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Реч на ♦

НАШИТЕ ТРУДЕЩИ СЕ ИСКАТ МИР
След като подчерта, че сто към верижно 

цените. Необходимо да се на 
мерят други решения макар 
и чрез регрес или по някой 
'друг начин да се 
селяните. За нашия 
е най-важно да бъде сигурен, 
че онова което произведе ще 
бъде изкупено 
цени. У нас обаче няма дос
татъчно планове за производс 
тво. Затова говорех — трябва 
да се планира в смисъл земе 
делците да се свържат с фа
бриките за преработка на сел 
скостопански продукти и 
търговията и да се договарят 
колко годишно са нужни сел 
скостопански 
Така селскостопанските прои 
зводители ще бъдат сигурни".

покачване на Спирайки се върху 
народното положение прези- 
денът Ти,то каза:

„Мога да ви кажа, че не 
съм оптимист по отношение 
по -и ататъшните 
в света, защото 
някои най-отговорни фактори, 
особено при някои велики си 
ли, подхождат към разреша
ването на различни проблеми 
и какви тенденции проявяват 
в международните отношения. 
Вие знаете, че ние, като не
обвързана страна отново сме 
инициатори, заедно с около 30 
други страни, за среща меж
ду ръководители на държави 
и правителства на необвърза 
ните страни. Мястото на сре 
щата още не е установено. На 
тази среща на най-високо рц 
внище ще се разисква по ня
колко най-крупни проблеми, 
които не се касаят само до 
необвързаните страни, но до 
всички малки и средни стра-

панското положение 
та е между-вие между големите и малки 

страни. Ние знаем, че велики 
те сили имат по-големи задъл 
жения. Но когато се касае за 
човешки и междудържавни 
отношения, тогава тези отнц 
шения трябва да бъдат рав
ноправни, а не малките и сре 
дни държави да бъдат под
чинени на нечия хегемония. 
За всичко това трябва да раз 
говаряме. Значи, първо за не 
вмешателството във вътреш
ните работи на други страни, 
след това за икономическата 
помощ на развиващите се ст 
рани, чисто положение всс 
повече се влошава. По-ната
тък, въпросът по разоръжа
ването също трябва да наме 
ри място в дневния ред на 
конференцията на необвърза 
ните, както и въпроси за о7 
кончателната деколонизация. 
С една дума, в дневния ред 
на конференцията ще се вне 
сат крупни световни пробле! 
ми ,с което няма пряко да 
се засегне която и да е вели
ка страна, но отново силно 
ще се утвърдят някои основ 
ни принципи в международ
ните отношения. За тези при 
иципи ние говорихме вече и

на Белградската и на Каирс
ката конференция. И тогава 
приехме декларации. Мисля; 
че сега на новата стреща на 
необвързаните страни, няма 
да бъде достатъчно само при 
емането на декларации, но и 
конкретно да се договорим 
за съвместни акции, които ще 
водим в бъдеще особено чрез 
Обединените нации, защото 
те са главно място, където 
трябва да се борим и да осу 
етим един ден малките и сред 
ни страни да не станат разме 
нна монета. Следователно, не 
става дума само за необвър 
заните страни, но и за много 
други малки и средни страни, 
които формално са свързани 
с някой блок, но които също 
както ,и необвързаните стра
ни са заинтересовани за рав
ноправни международни отно 
шения”...

