо- 

■ мичсския му напредък.
1, Първите бразди край село Грозна

та 0 Й1л&
шш.I1 •тТ** I

уЩш &
ШШй ■ч'.И; 1к!«у Штш

■на

Шш товци.
2. Стадо овце край Ерма
3. Пощальонът Стоян «оси радостни 

техните близки, кои-
страната и чужбина като

',//М\1л .
вести на хората от 
то за заети в 
строителни работници.

4. Рейсът пристигна в Стрезимиров- 
пътуват за Бълга-

‘ ч •

1'*'
|

г? № 7-:-Я.у .I.: ^ци. Пътниците, които 
рия трябва да минат пеша стотина метра 
и да хванат рейса за София.

*.г Iрг:-
! ■<

щр-

ШШ?- Текст И СНИМКИ: Б. Николов ~ 3
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т^ЩМ щЗалесяване

ак да отШЩ дI Започнахатлеждаме картофи
акциите вОт отдавна в някои райони1Макар чс климатическите

на страната се отглеждат сор 
то!)с картофи, чиито добивиусловия и конфигурацията на

землището в Димитровградс-
са доста високи — „форон“ и 
„урчента“. Сортовият „фороп'7

ко благоприятствуват за от- БВСКАЕГРАДСИОкартофите, проглежданс на дава добиви и до 8 вагона наизводството им не е голямо.
хектар т.с. 8.000 кгр от декар.От общо 12.243 ха ниви, чис-
Тол сорт се използва главно зато е картофи се засаждат око
храна па добитъка.ло 130 ха, което едва е 1,0(5 Тези дни почти в цяла Бо- 

силсградска комуна започна
ха пролетните акции по залее 
япанс. Засега най-интензивно 
се залесява в Тлъминскйц и 
Бранковския район, както и в 
селата Горна Лисина, Дукат, 
Црнощица, Млекоминци, Из
вор и Груинци.

В тези места главно залес
яват ученически горански бри 
гади и частни собственици. За 
сажда се предимно бор и ака 
ция. Досега са изразходвани 
но.ооо борови, 130.000 акаци 
сви и 10.000 смрекови фидан

В прехраната на хората ва 
жно място заема сортът „УР 
чента". Трябва да отбележим 
и сортовете ,.,бинтс“ и „розо 
вран", за които нашите про
изводители знаят.

на сто.
Както и в предишните годи 

ни и в тази се явява проблем 
на саден материал. Тоя недо 
стиг съществува в остра фор 
ма, защото интереса при час 
тниците за залесяването и съ 
здаването на нови гори поето 
янно нараства. Това налага да 
се открие нов разсадник, ко
йто единствено може да раз 
реши тоя проблем.

Сравним ли добивите от ка 
ртофите и царевицата, напри 
мер ще. видим, чс картофите, 
като земеделска култура не 
са намерили място в селско
стопанското производство. При 
царевицата средно (за общи
ната) се постигат 15 мстричес 
ки центнера от хектар. Или за 
1500 кг царевица от хектар, 
производителят може да по- 

1 200 динара, докато

С тоя нов вид залесяване 
ще се повиши фуражната жи 
потновъдна база, а с това ще 
се намали ползването на лис 
тниковия фураж, с който се 
масово унищожават 
С оглед на това 
още в течението на тази годи 
на с решение на общинската 
скупщина ще се премахне се 
ченето на листников фураж.

но чиего 
е дсгеиср..сано, 

не е задължително
семе вече 
тъй като 
засяването му.

За високо производство, ос 
вен изборът на сорт и качес 
твено семе, нужно е прилага 
нето на съответна агротехни
ка и правилно торене с сстес 
твена и изкуствена тор.

В агротехническите мерки 
най-важна е дълбоката орац 
— според възможносттитс от 
25 до 40 см. Обработката на 
почвата започва с дълбока 
зимна оран и наторяване с 
естествена тор, около 200 кг 
супсрфосфатна, 100 кг калис 
ва тор на хектар.

Напролет се наторяват с 
още 200 кг азотна, 300 кг 
фосфатна и 200 килогрмаа ка 
лиева тор.

Когато се прави първото 
окопаване същевременно сс 
прихранва с около 100 кг азо 
тна тор — хектар.

Считаме, че върху пробле
ма за отглеждане на карто
фите трябва да се отдели по
вече внимание, понеже не са 
нужни особени капиталовло-, 
жения, а се търси само по- 
добра организация на труда.

Агроном Йордан Маринков

горите, 
положение

В. В.лучи
за картофите (макар че цена 
та е по-ниска — 60 динара за 
килограм, могат да се полу
чат 7.200 динара. Дори и да РЕБУСИТЕ НЕ ЗВОИСКА БАНЯки.
не се продава, а изпозва като 
храна на хората или добитъ
ка пак сметката е в полза на 
картофите, тъй като от хек
тар с царевица се получават| 
1.800 хранителни 
а от хектар с картофи 
7.200 хранителни единици.

За разлика от преди, тази 
година за първ път се въвеж 
да една новина при залесява 
нето, която още веднага пре 
дизвика голям интерес между 
хората. Касае се за създаване 
то на изкуствени тревни пло 
щи с насаждания от детели
на, тераежевица и други тре
ви. За сега такива акции се 
провеждат в Груинци, Извор, 
Ресен и Млекоминци. Съвкун 
ко тук ще се създадът изкус 
твени ливади от 11,5 хектара.

Семената за тези начина
ния е обезпечила водостопан 
ската организация от Влади- 
чин Хан. На тези акции е ан 
гажирана съвкупната профе
сионална служба по горското 
дело при общинската скупщи 
на.,

Звонска баня е привлекате тс не проклинят Звонска ба
лна по много неща. Изправе ня. Не, те се надяват, че ня- 
на срещу каменния вие Асе- кой ще даде средства за’ мо? 
ново кале, легнало върху го- дернизация на това курортно 
ристия гръб на планинското место. Защото човекът вече 
било, тя е като създадена за не пита за цената. Той иска 
истински отдих и почивка. В удобство, привлекателно мя- 
сснчестите лавиринти на раз- сто ... 
кошната растителност, в цар
ството на дълбока тишина Ц 
планински въздух, лечебната 
вода тук е търсен другар. Ря 
дко някъде е възможна така 
ва близост на съвременния чо

единици,

Макар че в програмното ра 
звитие на общината е запла
нувано увеличение на площи 
те засадени с картофи, досе
га нищо не е предприето. 
Площите главно останаха съ
щите — ОТ 1.500 ДО 2.000 Х^ 
Агротехническите мероприя
тия и семето си остават същи 
те, така че производителят 
се определя да произвежда 
толкова, колкото има нужда

Ако предприятието „Църнц 
връх" и Бабушнишката об
щина искат да видят полза
от това, с което ги е дарила 
природата, трябва в този ам 
биент да построят повече и 
по-съвременни обекти от се
гашните. Малкото средства, 
които предприятието дава за 
достройване и приспособле] 
ния е само обикновен кър
пеж. Обаче грубите изчисле
ния показват, че за най-обик 
новено урбанизиране на бан^ 
ята са нужни най-малкс| 
200.000 динара. А ако всички 
извърнат джобовете си в об:

няма да съберат

век и дивата природа, както 
в този скрит отрязък на на
шия релеф, почти откъснат 
от останалия свят. И все пак 
тук идват хора от разни кра
ища на страната, най-многб 
от равнините, за да не се върнат 
вече, макар спомените за Звб 
иска баня да са им оставал*! 
завинаги в съзнанието. Те ис 
кат да се върнат в банята, 
да прекарат нови приятни чц 
сове, изпълнени със спокойа 
тво, но ...

Звонска баня действува двр 
яко на тези, които я посещц 
ват. Нейната 
действува за

или за незначителни количес 
тва, които ще продава.

От земеделската кооперация „СТОЧАРсс

УВЕЛИЧАВАНЕ ПЛОЩИТЕ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ щината
толкова. Но и това не значи 
край на идеите и плановете 
във връзка с модернизиране 
то на Звонска баня.

Слънчогледът в, Димитров
градско все още не е заел о- 
нова място, за чието произ
водство съществуват условия. 
На обществен сектор т.е. на 
площите на земеделската ко-. 
операция ще бъдат тази про 
лет засяти към 100 ха, което 
е и план.

Частният сектор, 
селскостопанските 
ци обаче, макар че ще засе
ят към 350 ха, все още не по 
лзват благоприятните и изго 
дни условия, които им дава 
кооперацията. Безплатното се 
ме, при това твърде качестве 
но, трябваше повече да заин 
тересува собствениците. Осо
бено че изкупването е гаран
тирано, както е гарантиран и 
пазара.

Действително — 
за 350 ха не 
тъй като мнозина собствени
ци ползват ейое семе, а дру
ги купуват семе или сключ
ват договори без да посочват 
повърхнините, които ще засе 
ят със слънчоглед. Па 
пак, остава се с впечатление, 
це за производството на слън 
чоглед не съществува оня иц 
терес, който би , трябвало да 
съществува.

цията е засяла огромни повърх- 
над 440 ха, с пшеница.

Състоянието на посевите след 
нззнмването им е добро. Има тук 
таме загинала пшеница, нарочно повърхнини със земеделски кулгу 
в местностите, които засегна про- Ри значително се увеличават.' 'Гр-,

ябпа да се каже обаче, че зарад 
лошото състояние и а машинния 
парк не са овладяни (разорани) 
голям брой целини. Освен маши
нния парк върху разораването по 
пречи н 5 ранната и дълготраПпа 
зима.

За пръв път тази година ще бъ
де засят па десет .хектара и ече
мик за производство на бира.