Сега бих искал да кажа ня 
колко думи за нашите отно
шения с някои източноевро7 
пейски страни. Вие знаете, че 
през последно време отново 
станахме доста чест обект на 
нападки от разни страни от 
някои източноевропейски дър 

Следва на (2 стр:)

в страна 
стабилизирано, президе

нтът Тито се спря 
проблемите

и върху 
на селското сто- помогне на 

селянинпанство като каза:
Как ще помогнем 

делците? В Скупщината 
са приета някои решения, оп 

някои регреси, 
за изкуствени торове, напри
мер, защото цената на изкус 
таените торове се покачи, а 
цената на

перспективи 
виждам как

на земе- 
вече

по съответниределени са

пшеницата остана 
същата. Аз винаги съм гово- 

I рил, а и сега това изтъквам, 
че съм против покачване на

с

цените на селскостопанските произведения.продукта на пшеницата и ца
ревицата, защото това води

Актуално

На идеологическия фронт ни.
Както е известно има мне 

ния за това, че великите сили 
държат в свои ръце съдбата 
на човечеството, че единстве 
но те имат право да решават 
по световните проблеми и за 
съдбата на отделни народи. 
Такива разбирания и такива 
тенденции са твърде опасни. 
От друга страна, опасно е и 
блоковето определение, защр 
то подялбата на света на бло 
кове същевременно значи и 
подялба на света на сфери на 
влияние. А щом като се ка
сае за сфери на влияние, то
гава става твърде тежко за о- 
ния малки и средни страни, 
които се числят към отделна 
сфера на влияние. Това е из 
точиик на постоянен натиск 
върху тях.

А какво е нашето мнение? 
Ние, както и всички необвър 
зами страни считаме, че в све 
та трябва да владее равнопра

Битката за преобразование 
на нашето общество върху са 
моуправителни основи навли
за в решаващата фаза.. Резол 
гоциите и решенията на Кон 
треса на СЮК отредиха на 
прогресивните и революцио
нни сили, на първо място на 
Съюза на комунистите, насо
ките за настъпление по всич 
ки фронтове. В основите, на 
всяка активност е да се ожи- 
вотворят докрай изисквания
та на стопанската и обществе 
ната реформа и на Насоките. 
Знае ■ се какво се иска, защото 
са дадени съответни теорети 
чни мотивировки 
ясни, че не е трудно върху 
тях да се изгражда идейно- 
политическото съзнание на 
всеки комунист и единодейс
твието на СК по всички клю
чови въпроси на обществено 
то и стопанско развитие на 
нашата общност.

В процесите на преобразо
ванието се поставя категория 
пият въпрос за откриване на 
идеологически фронт против 
извъртането и клеветенето на 
нашия опит. и против опити
те за отклон на развитието от 
начертания път. Без усвоява
нето на теоретични анализи 
и мотивировки на нашия о- 
пит от мнозинството членове 
на СК никога не ще се пости 
гне решителна победа над бю 
рократичните и консерватив
ни възгледи. Затова повелята 
на момента е да се издигне

съзнанието на комунистите по 
средством студиозни и систе
матични проучвания на тру
довете на нашите теоретици. 
Това е изискването н на мла
дите, които все повече влизат 
в редовете на СК.

Просветните работници на 
село следва да предложат сво 
ите знания, способност и въз 
можности в служба на тази 
важна задача. Те са все още 
факторите на село, от чиято 
дейност зависят много побе
ди на идеологическия фронт. 
От тях зависи доколко селя
ните комунисти ще разберат 
ключовите проблеми на само 
управителното развитие. В Ди 
митровградско от около 
учители на село — 90 на сто 
са.членове на СК. Тяхната по

Конституирана сиупщината но Сърбия
На 6 т.м. бе проведена 

първата сеоия на новия съ
став на Скупщината на СР 
Сърбия, на която бяха избра 
ни председател и заместник- 
председатели на скупщината, 
председатели на отделните ка 
мари и членове за Камарата 
на народите в Съюзната ску
пщина. Мандатът за съставя
не на Републикански изпълни 
телон съвет бе доверен на Ми 
ленко Боянич.

С пълно едштогласис бе из
бран за председател .на скуп

щината Драгослав Маркович, 
първоборец от НОБ и дълго
годишен партиен и държавен 
ръководител. Бил е и посла
ник на СФРЮ в НР Бълга
рия.

С кратко слово новият пре
дседател благодари на стария 
състав за успешна работа и 
изтъкна, че новите представи 
тели ще работят при по-бла
гоприятни икономически и 
политически условия.