начин деПствнтелннте

мини способност ДГ> 
възстановяване Когато става дума за нея^ 

силите на хората — приели-, тогава не се знае какво щц 
ча. Лошите съобщения, лип стане утре. Банята си е полу 
сата на конфорт, с който ве- чила името на място, прият7 
че е свикнал нашият човек, но за отдих и почивка. Мина 
малкото легла, липсата на Бор разчита на тази баня в 
млечни продукти, зеленчук, своите планове за почивките 
неприветливите сгради, които на своите трудещи се. Даже 
не отговарят на изисквания- е заинтересована да строи пц 
та на съвременния туризъл| чивен дом със свои средства, 

отблъскват хората, които без връщане, но работниците 
веднаж вече са били тук. но да имат предимство за почид

ка в него. Предприятието 
„Кривая" от Белград е готово 
да даде половина от необхо-| 
димите средства при условие 
да му бъдат върнати от бан

В Димитровградско, покрай грешки в прилагането на аг- ще се ‘приеме юга" от мно
Г„«а^“„аПТеГГ^ - подхранва „сща,Р“^"а не мо-
сситоа. сеитбата на овес е в нето на посевите^ Но маши, гат да се предвидят Може

Тази година земеделската приготовления за ° сеитба ^на опепапи та*1™ разполага ко~ да се случи някои големи прч 
кооперация съвместно със За царевица и ня лпугитг гтпппр ерацията, и тази година н^ дприятия да се обединят в ся? вода по селско стопанство е ^ви крту и ДРУ ПР°Л° жлите на°™Да задоволят «У Роенето на почивни домове
сключила договор за произ- Благопритните временни ус чи ЗатовГ въппек^^го^пи - И Д°КаТ° ТСЗИ Разговори 
водството на овес за семе. На ловия съдействуват сеитбата !тЯ«„ ва'въпреки благопри продължават, предприятието 
32 ха трябва да се произведе да бъде прикачена в кпа™ ' сеитбата ма ..Църни връх" и ОС Бабупц
високодобивен овес, за който срок и растенията да се оаз не гр тт!™66' ИЛИ ЛЪК да ница готвят Урбанистическиц 
семето „Елита" е дадено без вият на време Но все пак ™ °°РС *акт0 трябва за‘ план на селището. ОС е съг-
платно, относно след вършит операцията не се е приготви срДПтп«Ге' Това сиг/рно ласна по принцип да издаде 
бата да бъде върнат килограм ла съвсем Чувствува се надос п решение, което да замества
срещу килограм, а останало-, тиг на семе от люпеона и ппп ^ « добри, благо у рбан и етическия план, докатчго производство да б-ьде от! изво^Йеч|?Г'™Дя п^з з™Гтя™„ "** “ бъде готов' " * СК°Р°Г 
купено с 90 пари - килограм, се снабдяват с такова от д у , пролейте лни р' “” ” ”регае ще “ знае какво ще

ги места — ггаже чдх пт Ммт.т пролетните дни. Растежът стане със Звонска баня. Дире
Тази година коооперацията е лен " подхмнването3^0^^’ КТ°РЪТ Н3 предприят"ет0 * 
набави яз ппотадч-ичл * п°Дхранването е извър- оптимист, че Звонска баня щ«"ивГроа.еДГт»аЧ и°,„ТИ„еаР“ ра™°ти„В “»' " *
повторят миналогодишните

По тоя

лстното наводнение.
Досега обаче са завършени две 

прикрепвания на пшеница!а с нз-1 
куствени (азотни торове. Дълго
трайната зима попречи щото до
сега да бъде завършено н третото 
прихрапване. Па все пак, без ог
лед. че е рано да се дават оцен- 

в земеделската кооперация ечи 
тат, че тазгодияните нм добиви 
средно ще се движат към 350 кг 
по декар. Миналата година доби
вите. зарад сушата, бяха от 200 
до 250 кг по декар.

ОТНОСНО
собствени-

Ст. Н.
ки,

ПРОЛЕТНА СЕИТБА

БЕЗ ДОСТАТЪЧНО МАШИНИ
*сведениетц 

напълно точно

все

*
С овес обаче 

кооперация ще има площи от 
60 ха. Тоя овес ще се използва 
и за храна на добитъка.

В земеделската кооперация „Сгб 
чар” очакват, тази година 
бивите 01 пшеницата да бъдат по 
големи. Още повече, че коопера-

земеделската
др-

М. Б. М, Б.
Страница С
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ПОРТРЕТИ СЪСЕЛЯНИН НА I 
с. СОКОЛОВ

-И- СЪС сестра на Симо Соко
лов другарувал
редовен читател на „Брат
ство"

-К- На 80 години: „Очилата ми 
пречат__ "

яЛ
у

УПОРИТОСТ
Четвъртък е пазарен ден 

в Звонци. В частната кръчма 
пълно хора и всеки пие, вди 
га шум и чупи. Един Милици 
онер хвърли бирена бутилка 
на пода, но тя не ■ се счупи.

По-късно

От моя събеседник можеше 
много да се узнае. Той разкл 
зва така течно и документо- 
вано.

Дядо Станко налива раки- 
йка по чашите, кани ни и ра 
зказва. Той същевремено ра 
зказйа за далечното минало. 

Със баба Стефана, сее-; разказва' за най-старите хора 
тра на Симо Соколов многц от селото, но не пропуска мо 
добре се познавах. Как да се мента да спомене 
не познаваме, когато сме със синове, с които също така се 
еляни. Заедно сме пасли говд гордее. Той има трима сино- 
дата. Гд с гордост ми е раз- ве. Стаменко е лекар в Кли- 
казвала за Симо Соколов. А сура, Никола преподавател в

Жеравица-Звечер и Динчо, съ 
що лекар на Власина.

— Па елате

те синове със семействата си. 
— ни каза дядо Станко кога 
то напуснахме неговата къ
ща.

хвърли още ед
на и пак нищо не стана. Да
же не успя ни третия 

Излязох и

*и своите
Жизнения

боти всички селски работи 
прати до портата. Отново ни по
кани да му гостувам и като 
•искаше да каже, че тук в Грозна 
товцн има какво да се запише пи 
показа хубавата панорама към за 
снсжеийя Въртоп. х

път.
не видях успя 

че и 
взаим-

старец, който още ра 
ни из

ли му после. Но видях, 
бутилката и той бяха 
но^ упорити.

Но ако беше

Не случайно 
къщата на

попаднах в когато 1915 година бях в Со- 
осемдесетгодиш- фия присъствувах на един па 

ния Станко Христов Матеев рад и тогава наши съселяни 
от с. Грознатовци. Още преди 
това узнах,
някои от фамилията на СИ7 
мо Соколов, известния рево
люционер от Грознатовци... зказва за миналото на своя 

И сведенията се оказаха то край. 
чни . ..

се консулти
рал с по-големи майстори, мо 
же би нямаше да се мъчи то 
лкова. Нали всяка 
си има свой- ключ.

през лятото, 
тогава моята къща не е пра
зна. Тук ще намерите и мои-

ми показаха, че в парада уча 
че той познава ствува и . Симо Соколов заед 

но с група опълченци... 
Дядо Станко с увлечение ра

Б. Николовупоритост

БЕРНИ ИЗВОР ИЯИ1 ПЪТ*
— В село Грознатовци и въ

Още при влизането в ку- обще в Клисурско имаше на 
хнята разбрах, че се срещам времето много видни хора, 
с човек който и в така напре борци. Моя дядо, Мирослав 
днала възраст, не оставя кни Стойков, също така за време 
гата. Още по-мило ми стана, то си бил известен и високо 
защото нито в една друга къ- образован. Учил се в Швейца 
ща не бих видял толкова мнб рия и бил известен с напред 
го екземпляри на в. „Брате- ничави идеи. Борил се за репуб 
тво".

— „Братство“ чета от него
вото излизане и просто с не- служба. Проявил сс като адт 
търпение го очаквам. Особе- вокат. Аз и сега си го пред^. 
на ме зарадва статията за на- ставям, едър човек беше, с 
шия съселянин Симо Соко- очила. Спомням си: много го 
лов, който така храбро се бо вореше за Балканска федера 
рил за освобождение на на- ция. Починал е около 1910 
шите краища от турците. година.

На партийното събрание 
на местната организация 
СК в Босилеград отново се го 
вори за формалните и нефор 
малните групи 
избори.

на Звонци. Към За селото въпросът за из- 
от Берин извор търсят начин; граждане на път е от първог 
как да си построят добър път; степенно значение. Селяните 
до Звонци. Селото само си по са готови да започнат груби- 
строи училищна сграда, зала, те изкопни работи, обаче ис-

90 семейства

от миналите

Един участник в разисква
нията поясни как е успявал 
да разпознава коя е била ф* 
рмална, а коя неформална 
група.

щ кат помощ при валянето и 
Щ строежа на каналите. Местна 
щ та общност, както се вижда 
Щ има доста работа и трябва да 
Ц направи всичко общината да 
Ш помогне на селото в тази ини

щшШиШ
г . I , -
1 - Шь,

лика и затова често бил аре 
стуван. Бил дълго време без и

— Формалните отиваха в 
агитация с държавна, а нефг» 
рмалните с частна кола.

По какво ли сега ще раз
личава групите?

циатива.
М. Б.

ГРУИНЦИ

Изгоряла старица
Тези дни депетдесетгодиш- 

иата Матра Янкова от село 
Груинци кладейки огьн запа-

НА ГРАНИЧНИЯ ПУНКТ ПРИ СТРЕЗИМИРОВЦИ
ю

С хубаво бъдеще, но и 

проблеми
Щ I лила стаята в която живеела 

и изгоряла.
Тази старица вече няколкоима добър магазин и ток, за 

който събра около 200 хиля
ди динара. И благосъстояние 
то расте в селото, обаче си 
нямат път. На събранията на 
избирателите и на конферен 30 обхванал огъня и веднага

цялото помещение се превър 
пяло в буктиня. Интересно е 
обаче, че къщата 
незапалена, а домашните до
ри и не забелязали, че в тази

години живеела сама в една 
малка стаичка. Тоя ден кога
то подпалвала печка наблиза 
се намирала слама, която бър

Малкият колектив на пунк; 
та при Стрезимировци за се
га въобще не говори за свои 
ти проблеми. Нямат кварти
ри и други удобства. Те гово 
рят само за създаване на най 
нужните условия за нормал
на работа на прелеза.

Защото сезонът е на прага.

ки турист и пътник щеше да 
предпочете да мине тук.

Обаче Радованович със за^ 
гриженост говори и за проб 
лемите:

— Трябва да сс каже, чд 
без хубав път този прелез ни 
що не представлява. Пътят; 
от Клисура до П роман е в 
лошо състояние. Чудно е как 
не може да се намери начин 
и средства за строежа му. Той 
е лош не само за междуна
родния туризъм, а и за норма
лен съобщения с Клисура. За 
сега хората, които минават 
тук се разочароват. Който 
веднъж мине вече не се връ
ща.

циите те търсят начин да ре 
шат и този проблем, защото 
сегашният път е непроходим 
и за пешеходци, а не ли за 
впрягове и моторни коли. Сна 
бдяването е утежнено, а още стаичка избухнал пожар. Тък 
по-тежко е, когато трябва да мо на вечерта когато влезли 
превезат до амбулаторията в установили, че поради по- 
Звонци или до болницата в жара старицата загубила жи- 
Бабушница някой болей съсс вота си.

останала

Б. Ник. В. В.лянин.
На пункта

Граничният пропусквателен 
пункт при с. Стрезимировци 
работи само от няколко мссе 
ца и то по време, когато още 
не е сезон за пътувания. От
крит е на 28 декември 1968 
година. И все пак може да 

този граничен

ГГ,
у.

ШШШ за НОБ в Пиротскосе каже, че 
пункт има хубаво бъдеще.

Граничният пункт сега има 
хубава митническа сграда. Но 
далеч от нея кооперацията 
бе построила 
ния, а в план са да се догра- 
ждат и други постройки нуж 
ни за нормално функциони
ране на пропусквателния пу-

Какви са мииаванията
Iсега?

На този прелез границата 
минават предимно пешеход
ци от района на Клисура и то 
повече от наша страна. От 
броя на минаващите само 
10% български граждани, ко 
ито идват само по изключите 
лни причини — смъртни слу 
чай, сватби и подобно ...

Към края на 1942 година са имали връзка с Любомир връзки и със своите симпати 
Народноосвободителното дви Карталевич, който бил връз- зери. 
жение в Пирот и Горна По- ка между Пирот и София, 
нишавие все повече се разра 
ствало. Българските полицей
ски власти следили будно ра

свои помеще-
Нелегална група е въорже- 

Във втория документ от 27 на с пушки и леки къртечни 
ноември 1942 година в който . ци, останали от бившата юго 
неизвестен агент на българс- славска армия. Тъй като Пи
ката полиция дава доклад на 
околийския началник

звитието на движението и на 
стоявали с всички сили да го 
парализират. За това говорят 
и неотдавна намерените два 
неприятелски документа. Еди т0 преминали 
пият се отнася до състояние в 
то на комунистическата пар- с 
тайна организация
след провала през лятото нгу ваиов Киро-Аца, Жика Антич- 
1942 година, а втория до пЪ Ботев от Суково, Петър Мила

нов Игнатов-Лозовски, Раде имали 
Мйленов-Парагвай,

рот и околността са населени 
в Пи- със сръбски елементи нелега 

лните имат поддържка. Наро 
дът им дава храна и облекло. 
През тази година сме откри

нк.
В разговор със завеждащия 

митническия отдел другаря 
Станислав Радованович узнах
ме за техния опит от няколко 
месечната работа на пропуск 
вателния пункт при Стрезими

рот, се говори за хората, кои 
в нелегалност.

* списъка сс споменават 
кратки биогра- 

в Пирот; фичии данни: Александър И-
ли две комунистически орга
низации. В последната групаМалкият колектив от няко 

лко митнически и милициож» са хванати две лица, които до 
тогава били нелегнални. Те 

оръжие, радиостан
ция и други пропагандни сред 
ства. Тъй като околията ни 
е гранична, всеки ден имаме 
сведения за преминаване на 
границата от нелегални от 
Сърбия за България. Но ко
гато превземахме мерки за 
тяхното хващане, тс се скри
ваха при свои хора, или се 
отново връщаха в Сърбия".

ровци. _ _
— За три месеци, откак е ри работи с успех. Особено 

открит този пункт — каза завеждащия митническия от: 
Радованович — се показа, чц дел Станислав Радованович, 
той не само, че е нужен, но когото всички викат Чича, до 
има и голямо бъдеще. За не- шел тук от пропусквателния 
го още никой не знае. Той пункт при Крива Паланка по 
бе открит по време когато се; лага усилия този нов пункт 

за пътувания бе спрял, при Стрезимировци да напра 
атмосферни ви удобен и хубав. С него РД 

крой, особено ботят Драгомир Зацич и Ми
рослав Стойкопич.

ложеиието в отряда.
Според първия документ, Бранков 

който бил изпратен на око- Синиша Николов Смилянов, 
лийския началник в Пирот Велимир Симов-Владо, Миша 
от страна на българския шпи 
онин Въжаров, полицията иска 
ла да влезе в следите на хора 
та, които работили за НОВ.
От този доклад се вижда, чс 
през лятото на 1942 година 
съществувала връзка между 
КПС и БКП в София. Във талиите групи не са забеляза 
връзка с тази активност в Пи нй. Според сведения получе- 
рот били арестувани 20 мла- ни ' всички лица са избягали 
дежи. Арестуваните младежи в Сърбия, но те подържат

Гсоргиев-Татабицата и Борис 
Тодоров-Смутний от Сопот.зона

поради лошите 
условия в този 
през тази зима. Ако хората 
знаеха, че пътя минава през 
така хубав край, какъвто 
района на Власинско езеро, и 
съкращенията, които получа 
ва вместо пътуванията им 
през Ниш, тогава сигурно все

В доклада между другото 
сс казва: „След провала от 
септември 1942 година нелс-Дежурният милиционер Сто 

„ ядин Попович, който се на
меси в разговора, каза, че е 
нужно да сс запознаят всич
ки, които могат да помогнат. Б. Николов
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изкуство » култура » просвета * изкуствокултура ★ просвета *
КВАРТИРИ ЗА 

ПРОСВЕТНИТЕ 

РАБОТНИЦИ
100 години учебно дело в ДимитровградскоПодготовки за празника ДНЕС УЧИЛИЩЕТО »М0ША ПИЯДЕ« 

ПРАЗНУВА
о,тНеотдавна в село ИзатовциЖелаиието на младежите 

се състоя младежко събрание Висок е тази година да 
на което се разисква върху мат по добри места в сърев- 
програмата за 25 май, дадено нуваиието на Фес™вала. ^ 
в доклада на секретаря на ор Б- мар
ганизацшота Снежана Найде
нова. Взе се решение младе
жите от Изатовци да подгот
вят отбор по отбойка и гру
па младежи ще вземат 
стис в иадбягаванс на 
400 м., хвърляне на поле и 
скок на дължина.

В културно - забавната про 
грама ще участвува една фол 
клорна група, а няколко дево 
йки и момчета ще изпълнга- 
ват народни песни.

В село Клисура е в изграж 
дане сграда за просветните 
работници от селото и съще 
временно първа триетажница, 
тук наречена

Днес започват празненствата в основното У™щс 

ЛСТ"%Гят иаВу—?Гд™сассТс»“рща . празяик „а

ЕНгжНж
предвид, че са изминали 90 години от освобождението 
турдите.

КлисурскиГОЛЯМ ИНТЕРЕС „небостъргач"

Тази година чаените произ
водители показаха голям интс 
рее към залесяването, защо- 
то виждат, че това е единствен 
начин да се запази земята 
от ерозията.

Горският от Сенокос мина 
но селата и записа много се
ляни за саден материал. За
писването продължава.

сезон производителите 
най-много се интересуват за

уча- 
80 и

от

които зна-Пиес утрс и тези няколко априлски дни, чат много '«Историята па училището и нашия народ, 
се срещнат и гости от много други народности на 
страна! И в тези празнични дни, гостите и всички ония 
които дсШдат в училището ще имат много нещо д

През
Подобни подготовки се про този 

веждат и в останалите 
на Висок
дол, Д. Криводол, Вълковия.

села и чуят. освобож-Училищсто изникна десетина гоДини преди 
дсиисто от турчите. То започна в робството и в 
част от съществуването си води борба против ро егвото, 
останалостта, мракобесието за да станс едвам през 
дина същинско, народно училище. То опита ударите на с 
мболов, ботуша на Петър Живкович, шовинистическ я 
на министър Йочов. И през пялото си съществуване учи
телите на това училище знаеха да намерят правия път 
борба против ония, които бшха против училището, проти 
народа на този край. В края на миналия век учителите сга 
маха първи знаменосци на социализма в околията, а в на 
чалото на този век, организираха стачки, учеха децата на 
писмо и четмо и ги готвеха за решаващата борба за сво
бода и содиализъм. Затова ученичите на това училище пе- 

„Дружна песен" още преди петдесет години, а по вре- 
па последната война взеха активно участие в освобож

дението на своя край и страната. Имената на учителите 
Найден Киров, Ангел Гогов, Мария Кирова—Мусева, Васил 
Сливков, Димитър поп-Еленков, Манафов и др. ще напом
нят на подрастващите поколения за едно поколение учи
тели, които се бореха безстрашно за просветата и свобода
та на своя народ. А ученичите на това училище се бореха 
в Белград (Васил Иванов — Циле), Испания (Петър Тасев), 
в Септемврийското въстание в България (Стефан Димитров 
и Власки Алексов).

По време на последните 25 години в содиалистическа 
Югославия в него получиха и получават своето образова
ние почти 100% от децата на града и околността. Учили
щето има добри връзки с народа, с предприятията и тру
довите колективи, които щедро го помагат.

Юбилеят на училището — 100 години от неговото 
откриване е радост и гордост на всички ония, които са ра
ботили и са се учили в него.

Сенокос, Волев- борови насаждения.
Б. Марков.