толкова

60

мощ в теоретичното издига
не на комунистите-селяни е от 
първостепенно значение, а от 
тяхната находчивост зависи 
какви форми на работа ще 
приложат при проучването на 
конгресните документи и тру 
довете на нашите теоретици.

Може би тяхната работа в 
този сектор би трябвало да 
бъде един вид проверка на 
тяхното ангажиране в Съюза 
на комунистите, на тяхната 
борба за единство и победа 
на най-прогресивните стреме
жи в нашето общество. А пред 
важността па тази задача бло 
днеят всички разногласия и 
еснафски разбирания.

М. Н. Н.

М. В.

ВАШАТА БАНКА
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА 

БАНКА В ЛЕСКОВАЦ
НА РЕДОВНИТЕ ВЛОГОВЕ ЛИХВАТА Е 7, А НА ОС- 

РОЧЕНИТЕ — 8°/о.
СПЕСТЯВАЙТЕ ПРИ ОБЕДИНЕНАТА КРЕДИТНА 

БАНКА В ЛЕСКОВАЦ И НЕЙНИТЕ КЛОНОВЕ В БУЯНО- 
ВАН, ВУЧЙЕ, ГЪРДЕЛИЦА, ЛЕБАНЕ, ВЛАСОТИНЦИ, ВЛА 
ДИЧИН ХАН, БОСИЛЕГРАД И ВЪВ ВСИЧКИ ПОЩИ НА 
ПТТ—ЛЕСКОВАЦ, От тържественото заседание на ОК на СКС в Димитровград. 

(Фотохроникл от тържеството на стр. 3.) I



Реч на президента Тито в КралевицаЗА ДЕ ГОЛ
(Продължение от 1 стр.) 

жали. Те
папрсдцид интересите на на
шия народ и да сс избягват 
различни сензации, които ни 
нанасят само вреда. Не бива 
да се занимаваме със сснза, 
ции. Затова аз и по-рано пра 
вих забележка на печата, а 
тона правя и днес.

В Съветския съюз поняко
га са' огорчени заради някои 
статии в 
Л какво е 
тях по отношснисс на наша
та страна? Те постоянно го
ворят против нас. Организи
рат се множество сказки, кри 
гикуват ни 
начини, говорят, 
тръгнали по пътя на капита 
лизма и подобно. Това не се 
прави само в Съветския съюз, 
но и в Германската дсмокра 
тична република, 
която грубо и непрекъснато 

напада, след това в Бълга 
рия и Унгария. Очевидно е, че 
се касае до договорени напад 
ки против Югославия.

зваме с политиката и с идео 
логическите различия. Не би 
трябвало да се стига дотам, 
зарад отделни статии в печа
та да има отражения върху - 
икономическите отношения. 
Тези отношения трябва да 
бъдат стабилни и континуи- 
рани. Но на идеологическото 
поле можем да разискваме. 
Ако успеем да убедим един 
другиго, добре, а ако не убе 
дим, не с нищо страшно. Не
ка да върви всеки по своя път, 
па да видим кой по-бързо ще 
напредва.

В последно време има из
вестни признаци, че би било 
добро да сс прекъсне с този 
политически пинг-понг. Аз 
ясно казах, чс ние сме гото
ви да седнем и да разговар
яме, па да видим каква е ра 
ботата и тогава да се догово 
рим занапред за какво можем 
да сс караме, а за какво не 
би трябвало да се караме. Та 
ка и ние да направим няка
къв план. Защото настояща
та караница никъде не води 
Нас никой не може да ни у- 
беди, че нямаме право по от
ношение на нашата вътреш
на система, която изгражда
ме. По-добре е да ни остав
ят на спокойствие. Ние не ги

критикуват всичко 
което става у нас, нападат ця 
лата паша система, а по от- 

и ши ата външнананошеиис 
политика говорят, чс ние пак 
тирамс с този или онзи, дори 
сега и с Китай- което с чис
та безсмислица, 
тикуват, чс по повод въоръ
жения инцидент на р. Усури 

издишахме своя глас как 
то те го издигнаха, 
пятия народ, по и целия св
ят знае,

Тс ни кри-

нашитс вестипицм.
положението приНС

Нс само

чс социалистическа 
стои наЮгославия винаги 

становище, чс с недопустимо 
гранични проблеми да сс рс 
шават по военен път, със си- 

въоръжени конфликти.