Съобщение за »Мост«
Тези дни излезе от печат новата книжка на списание 

„Мост" Но 9, която е посветена на двадесетгодишиината па 
печата и издателската дейност на българската народност в 
социалистическата Югославия. Съдържанието на книжката
е следното:

Йоснп Броз Тито: „Свободата в писането изисква по- 
голяма отговорност от журналистите" (откъс от доклада 
пред Деветия конгрес на СЮК), Асен Лазаров — Ролята на 
печата в социалистическото самоуправително общество, д р 
Милош Констатинов

еха
ме

Югославската комунистическа пар
тия и македонският национален въпрос, Миле Николов — 
Присойки — Вестници на български език в социалистиче-

„Небостъргачът"

Както е известно просвет
ните работници досега жи
вееха в най-лошите квартири 
е Клисура. Някои от тях съд 
семейството си и малки.деца 
са прекарали в такива кварти 
ри и по десетина години. Но
вата сграда ще има пет квар 
тири за просветните работни 
ци и една квартира за коопе 
рацията и два магазина. Ней 
ното изграждане финансират; 
съвместно коперацията и учи

.. м
Б. Н.'•V

пщ ТРИМАТА ПАРТИЗАНИ“ ВЪВ ВИСОК1
20 ГОРНИ ПЕНА! НА БЪДЕЩ

•1ГГ
||

15

99ь
■■п Подвижнато_ кгшо на Цен- И тоя път се показа, че фил

търа за култура и забава в мите на тема от НОВ предиз лището, което трябва да даде, 
Димитровград тези дни про- викват особен интерес пред 9 милиона динара и останала 
жектира филма „Тримата пар зрителите от селото. Това съ- та сума ще внесе чрез кредит, 
'тизани“. (домашен филм). О- щевременно трябва да бъде 
собено добро посещението бе поука за Центъра, който тря 
ше в Криводол и Сенокос. Ня 
кои селяни от Каменица и И- 
затовци отиваха в Криводол и 
Сенокос за да гледат филма.

Ш $

■ I 
|

■ ш

чш Сградата е поставена в цен- 
селото, и ще бъде 

най-хубавата постройка в рай
она на- Клисура.

бва да увеличи броя на фйл- тъРа на 
мовете за село.

Б. II.Б. Марков
5 •БРАТСТВО?
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СУЕВЕРИЕШШ ' рят за маркн на автомобн 
ли. телевизия, космонавти. 
А в наше време за вампи
ри, таласъми и |(н|:и ли 

, не същества, създадени да 
вляват страх нд- мирното 
население н да му правят 
злини.

На една такава ссдянка 
се задържах доста късно. 

_Бях ерген и все ми се стру 
ваше, ей къде е нашето се
ло, ще си стигна река ли 
си само да си търгна. Сед 
янката се разтури едва 
след полунощ. Аз си тръг
нах и видях, че съм оста
нал сам. Домакините, чи
стосърдечни хора ме пока
ниха да остана да прено- 
щувам, ала аз казазц че 
Щс си вървя. Нищо не поч 
могна тяхното увещаванс. ■ 
че сега е глухо доба — ни 
едно време.

— Само от вълци се стра 
хувам, а от вампири и тем 
подобни не се плаша — от 
говорих, пожелах им лека 
нощ и си тръгнах.

Беше късна есен. Нощ 
без месечина. Гъсти олов
ни облаци се гонеха от се
вер към юг. Въздухът бе 
влажен и студен. Когато 
стигнах до гробището зас
танах на пътя. Да си при
зная полазиха тръпки по . 
тялото ми, защото си спо
мних приказките на бара 
Севда. Какво ли ще правя

ска Югославия, Любислав Илиев — Изборите — всенаро
ден договор, Марин Младенов — Двадесетгодишен юбилей 
на малцинствената ни литература, Детко Петров — Жизне
ни пътечки (разказ), Марин Младенов — Кротка, Ти си сти
хотворение, Катастрофа, Жената наша непозната. Никога 
без нея. Само скромно. Есен и топла песен (стихотворения), 
Властимир Вацев — Оригинален поетичен свят (рецензия 
за стихосбирката „Довиждане, Бурел" от Борис Тодоров), 
Момчило Андреевич — Златната рибка (комедийка), Б. Са- 
мойлов — Забележително библиографско произведение, д-р 
Димитрие Кулич — Народоосвободителните отбори — за
родиш на самоуправлението, Димо Илчев — Учебници за 
българската народност, Богдан Николов — Библиографски 
данни за учебници, литературни, научни и публицистични 
произведения. Кои вестници и списания са излизали до 1944 
година. В този брой на „Мост" са поместени и журналисти
чески приложения от: Мики Нейков — Човекът с петдесет 
и три години трудов стаж (очерк), Стефан Николов — Ка
кви и за кого фестивали, Димитър Йотов — „Благодарим 
иа отборниците и Общинската скупщина" (обществена хро
ника), Матея Андонов — Сладкодумов (хумореска), Милош 
Бакич Отмъщението на пои Мартин, Спас Сотиров — С 
нашите ученици до Блед и Постойна (пътепис). Методи Пе
тров три карикатури под общо заглавие „Равноправие" и др.

В новооткритата рубрика ДЕБЮТИ НА МЛАДИ АВ
ТОРИ „Мост" донася трудовете от= Крум Напев — Хиляди 
майки в света, Цветко Зарков — Тъга, Антон Борисов — 
Мигновение (стихотворения) и Никола Цветков __

ош Хараламии Иванов
През селото минава гла

вното шосе. От западната 
му страна, край самия 
ДРУМ, върху една могила 

= • се намира селското гроби- 
= ще. Няколко вековни _дъба 
=: простират защитаически 

' = ни над вечните жилища на 
= ония, конто напуснаха свс 
= та.
= Старите хора разправяха, 
= чс нощем,
= край гробището, чували 
= вещи писъци на птици, конто 
5 сякаш виели над гробовете. 
= Някои дори уверяваха, че в 
= потайно доба някои мър- 
= тъвци напускали гробовете 

и гонели закъснелите нсви-. 
нни пътници. А баба Сев
да чак твърдеше, чс една 

край
_ буйно
= мъртвешко хоро. Само гла- 
= вито били оцелели, та по 
= тях ги разпознавала, инак

били само 
те им се

скелети. Костн- 
удряли една о 

друга и това тропанс било 
така тайнствено, че всички 
конто я слушаха изтръпва
ха.

Зарад такива и подобни 
приказки хората отбягваха 
да минават нощем 
гробището. Ако

кло

край 
някому пък 

се случеше да мине в по
лунощ, особено ако е сам, 
той често-често се озърта
ше с настръхнали коси и 
бързаше колкото се 
по-скоро да мине това 
кобно място.

Моето село

когато минавали 
зло

може
зло

е на три ки
селотолометра северно от 

с тайнствените гробища, съ 
що разположено от= нощ като минавала 

== гробището
двете-странн на главното шосе.

В наше време имаше 6у 
йни седянкн. То и днес уж 
ги има, ама не са като на 
шите. На

видяла
!
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Пред Празника на младостта въпроси от творчеството ‘ на 
народностните художници, ли 
тератори и научни работници.За първи път: викторина Ямг

По случай 25 май — поаа ' Лям' понеже 33 викторината-
ника на младостта и сЬег-ги.Гп ?Д ърва от 500' една вт°- състезание съществува особен 
ла на българската народност ^ °Т °° И еДНа трета от 300 интерес< нарочно сред градска 

Димитровградско, в програ ми”™*™ " младежите Уче"
ма за чествуване, освен тради- „ Тъ<и като' тая викторина — 
ционните районни преглели и ст*стезание организира култу- Безспорно, това състезание 
централното тържество в гпя- рно'забавният център, относно - е кРачка напред в обогатява
ла, за пръв път ще се ппппе- комисията за културната част нето на програмата за честву- 
де викторина-състезание На двадесет и петомайското ването на 25 май и ако бъде

Отделни гпупи п-. чествуване, то досега са се я- осъществена според замисли-
рупи от младежи вили пет отбора за съревноза те' то Тя занапред ще си за- 

~ У^”ИЦИ и младежи - ра-, ние. Интересно е да отбеле-
областатаЩнаСепяЯпСТе3аВДТ °Т жим' че йялата литература, 
ооластата на работническото която трябва да ползват
движение в Димитровградско стезаващите се е издадена от 
и Димитровград^ в наро- „Братство" в Ниш 
доосвободителната борба, вър
Зсу творчеството на писатели °т дРУга страна, трябва да 
от българската народност и на отбележим, че досега 
учното и художествено-изобра отб°Ра ще се състезават от 
зително творчество, на творци областта на работническото 
от Димитровградско. движение и народоосвободите
За състезаващите се отбори са б°Рра в Димитровград-

ппртп.г«*оп, к - ■ Ск°. докато само един отбор
предвидени хубави награди - се е приявил да отговаря на

Художествена галерия
В ш шШ::;М

М ш
■

■ ги >;

воюва място и в сетнешните
' «V \

■ш V - *•Л м

\ф.
програми за чествуване деня 
на младостта.

'шсъ-

Ш *. -
ЩА**' ‘‘ ™

Ст. Н.

щт щ шШчетири БЕЛЕЖКА ШШ
ШЧ • шжш

• '■ ■. &■41
ШШШшй фШШШьттж/X*:

шЩШШШ
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ЩШр■1

Iтт
■■ -ШИЗПИТИТЕ? IПред деня на IIучилището в Клисура :н1 шНАЙ-ДОБРАТА ПАРАЛЕЛКА 

— НА ЕКСКУРЗИЯ
! I„Братство" писа неот 

давна за работата иа ве 
черното земеделското у- 
чилище, организирано 
за работниците от „Сто 
чар". След завършване 
на училището ученици
те трябва да държат 
изпит и получат свиде 
телства. Затова и по вре 
ме на занятията работни 
ците влагаха максимум 
усилия. След усилена ра 
бота вечер оставаха от 
18 до 21 час. Проявиха 
ияетерес и искаха кол 
кото се може повече да 
научат. При това отг07 
ворните винаги ги пре
дупреждаваха, че на 
края ще дават изпит.

Занаятия вече няма, 
а изпити не се провеж

•' ВЯт т т. 1Ш

■

В ,училището „Иво Лола Р< по села и махали готвят свои 
оар в Клисура приключват програми за Деня на учили- 
подготовките за тържествено щето. Същевременно и те щц 
чествуване Деня на училища участвуват в съревнованието 
то 23 априла. Тези дни в учи за най-добра паралелка, коя- 
лището се проведе съревно
вание на най-добрите матема

Ь

то безплатно ще отива на ей 
скурзия.

Много ученици от това учи 
лище за Деня на училищетр 
ще получат награди.

Н. АлексичПортрет на жена

тици, които ще участвуват на 
общинското съревнование 
Сурдулица.

Всички училища ведомство 
ни на училището в Клисура

Никола АЛЕКСИЧ (1810 — 
— 1873), е имал много учени 
ци. Заедно с Арса Теодорович, 
Стеван Гаврилович, Георгие 
Тснецки и Йован Стоич-Тош- 
кович принадлежи към сръб 
ския класицизъм.

Негови ученици и последо
ватели са Новак Радонич, Лю

бомир Александрович и Ак- 
сентие Мародич.

Алексич най-много е рабо
тил във Велика Кикинда. Не-,1 
говите портрети се намира# 
най-много във Войводина, Той 
е живоописал и няколко- ико 
ностаса.

в

Б. Н.

БОГАТА ИЗДАТЕЛСКА 

ДЕЙНОСТ НА 

АЛБАНСКИ ЕЗИК

дат.
Работниците се питат 

защо е така?! Всички 
знаят, че идва пролет и 
работниците имат все 
повече работа в коопет 
рацията Сега и нямат 
време за учене.

Колко още време тр 
ябва да мине до изпи
тите никой не знае?

•,1

Издателското предприятие ствително е увеличението и 
„Рилиндя" продължава и та- в тиража. През изтеклите це 
зи година своята богата дей сет години средният тираж 
ност. През 1969 година ще е бил към 150.000 екземпля- 
се печатат около 155 книги на ра, а миналата година се е 
албански език, което е зна- увеличил на 300 хиляди, 
чително повече от миналата Тази година ще се ’ 

са печатани печатат 341.000 екземпляра.
За първи път миналата го. 

Предишните години средна дина са печатани събрани
са печатани по 40 книги-. Чув произвдения на албански е?

зик от албански, югославски
111Ш1П111.... .. и световни авт°Ри> между= другите и на съвременните ал

= бански писатели Сгепио Спд-
Ц се и Фани Ноле. Печатани

гробището. = са и комплекти оригинални
= драматични творби на албан
Ц ски писатели, също и на до-
= машни автори от Косово 'й
Н Метохия в седем книги.
= От издадените на албански 

За Щ език книги около 50 на сто
= са на албански автори от Ал
= бания и Югославия.

година, когато 
110 книги.Б. Марков

ку ми отряза: „Море по- 
добре щеше да бъде ако 
се беше оженил, а не да 
скиташ и се отбиваш 
гробищата и наедно време. 
Както сн започнал не знам 
къде ще е краят тн!”.

Мина време и нашият ро 
днина Петър, тридесетгоди
шен мъж, трябваше 
празнува първороденото си. 
Поканил и моите родители. 
Както обикновено става — 
пийнали, яднали си, зарпз- 
приказвали сс за политика, 
наука, за минали войни, би 
вали н небивали случки и

Връщам сс аз така една 
вечер по раднчсвското шосе 
и наближавам 
Беше късна есен и само 
едни оловни облаци сс вла 
чеха из небето. Газех тихо 
като котка и току 
срещу гробищата сс изпра
ви СД1111 мъртъвец И МК КП- 
зва: „Тамъи приятелю, да 
си бъдем компания", 
станах, поогледах сс, а то, 
току от едни гроб сс из
правя цял мъртъвец. Няма 
какво
И тръгна към мене. Аз да 
дох зорт и ударих в бяг. 
колкото ме сила 
Но и той сс стегна след 
мене. И да видиш мазни
ка проклет, зппочпа да ме 
уверява: „Не сс плаши при 
ятелю, аз не съм вампир!”

щу мен, аз се обадих: — 
,,Ха таман, приятелю, да 
продължим пътя заедно!”. 
— И полека се надигнах.

Непознатият пътник за 
момент спря, като прико
ван за земята. Но щом.тръ 
гнах към него и прибавих 
„ . .. какъв късмет, ще си 
бъдем компания” — някой 
като че ли го подгони в 
есенната нощ.

Човекът продължи да бя 
га и след като се втурнах 
след него и повиках: „Ча
кай другарю, не сс страху 
вай. Та и аз съм човек ка
то тебе!”.

Уплашеният пътник нс 
обърна внимание . на думи
те ми. Той «Ще по-силно 
удари на бяг и сякаш пе
тите го удряха по дирника 
му. Като че ли вятър го 
носеше. А аз поотслабих тн

на чисти скелети и ме по
канят и аз да се хвана ме 

тях. Поразтърках посЖДУ
ръка челото и рекох си 
нервите са ми в ред.

I, че 
Поу

смихнах се на себе си, тъй 
като умрял човек се не ди
га от гроба. А за да про
веря колко съм калил пер 
внте си, рекох да се отбия 
от пътя и навляза в гро
бището. Седнах край един 
стар дъб, а в тъмнината 
един мермереи камък про
блясваше м ноща. Зачаках 
да видя дали хорските при 
казки са вирни. Нищо по
добно. Само тихо шумеха 
старите дървета и слаб вя 
гьр подухваше. В тъмнина
та проблясваха надгробни
те паметници. Никакви чер 

Никакво зловс- 
а най-малко 

Никакъв

точно

да

§същински вампир!

СЪОБЩЕНИЕдържат.
току подзели разговора зп 
вампирите. Едни твърдели, 
че и сега има вампири, а 

сс надсмнппл11

». -
Следващият брой

останалите 
и говорели как топа били на вестника излиза 

на 29 април с уве
личен брой стра
ници, по случай 

Международния

Лз нс сс хванах на въдица 
та му Бягах, просто хвър- 

чс ли самовили

ни птици, 
що завиване, 
хора иа скелети, 
мъртвец да се подигне от 
гроба си и да търси да 
му правя компания.

Стой! Внимавай,
раздвижва! Ха

празни приказки.
Е, приятели мои, почнал 

моят родниир Петър, 
каквото иска нека

чех, като 
мс носиха. Насмалко н съркоймнчането, понеже силите 

пзеха да намаляват, а 
не знаех докога трябва да 
продължа това маратонско 
бягане, тъй като 
иа моя противник едва , ли 
щеше да издръжи още сто
тина метра.

цето щеше да ми пукне.
— Топ вампир е бил моя 

син — прекъснал го баща 
мн — пали знаеш той обн-

миелн,
но аз съм го видял с очи
те сн и чул г. ушите си.

Всички стаили дъх да чу 
ят какво ще каже Петър, 
защото той минаваше за до

исякаш
сс-иещо се 

га, три за грош — затуптя 
нещо в мси — бягай дока 
то те държат нозете.

Но след малко установих 
отде идва този шум. 
пътя видях силует иа 
век. Колкото повече се при 
бляжаваше към гробището, 
все по-тихо стъпваше. Ся
каш котка се движеше — 
тъй ходеше иа пърсти. Ко-

сърцсто
ча да Сс шегува.

Роднината ми зпмълчал, 
а оттогава в селото 
чс ли по-малко пярпат пъп 

тсм

На
ЧО- празник на труда — 

Първи май. '•••
От Редакцията

катоШ1ста достоверен' извор 
сведенията, тъй като нико- 

живота
1Сутрина разправих какво 

Майка Iвампири, таласъми и 
подобни.

га ис лъжеше вми со е случило, 
ми, възрастна старица, си.то-

\
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Призракът на гладна смърт?
белтък. Иа хлорслата 

възлагали много надежди, 
космоиав-

ДОКУМЕНТИ И БРЕМЕ

МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС 

В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1944
маса ерибни стада.Преди повече от сто и пет та и питомни 

десет години английският пои Крайбрежната ивид д чс щс съпровожда
Малтус разви ужасяващата десет метра Дьлбо шпа е титс в полетитс им към да-
мисъл за благородната роля къВ източник, към ах0 дечните планети и че ще зае)
на войните, епидемиите и при всчсството засе^а ‘ ма изключително важно мяст
родните бедствия, които обле, протяга ръка. По-рамо се е храната им. Като че ли,
кчавали човечеството, защо- яташе. че водораслите могат то %*Р“земя.га, по бързо 
то нямало храна и облекло за в най-добрия случа'и да бъда V ис У ^ вписваме хло
всички Името на Малтус ос- второстепенна ;СУР°™ за л<; ^ата Тс"о5° меню. Неот- 
тана като символ за човеко* ката промишленост. Към края Р™3™ ба„кет в япои
ненавистничсски възгледи, но на века е преработката ^ тучен институт по расте
науката не отминава леко дорасли ще ..се занимават - ‘ била сервирана су-|
проблема за бъдещата храна* ромни поДморски заводи. Фу в'ь.«ст която никой не обър- 
Все пак няма ли да дойде вра ражът, за кой™ «га отделя- па,наШ,о _

не се отличавала от

етническата ни линия и раз-Вдълбочването 
.... питането на борбата за етническо съзнание, е едно 
важно условие за нашето южнославянско единство.