по всевъзможни
чс вече сме

С референдума от 27 април 52,7п/о французи казаха 
„не" във връзка с Де Головите предложения за реформа па 
регионите и Сената. Същия ден към полунощ с кратко по
ръчение Де Гол си подаде останка след II-годишно предсо- 
дателствупанс.

С тона закърши едни период от историята па Франция, 
силен печат върху който остави Де Гол. До избирането на 
нов председател Де Гол ще замества Ален Поар, председа
тел на Сената.

ла, с
Знае сс ко>й започна спомена 

въоръжен инцидент. Атия
знае сс и това, чс пие после
дователно и решително сс за 
стъпваме за принципа 
въпроси да сс решават по ми 
рои начин, т.с., с преговори. 
А защо мис да сс включваме

Ние

в Полша,

всички ни

пропаганда.в някаква 
обективно гледаме на неща
та. Ние обективно преценява 
мс събитията и считаме, чс.

СМЕНЕН ПЪРВИЯ! СЕКРЕТАР НА КПЧ Нас ни нападат от няколко 
ние всъщност за 

малко пи-
Но все пак считам, чс

страни, а 
тона твърде

шем.
би трябвало още по-малко да 
се пише. Ние трябва да

| само по мирен път могат да 
сс решават споровете между 
Съветския съюз и Китай. Ние 
съжаляваме, чс сс стигна до 
споменатия въоръжен кон
фликт. Ние нямаме никакви 
задни намерения, мито ни ра 
два онова, което става със 
съветско-китайските отноше-

си
работа,нашатагледаме

да изграждаме нашата страна 
(аплодисменти) на дело да 
кажем резултатите на нашата 
система. Досега се оказа, че 

чс нашата

закачаме, нека те да решават 
проблемите както 
Ние няма да се радваме ако 
те нямат успехи. Напротив, 
ако имат успех, ще 
да видим как са го постигли, 
та и ние да използваме не- 

а не сега да се караме

подама
•74' ‘

си искат*

в това успяваме, 
самоуправителна социалисти
ческа система, че самоуправ
лението у нас води към по
нататъшно отмиране на дър
жавата и командването отго
ре. Защото нашите производ 
дители все повече и повече 
стават съзнателни и отговор 
ни за онова, което правят.

& настоим:!
ПИЯ.

Обвиняват ни, че нашият
що.печат постоянно пише против 

Съветски съюз. Това нс е вя 
Съществува обаче един 

Аз говорих и

що се касае до нашата са
моуправителна социалистичес
ка система, ние сме убедени, 
че бихме могли да постигаме 
и по-големи резултати ако не 
бяха дадени обективни фак
тори, външнополитически и 
други, които затрудняват на 
шия по-бърз напредък. Осо
бено когато имаме предвид 
народната отбрана.. Ние сега 
сме принудени да заделяме ог 
ромни средства за да можем 
още повече да укрепим наша 
та общонародна отбрана. Ня 
кои мислят, че това правим 
зарад тях. Но това не е вяр
но. Тя не е насочена против 
никого".

рно.
друг проблем, 
на Деветия конгрес, че наши
ят печат нс бива да се зани
мава с дребни работи и да 
драматизира разни неща, но 
трябва да бъде обективен ин 
форматор на онова, което се

Какви отношения искаме да 
имаме със социалистическите 
страни, а особено със съсед 
ните социалистически страни? 
Защото и ние сме социалис
тическа страна. Аз считам, че 
трябва да имаме нормални от 
ношения, по възможност, до 
бри и приятелски отношения. 

- И кономическите 
трябва да бъдат по-широки 
и по-вссстранни, както досе
га, до голяма степен това и 
постигнахме и да не ги свър

На съвместна сесия па Камарата на народите и Ка
марата на избирателите, състояла сс на 28 април, Алексан
дър Дубчек, досегашен първи секретар на ЦК на КПЧ, с 
болшинство гласове бе избрал за председател на Федерал
ната скупщина на Чехословакия.

случва.
Слабост на една част от 

нашия печат с, че не държи 
достатъчно сметка какъв ефс 
кт ще има това писане върху 
нашите отношения със стра
ните, за които става дума. Не 
винаги сс държи сметка да
ли това ще е от полза за на
шата страна или ще и нане
се вреда. Считам, че на пър
во място трябва да се имат

(Фото — Ташог)

Следизборни актуални теми
отношения

САМОУПРАВИТЕЛНА КОМУНА
Населението и трудещите ни органи от различните сфе- 

се проявяват голям интерес ри на труда и на интересите
ма трудещите се.

Тази роля на самоуправите- 
повече лната община зависи от ней

ното положение в системата 
на общественото разпределе- 

И действително ние, защото само икономиче- 
— от това, как щс се постав- ски силни общини могат да 
ят общинските скупщи-ни към осигурят по-ефикасно решава 
другите самоуправителни ор- не на различните проблеми 
гани, ще зависи до голяма на гражданите и трудещите 
степен развитието на самоу- се. Макар цялото развитие да 
правителните отношения ,в об е насочено към това, общи- 
Щината. ните още не са толкова замо-

Досегашният опит вече по- жни, да задоволят изцяло ну 
каза, че нищо повече не оже ждите от образование, култу-| 
сточава населението, отколко- ра, социална защита и др. А 
то узурпирането на самоупра самоуправителиите органи в 
вителните права или админи- предприятията и в общинска- 
стративно -. бюрократическо- та скупщина малко въздей- 
то кроене на съдбата на пасе ствуват за отделянето и изра 
лението и трудещите се, за- зходването на ■ средства за та- 
щото тяхното съзнание все кива нужди, 
по-чувствително реагира про- Позицията на общините 
тив антисамоуправителните по все още не дава възможност 
стъпки и постановления. на гражданите да управляват

В нашите условия комунал- обществените работи в кому
ната система стана най-подхо ната с пълна отговорност. Все 
дяща за самоуправително ура още са силни решенията и по 
ждане на обществените и ма- становленията на държавни- 
териални отношения изобщо Тс органи и те пречат отноше 

На °™ошсниятй нията да почиват на по-цяло- 
^ Разните области на стни самоуправителни отноше 

труда. В общината се възпро ния.
извеждат материалните блага Сегашното ограничаващо вли 

_ т-1иЗДаВа излишен на тру- яние може да се смекчи са-
адаТееТ “? сс „оста.

гласува тяхното задоволяване X Р 2 самоуправ-
с материалните възможности ™ето 'на гражданите, а нести като орган на властта. Така 

за да изпълни тази своя общинската скутц-ина ще ста 
функция, общината трябва не демократически облик на 
да бъде съставна част и фак- самоуправително договаряне и 
тор на обединяването осен на съгласуване интересите и 
бено в самоу правителните съ- нуждите на всички участни- 
вети на всички самоуправител ци в общественото възпроиз-

за уреждане на отношенията 
в общината върху самоупра
вителни основи. Още 
сега, когато трябва да започ
нат работа новите отборниче- 
ски състави.

Б. Илиев ЮК11 в периода 

на НОВ и революцията
'лини

В началото на 1945 година 
Югославската армия водеше 
тежки сражения за окончате 
лно освобождение на страна
та. По време иа общото на
стъпление на съюзническите 
сили
лавската армия започна 
настъпва съобразно с опера
циите, които съюзниците пре 
дприемаха в Унгария и Ита
лия.