на

По тая линия тук в България вецчки пречки тря 
бва да се отстраняват. Противно на тая позиция бя
ха Фашистките власти и обългарените дюнета от „ма
кедонския национален комитет" и „македонския нау
чен институт**, който фашизма бе. загвърдил с анти- 
славянски намерения и цели, Ио и днес -сред еми
грацията тук има още среди с великобългарски раз
бирания по македонския въпрос. И днес ни се под
хвърля от някои места и от някои среди открито и 
цинично именно това, че трябвало да се притечем 
на помощ иа 'разорения от фашизма македондки на
род с парични средства, но да пе се повдига тук сред 
емиграцията и българския народ въпроса за маке
донското национално съзнание и за македонския е- 
зик. Такава една позиция толкова е глупава, толкова 
с и смешна и вредна. Помощта в такъв случай, на 

остава помощ не братска и честосръдеч
поли-

ме, когато хората ще са тол- ме огромни
кова много, че няма да има щс се Добива почти изцяло от вкус тя Ппглс ста
с какво да се нахранят и обле водорасли -те са чудесен из обикновените супш Послс^ стц

Йгкм» Кътам
век, нито в следващите веко- пъти в годината, не се нужда сови качества не О'гс‘ь 
ве. Развитието на науката щс ят от особени грижи. Живо- другите растителни белтъ пш 
осигури прехраната на чове- тинският спят на океаните) ни. Въпрос па ‘ ' .
чеството. Източниците са мно също с несметен — от неви- И псс пак пяк рЛИ|-

димите с невъоръжено око ят — „щс ядем водорасли 
Засега близо две трети от едноклетъчни до гигантските Нищо подобно. редстои 

площта на всички континеи- калмари. химията да каже своята .
ти е заета от земя, която не но това съвсем не с всич- ка дума. Впрочем още преа 
ражда нищо — пустини, веч- ,ко. Сладководните басейни миналия век Д. И. Мендслеев 
нПедове скалисти планини, могат да се превърнат в плц и М. Бертло посочиха пъти- 
Троггическите лесове остават, нтации за хлорела. Това водо щата за синтезна мазнини.
т^Гна^бъдещето^влизГпрд расЛ0 има способността да с0 ^стичшГмашшни гщез две 
образяването на пустините, размножава твърде бързо -, тс свет0вни войни. Сега хра- 
Щеютнемаме къс по къс зе то е едноклетъчно. При под НИТСлната химическа промищ 
мя от Сахара, Такла-Макен, хоДяЩи. условия се дели на леност с отишла толкова на- 
Калахари. Ще навлезем в око двадесет минути. В клд пред, че може да синтезира
яяите По коая на нашия век всски ] мазнини, които и най-изтън-

вече подводни сели- тките се натрупват ценни ве- ченият гастроном да не може 
ща плантации опитни поле- щества, почти 50°/о от сухатц да 0ТЛИчи. И не само мазни- 

' ’ ни, а въглехидрати,
ни . .. Източниците на химия 
та са засега практически нео 
граничени. Ние все още 
разходваме по най-нецелесъоб 
разен начин нефта и каменни 
те въглища. Ще дойде може 
би време, когато човечеството, 
ще ни се чуди, че така безот 
говорно сме „горели банкно
ти", както

м. б. афоризъм на Д. 
леев.

1 Химията има и други неиз 
ползвани оръжия, които мо* 
гат да увеличат и разнообра
зят добива от растенията. Не 
става дума само за синтетич
ните торове. Вярно е, че при 
подходящо торене добивите 

Не преследвай падащите! Те ще се увеличат дву-и трикрат 
имат магнитни свойства. но. Това е много. Но ние ис

ТИЯ Среди, си
на а помощ от съмнително естество, дадена с

цел, поставена от спотаилия се в момента ве-тическа 
ликобългаризъм.го. на

Ние разбираме нашата задача. Задачата на сми- 
отхвърли от себе си старите за-грацията тук, е да 

блуди и да помогне на строежа на македонската дъ- 
Оиова, което ни обединява е, ние тук на еми-ржава.

грантска база да пробудим нашето македонско 
ционално съзнание да станем годни борци и апосто
ли на новото за повече светлина по македонския въ-

на-

прос.

6
Всеки който се мъчи да насади Ъдна незаинтере-

идея.витами- етническасованост по нашата възходяща 
всеки който се проявява против възхода на тая идея 
под какъвто и да е предлог на политически съобра
жения, е кръгъл невежа, е страхопълзьо от рода на 
ония, които в страхът си някога, искаха да свалят 
лозунга „македонска нация", или е злосторник срещу 
когото трябва да се борим.

На ония, кОито ни казват, че сега политично би
ло да не се говори за етнографското съзнание 
македонците, ние им казваме, че тяхната политичност 
се състои в непознаване конкретната постановка на 
македонския национален въпрос, в непознаване на не 
говата същност, в страх и назадналост, или в подлост 
и подържане скрито идеите на великббългаризма. -

ЛЮБОПИТНО из-

КРЪЧМА ОТ 77 ГОДИНИ
надскн жители и преходящи лицадругиДимитровград от ден на ден ио 

дучава нови съвременни архитек
турни линии, 
понасят тесните 
прозорците от по-рани времена и 
други неща, които някога са зна
чили нещо. 
и човекът търси 
хоризонти. Кой би 
днес, че сградата, в която сега с.с 
намира димитровградският 
рант, някога е била една от най- 
хубавите и най-конфорните в Ди 
мнтровград, и че 
дина ще бъде срушена, зарад гра 
доустройственнтс подобрения. Л 
някога?

Тазя сграда •

офицеритеучителите,
служещи.

гласи познатият 
И. Менде-Сегашните хора не 

сокаци стълбите,

Времената се менят 
простор и нови 

си помислил АФОРИЗМИ Македонската етнографска идея поставена на на
учно политическа основа, не е от естество да разеди
нява, напротив, тя е обединителен елемент. И ние 
взимаме именно тоя елемент, защото е обединява- 
ващ. Разединяваща роля биха играли всички . ония, 
които пречат на развитието на нашата обединяваща - 
етнографска идея.

ресто-

*след някоя го-

*построена 18'
година и е отживяла век от 77 

През цялото време, с нез била

каме от растенията още по
вече. В химическите институ
ти се разработват растителни- 
хормони
насочват биохимичните реак
ции у растенията. С такива 
хормони е постигнало натруп 
ване на определени вещества 
— например белтъци — в ли 
стата на някои растения, там, 
където дотогава ги е нямало. 
В края на нашия век синтети 
чните торове ,които сега има 
ме, ще ни се струват безнаде 
ждно остарели. Ще имаме то 
рове с растителни хормони и 
ще ръководим нашите ниви и 
по количество и по химичен 
състав на добива. Ниви за ра 
стителни белтъци, за мазнини 
или захари...

Е, и все пак някой може 
да каже, че предпочита пър
жолата пред супата от хлоре
ла! Разбира се. Бедата обаче 
е в това, че ние подхождаме 
към бъдещето почти винаги 

ват най-слабото животно, ка- с ограничените си сегашни
разбирания за науката. Ня
кои смятат, че хората от XXI 
век ще се хранят с хапчета и 

те, и спокойно преминават поради това постепенно зъби
те им ще изчезнат. Тези раз 
бирания са детински-наивни. 
Човечеството в обикновените

Конкретно, което се налага от политическите ус
ловия е, ние да поставим задачата за разрешаването- 
на македонския въпрос на южнославянска база.

Пълната демократизация на балканските народи 
ще доведе до окончателното и целостното разреше
ние на нашия македонски въпрос. То е процес.

Нашата просветна работа тук придобива ударно, 
значение. Авицениус няма вече да се бои за българ
ската си база, защото върху тая база стои здраво с

Дискусия: двамата се карат, 
третият плаща.години.

начителни прекъсвания, тя е 
кръчма-ресторант. Променила 
мнозина собственици и сега е об 
ществена. Последният частен при

е бил
- Гала, който ку- 
от дъщерите

1932 година.

-* вещества, които
Роди ме мамо, с късмет, па 
ме хвърли на сметка.тежател на тази сграда 

Григор Петров 
лял кръчмата 
Илия Тръиски лрез 
Илия пък я купил от Гоца Ма
до», чийто потомък Младен Ма
до». учител в пенсия живее в Ди 
мнтровград. Двете дъщери 
Илия Трънски са живи — 
ка живее в Сенските мини, а Еа- 
докия. — 8 София. Сградата с на 
ционализирана през 1058 година 
и сега е притежание на предпри
ятие „Балкан” Нейният бивш при

I тежател Гала
' ранта. Седне с приятели и връст

ници и разказва историята на зда

★
Приятел във власт се позпа-н а
ва.
*
Често народовластието отстъп 
ва на родовластието.на

Цен-
* 7 .Който има уши, нека подслу
шва. организирана сила не Фердинанд и неговата камара- 

ла и тая на сина му Борис, а силата на Отечестве
ния фронт.

Днес ние разрешаваме задачата, която Авиценус 
и другарите му не можаха да разрешат. През 1935 го 
дина ние поставихме основи

*
Който прави вятър, ще жъне 
бурни успехи.

РАДОЙ РАЛИН (НР 
БЪЛГАРИЯ)

е чест гост в рссто-

нието. Той ни съобщи, чс тук ня
кога са идвали най-уважените гра на нашата нова борба и

пристъпихме към разрешаване задачата за цялостно
то наше национално пробуждане. Тласъкът дойде от 
вън,„ от великИя пример, даден ни от руската октом
врийска революция. Нашите първи борци нямаха тоя 
пример. Те не можаха да четат Ленинската теория 
по националния въпрос. Не бяха 
тия, които им помагаха 
база.

пирана
чели тая теория и 

и крепеха тук на българска
В Парагвай в съседство с 

кайманите живее рибата пи
рана, която всява ужас сред 
къпещите се. Тя е страшили
ще в южноамериканските во- 

. ди. Има остри, тристенни зъ
би, с които без никаква мъка 
може да прегризе ръка или 
крак на човек и за миг да ги 
ампутира. Пираните нападат 
както добитъка, така и чо
века. За извънредно кратко 
време рибите огризват месото 
до костите. Когато премина
ват реките, пастирите жертву

По силата на този нагледен пример в СССР, тук, 
всред емиграцията и там всред македонския народ 
във вътрешността, ние можахме правилно,.да поста
вим въпроса за националното пробуждане на нашия 

арод. и успяхме да постигнем резултат. Но заради 
пълното и целостното национално пробуждане на ма 
^ОН™я наР°Д- е нужно още да се води борба. И 

я ороа, оорбата по-специално за идеологическото 
I зоистряне на македонския въпрос по етнографската 
ш идея, ние ще я водим с упоритост и без почивка. 
и™Ап?СКаТа емиграция и българския народ тук, в 
™РИя' трябва да бъдат осветлени и спечелени за 

нашата нова македонска 
кретната постановка 
зка и с въпроса за 
те славяни.

го го хвърлят в реката, за да 
отвлекат вниманието на риби

през това време реката.

си условия ще продължи да 
се храни както досега. Само 
че химията ще създаде и ве
че създава синтетични храни, 
които не само напълно напо
добяват естествените, а и гц 
превъзхождат.

държава. Това налага кон
на македонския въпрос, във връ 
широкото обединение на южни-

) — Следва —с. д.
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ПОЕТИЧЕН АТЛАС

По повод на петдесетгодишнината на СКОЮ

СВИДНИ СПОМЕНИ Проклятие на плесен 
само тоя камък не носи.
Търкулнат по склона на времето, 
върти се около мнимата 
жизнена ос на незнайни предели.
Без почва е като без мъдрост, 
а в отмъщението на стръмната площ, 
той не е стражар на земни посоки, 
ноои миг близък до празнина, 
която е негова смърт — 
става основа на утрешна планина. 
Тътнежът му при търкаляне е 
желание завинаги да спре.

Съюзът на югославската 
десетгодишен исторически 

Тоя период е бил изпълнен 
което руши достойнството

комунистическа .младеж 
път.

е изминал пет-

с непримирима борба против 
човека, експлоатира го и спира

всичко, 
въз- ;на

хода към
Бройни победи 

са онези

прогреса. '
са завоювани благодарение

ДНИ на НОБ и
на младежта. Такива 

периода на обновата нав най-бурните в
страната. 

В тези славни дни, рамо до рамо с 
участвува и младежта 

На първите съюзни

всички младежи в страната
от Босиле градско.

трудови акции участвуваха бройни младежки
бригади и от Босилеградско 

Беседвахме с Саша ХАДЖИ-ТАНЧИЧ:
(Прев. М. Мл.)трима някогашни бригадири.

Благоя БЛАГОЕВ е най-ста 
рия бригадир от Босилеград
ско. Най-много пъти е участ 
вувал на съюзни младежки 
трудови акции. Той е едиц 
ствения младеж от Босиле
градско, който е участвувал 
на първата младежка акция 
при изграждането на Посав- 
ския канал. На тази акция, 
като един от най-добрите бри 
гадири получил споменица. 
Оттук веднага е заминал на

.____X—.

И трето поражение
»Железничар« (Брестовац) — »А. 

Балкански«: 4:2

делно имаше много ударни
ци.

В дълбоки спомени ми е
останало това, че се работе
ше със силен еланжелезопътната линия Бръчко 

— Банович и то в състава на 
Първа сръбска бригада „Жи няколко смени и ден и нощ, 
кица Йованович — Шпанац". Работата имаше 
Участвувал е и в изграждане 
то на линията Шамац — Са
раево и Шабац — Зворниц 
където също бил отличен,
Бил е и на изграждането нц 
автопътя „Братство и единс
тво" Белград — Загреб. На 
няколко акции бил е замест
ник-командир на бригадата,

— Моите спомени от тези

и то по
Домакините атакуваха почти ця 

лата игра. И покрай това, че на
падателната им линия беше раз- 
покъснана, а и благодарение на 

Ставро», „Железничар" от 
беляза четири гола. От друга ст
рана „А. Балкански*’ предприема 
шс коптраатаки от време на време 
и те му донесоха два гола.

Главният съдия от Брестовац то 
лерираше грубата игра на домаки
ните, та някои от по-младите фут 
болисти играха със страх и едва 
дочакаха окончателния знак за с»ъ 
ршвансто на мача.

,,А. Балкански" в

Състоялата се футболна среща 
между „Железничар" от Бресто
вац и ,,А. Балкански" на 13 ап
рил в Брестовац донесе първите 
две точки в полза на домакините 
и трето поражение за димитров
градските футболисти.

Лошото начало на „А. Балкан
ски" в пролетния дял на състеза
нието съхрани всички надежди да 
мине във висш ранг на състеза- 

— Нишката зона. Според оце 
на техническото ръководство 

на последната среща днмитровгра 
дчани показаха най-слаба игра 
откак се състезават в междупод- 
аоновата група и не е никакво чу 
до, че домакините, победиха.

състезателен 
дух. Но не беше само това.; 
Нашите младежи за първ път 
запознаваха за тях нови кра
ища и нови хора. Контакту- 
ваиията с останалите бригади 
бяха постоянни, 
бройни и разнообразни.

вратаря

Стоян ЕВТИМОВ, служещ 
в общинската горска служба.

1— Веднага след освобожде 
нието, по почин на младеж
ката организация започна ма 
сово ограмотяване на младе
жи и възрастни в комуната. 
Организирахме и важни тру
дови акции. Една от по-значи 
телните беше изграждането 
на пътя към Долно Тлъми- 
но, където участвуваха бройни 
младежки активи. Макар, че- 
се строеше без механизация 
пътя. беше готов в най-къс 
срок. Това стана благодаре
ние големия ентусиазъм на 
младите. Имаше дни когато 
на строителния обект излиза 
ха и по 500 младежи.

1947 година оформихме три 
бригади за: участие в съюзни 
трудови акции. Две от тях за 
минаха ра железопътната ли 
ния Шамац — Сараево, а ед 
на на Железник. Две бяха 
съставени от селска младеж, 
а една от ученици — средно
школци.

Аз бях командир на брига
дата в Железник. Повечето от 
половината- бригадири стана
ха ударници, а получиха и 
други отличия.

ние
нкаа срещите

:•
неделя ще до 

чака „Косаница" от Куршумлия.
С. Маков

Мога да кажа, че тази ак
ция имаше огромен възпита 
телен и образователен характ

акции са бройни и най-хуба
ви. Това всъщност бяха и мо 
ите на!й-хубави дни в живота.
Трудно, да се намерят думи тер. Всъщност тя създаваше 
за голямото другарство, раз- един нов окачествен дух при 
бирателство и взаимопомощ.

ВОЛЕЙБОЛИСТИТЕ НЯМА ДА 

СЕ СЪСТЕЗАВАТ!-всички младежи, които участ 
вуваха в изграждането на тоя 
важен наш обект.

която съществуваше помежду 
бригадите от различни брига 
ди, народности и др. Работе
ше се с незамислим елан и 
воля. И при слаба механиза
ция създаваха се нови кило-

Известно е, че в много по-мал- 
кнте градове повече внимание и 
грижи се отделят на така наре
чените „малки** спортове. И има 
немалък брой примери, че именно 
в тези „малки” спортове те преу 
спяват.

В Димитровград обаче не е та
ка. Засега от спортното дружес
тво „А. Балкански" се поддържа 
дейността единствено на футбол
ния отбор, който пък за съжале
ние в пролетната част на футбол
ното състезание ни донася само 
разочаровалия.

Искаме да кажем дума-две и 
за останалите спортове. Неотдав
на волейболистите от Димитров
град получиха покана за състеза
ние в Нишка зона. Значи, ако » 
Димитровград бяха намерени сре 
дства, то Димитровград щеше да 
има представител в Нишка зона, 
което на футболистите, поие за
сега, е недостижима мечта

Вече казахме, че днмитровград- 
чанн отказаха участие затова че 
няма пари!

Между другото, да кажем, н то 
ва че за тяхното състезание са 
нужни само над десет хиляди ди
нара н че Димитровград преди до 
сстпна и повече години имаше нз 
въпредио силен отбор по волейбол.

И още повече по баскетбол, ко
йто в първите следвоенни години 
игра с държавния ни първенец — 
..Цървеиа звезда".

А сто. кпе пе може да намерим 
десет хиляди динара. за да се със 
тезава един наш отбор в действн 
телмо висока група. защото все 
още плащаме данък на погрешно

Мнозина бригадири от на
шата бригада посещаваха ра, 
злични курсове, което даватметри пътища и железопът-^ 

ки линии. Работеше се усиле ше възможност да разширят 
но. Никой някого не упрек
ваше. Всеки се стараеше да

своите знания.
За всичко това се работеше 

така да се успее.
преизпълни нормата и полу
чи званието „ударник“.

Лазар СТОЙНЕВ, препода
вател в основното училище в 
Босилеград:

— Предвождах една младе 
жка ученическа бригада на 
железопътната линия Шамац 
— Сараево. В своя състав бри, 
гадата имаше изключително 
добри ученици, но и отлични 
работници. Бригадата беше 
няколко пъти провъзгласява 
на за ударна, а също и поот-

в. в.

Спортна среща между гимназисти 

и армейци
мназистн и армейци н че такива 

гим- среща трябва да последват и ос
таналите. Разбира се, че трябва 
н да бъдат срещите по-чести. .

В рамките на общите сиоргни 
подготовки за предстоищата 
назипда, която ще се състои на 
20 и 27 април т.г. п Бела паланка, 
димитровградските гимназисти па 
10 април устроиха спортна среща 
с армейците от димитровградския 
гарнизон. ^

Всъщност, гимназисти и армей
ци се състезаваха по различни с- 
портпм дисциплини и шахмат. Ар
мейците бяха по-добри по волей
бол — 2:1, н ръчна топка — 15:14, 
в своя полза. Играта по шахмат 
завърши наравно 2,5:2,5.

Гимназистите пък бяха по-добри 
по баскетбол — 80:81, спортна стрс 
лба — 154:144 кръга и малък фут 
бол — 7:5.

Първата спортна среща, освен

то схващане, че само футболът о 
спорт, а ..малките” спортове не
заслужават татм.ънне.

Денел пнтелно закостенсло и не
разумно схнпщанс!КРЪСТОСЛОВИЦА Ст. н. Ст. н.

ВОДОРАВНО: 2. Американско 
мъжко име, 4. Марка на кат 
фе, 6. м. име, 7. Река в Си
бир, 8. Инициали на бивш ге 
рмански канцлер, 9. Две бук
ви, 10. Едно насекомо.
Наш футболист, 13. Испански рт- 
поет-революционер, 14. чужде 
странно женско име.
ОТВЕСНО: 1. Име на извест
на италианска естрадна _певи- 
ца, 2. Известно име от ТВ- 
буквар, 3. Потвърждение, 4. 
Марка на сапун за пране (на 
прах), 5. Форма на музикална 
творба, 9. Град в Япония, 10. 
Сръбско м. име, 12. Музика
лен термин.

I Крайно време е52

511.
Босилеградчани сс нуждаят ча много любители. На игри- 

и от физическа култура. Ня- щето, което не е много под- 
кога е такава съществувала, ходящо 
по в последните няколко го- хора.

Това говори, че е необходи 
и мо и в Босилеград да се ор-] 

по-богат спортен

I 7

винаги има много
8 9

дини напълно е замряла.
Както и в други места 

тук най-голям интерес се про ганизира
чс премина п приятелска и сър- явява за спортни състезания, живот, който не търси много 
дечна атмосфера, показа, чс съще На първо място е футбола, средства. Защото интерес И 

.стпуяат благоприятни възможности Че с така — показват послед възможност съществуват. Тря ч 
за сътрудничество между армейци • ните футболни срещи помеж бва обаче почин и смисъл за

*тмот
12

15

ду учениците от гимназията) организация. Разбира се, ц 
и младежта от

и гимназисти.
Безспорно спортът е само едно 

от полетата, където могат да сьт 
рудничат и да се съревновават ги ’ футбол, ВСС ПДК, ТОЙ привли- СрСДСТва.

Райчиловци) надминаване на тенденциите 
Макар, чс сс касае за слаб за всяко нещо да се търсят

В. В.Съставил М. Петров *
Стражица НБРАТСТВО * 18 АПРИЛ 1869

I*



* САТИРА * ЗАБАВА * ХУМОР » САТИРА * ЗАБАВАХУМОР

НАШ ХУМОРКАРИКАТУРЕН ЕКРАН Известен крадец а блъснат от 
мотоциклетист и остана иа земя
та полумъртъв. Един полицай се 
притичва до него:

— Взехте ли поне номера 
господине? — пита той.

— Не, но ето портфейла му! _
отговаря с последни сили краде
цът .

На злободневни теми

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ БЮЛЕТИН «У.

Както узнаваме от Метерст през нощта на 20/21 април нд 
ологическата обсерватория И банкета по случай 100 годи 
тази седмина ще има превал- шнината на училището, 
яхания ДМнозина заеха » пред покачване на «мперада- 
приятията, притежават земя та ще се почувствува и в Боси 
на село, колебаят се кога да бр леград, но както с У ‘ <»
ледуват азиатския грип - сц това увеличение няма да о_
га или през лятото. На тези стигне периода от преди ня 
работници от нашата индус-* колко години когато се изби 
трия даваме сведения, че най раше преседатсл на ‘
добре с половината от „боле- та. Всичко ще мине е малки 
дуването" си да ползват сега, главозамайвания и за тона 07 
като приготвят градините, и и пия, които почувствуват та 
чистят ливадите, напръскат па тежест нека се обърнат

а половината да към Лиани, той щс им даде
вземат през лятото за да о- 
вършеят, оберат сливите, вар 
ят ракия ...

И през тази седмица се оча 
кват кратки превалявания.

Особено в неделя на урни- зъм. 
те ще има такива превалява
ния на гласове, в първата ито за пръв път 
част на седмицата в училища иа височина да внимават, там 
та ще се почуетвуват продъд е разреден въздуха и може 
жителни превалявания на еди да почувствуват болки в гла 
ници а след това се очаква вата. Най-добре е ония, кои- 
подобрение на времето. Ще то се качват до Републиканс- 
има и повдигане на темпера- ката скупщина да питат мир 
турата, особено в сризкултур- ко Златанович за съвет, а о- 
ния салон в Димитровград ния, които ще се качват до

Съюзната скупщина да питат 
Райко Зарков. Тодор Славин- 
ски няма да получи никакво 
главозамайваме, той се качва

★
Но, госпожице 
на една хубава лритежате.т-

казва поли
цаят
ка на кола, — ис зиете ли, че 
тук движението е еднопосочно? Не 

табелката?видяхте ли 
— Видях я, но не видях вас.

*
Мъж и жена се карат.
— Не разбирам как можеш по

стоянно да пиеш, дори и когато 
не си жедан!
■ — А как можеш ти постоянно да 
стоиш пред огледалото, когато ие 
си хубава.

(Еж, Белград)овощията;
съвети.

Поради подобрение иа вре 
мето към края на месеца, пя 
кои другари щс се отдадат на 
туризъм, особено на

Пролетни мислиалпини-
Да се запознаем

ЦЪФНИ ДРУГАРЮ, ЗА ДЛ 
ТЕ ВИДЯ КОЙ СИ.

Аромат

НАПРОЛЕТ ПРИРОДАТА НИ 
ОТКРИВА СВОИТЕ АРОМА
ТИ И НАШИТЕ ВОНИ.

Сладкопойни птички

И ПЕВИЦАТА В „БАЛКАН" 
Е СЛАДКОПОЙНА ПТИЧКА, 
НО ТЯ ОСТАВА ПРИ НАС 
И ПРЕЗ ЗИМАТА.

Съветваме особено ония, ко 
се качват

МЕЖДУ МЛАДИ ОТБОРНИЦИ

__ Професорът: Отлично Младене. Аз на теб пет по
думички в Общин-ияколкоматематика, а ти за мене 

ската скупщина ...

Радио 

Ниш 

за вас

полека, но сигурно.
Някои вече, след прочитане 

на бюлетина може би щс по
чувствуват нужда това да про 
верят. Умоляват се това да не 
правят чрез директора на до 
лу подписания. Нека се обър 
нат един път направо към ав 
тора ,защото директора вече 
не се занимава с алпинизъм.

—Ще мътя, ако 
повикаш майка Любов

си да ги гледа! ПРОЛЕТТА Е ПРЕКРАСНА, 
ТЯ ОМАЙВА И ОПОЙВА И 
ТАКА ПИЯН ТЕ ЗАВЕЖДА 
ПРИ МАТИЧАРА.Събота, 19. IV. 1999

12,10 — Нашият джу-бокс 
14,35 — Рекламно бюро 
16,00 — За събота след пладне 
18,03 — Каним »н да танцуваме

Бюрокрация— Добре, дайте ми на мен 
до Гмитровден ...

Б. Н.
ЕДИН ОБЩИНСКИ БОГ ПО 
ИСКАЛ ДА НАПИШЕ РАЗРЕ 
ШЕНИЕ ЗА ПРОЛЕТТА, ЧЕ 
МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ НА 22 
МАРТ.

20, IV. 1969Неделя
0.15 — За- утринно1 настроение 
9,05 — Резервирано за Дискос 

10.02 — Младежта „пред микрофона 
10.50 — Музикални честитки 

.12,10,— Музикални честиткн-продъл. 
18.30 — Каним ви да танцуваме

Понеделник, 21. IV. 1969
16.00 —'Музикални честитки
16'45 — Музикални, честитки-продъл.
19,10 — Избираме-избИрайте

(Записал И. Марков)

Видено Той не бие 

хората...
е • •

Момчило Андреевич
В ПОСЛЕДНИЯ БРОЙ НА 

„МОСТ" посветен на 100-годи 
шнината на училището в Ди
митровград са поместени сни 
мки на всички преподаватели.

Както се чува, този брой 
на „Мост" ще вземат всички 
преподаватели.

тшштшш
БАЙ ДЖОРА

Криво разбрал
Той не бие хората...

В бивша Югославия Андрия 
Ходжич, командир на полице 
йската станция в Каменица, 
когато дошъл на служба обя 
снявал на селяните по нещо 
из неговия живот и обикнове 
но добавял: „Аз, не бия хо
рата ..

Хората с очудване го слу
шали и се чудили как ето е- 
дин жандарм който не бие...

Друг път Ходжич пак об
яснявал:

— И сами виждате аз не 
бия хората, но им слагам жи 
ва котка в гащите и тогава 
бия котката...

Влакчето „Чира" тръгнало 
от Суково към Ракита из до 
лината на Ерма. Пътниците 
обикновено получавали биле
ти във влака. Кондукторът ми 
навал във вагончето и давац 
билети. Един пътник който тр 
ябвало да слезе на Поганов- 
ски манастир казал:

— Моля ви се един билет 
до Свети Йован.

Друг пътник, който се на
мирал до него, а за първи 
път пътувал с влака, помис
лил си, че тук дават карти не 
до гарите, а за по-дълг пери
од и добавил:

_ Вторник, 22. IV. 1969
17,00 — Народни песни 
18.10 
19,10

Резервирано за днес 
Избираме-нзбирайтс

Среда, 23. IV. 1969
10.00 — НАВИП за вас 
16,45 — .Танци на народите 
18,03 — Резервирано за днес, 
18,10 — Избираме-нзбирайтс 
19,.!0 — Из.бираме-избирайте

дъдженне

Четвъртък, -24.
14,35''-^ Рекламно бюро
16.00 — Музикални честитки 
1-8.03 — Резервирано за днес 
19,30 — Любителска трибуна

Петък, 25. IV. 1969
16,00 — Музикални честитки 
18,03 — Резервирано за днес 
18,10 — Избираме-нзбирайте

*
От скоро време е пуснат ав 

тобус Ниш-Димитровград и 
обратно.

Злите езици говорят, че то
ва било с цел да се улесни 
ротацията в Димитровград.

про-
• 'I*. •:

IV. 1909.

I ПРЕКЛАПА...
— КАЖУ ДА ПРАЗНУЙЕМ 

ПРАЗНИК Я1 МАЙ 
ТРУДА КО ДА ГА ПРАЗНУ
ЙЕМ, КА Я НИГДЕ НЕ РА
БОТИМ . . .(Записал Б. Н.)
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