ритория не спряха да се съ- 
противяват. Германците итех 
ните помощници — народни
те врагове
пробият на всяка цена през 
границата, за да избегнат от- 

срещу Германия Югос- говорността за зверствата, ко 
да нто бяха направили над на

шето население. Затова

400 хиляди мъже, жени и де 
ца бяха избити от страна на 
окупатора и народните преда 
тели.

Партията излезе от войната 
като ръководна идейна и по
литическа сила в цялото юго 
славско общество, с огромен 
опит и огромно доверие сред 
народа. Победоносната офан
зива на Югославската армия 
и ефикасните мерки, 
бяха предприети за укрепва
не на държавата, още повече 
повлияха за сплотяването на 
народните маси в Народоос- 
вободителния фронт. Образу
ването на единна държава Де 
мократична федеративна Ю- 
го славия на 7 март 1945 годи 
на под председателството на 
Йосип Броз Тито означаваше 
осъществяване на желанието 
на югославските народи, кои-

искаха да се

вой
ната на югославската терито
рия продължи до 15 май ко 
гато след жестоки сражения 
останките на вражеските съе-

които
Първо предприе настъпле

нието Четвърта армия, а нос Динения бяха принудени да 
ле, през април, започна общо се предадат. 
настъпление на силите на За победата, която значеше 
ЮНА. Според плана на Гене исторически поврат в живота 
ралния щаб, съставен в Бел- на нашата страна, югослав- 
град към средата на март, ските народи дадоха огром- 
фланговите армии пробиха ни жертви. През освободител 
неприятелския фронт в Срем ната война и народната рево- 
и Горски Котар и с бързо на л>оция загинаха 305 хилядни 
стъпление към Триест и пла- б°йЦи и ръководители на на
пилата Караванки излязоха шата армия. Над 1 милион и 
на нашите северпи граници, 
като затвориха отстъпление
то на неприятелските и куиз- 
линговските сили, които отст
ъпваха по тази посока. И ма
кар че на -8 май 1945 година 
да бе подпйсан в Берлин ак- 

безусловна капитула
ция на. Германия, хитлерист
ките сили на югославската те
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ЧЕСТВУВАНЕ НА 

ПРАЗНИКА НА ТРУДА
Димитровград

В ЧЕСТ НА ЮБИЛЕЯ

„ Ш!Щ1 Ш!н31
празнуван богато и весело ^ОЖ€ би няма и Да се
Почти нямаше дом или к-ьша ае' ВпР°чем защо е и нуж 
от която да «е ехтеше леещ.' Д" СС у3нава‘ Та нали все'
И ако се казва, че е празник 
на трудещите — действител
но беше това.

За що то работници 
предприятия, на групи

I

! В чест на 50-годишни- 
ната на ЮКП минала
та събота в Димитров
град се състоя търже
ствено събрание на ОК 
на СКС. Събрапието, на 
което присъствуваха и 
много гости от партий
ните комитети от Пиро 
тека, Бабушпишка и Бе 
лопалаиацка общини и 
др. гости, откри др. Ге
орги Алексов, секретар 
на ОК на СКС.

М еждународният :празник 
на труда — 1 май, тази годи
на, в Димитровградско бе

Магазините добре подреде
ни.

________ Тук, още в навечерието на
, кс ято запиташ как е пре- празника ое чувствуваше праз 

празника, ти казва: БО ничиото настроение.
ГАТО И ВЕСЕЛО I - —Ст. Н. На автобусната спирка 

всеки час пристигаха нови го
сти. От далечни и различни 

| краища пристигаха хора в дп 
дния си край, поорещани от 
роднини и приятели. И на 
граничния преход при Рибар 
ци владаеше голямо оживле
ние. В Босилеград пристигна
ха няколко автобуса, частнг 
коли и таксита с българехц

В. в.

■ Босилеградпо
при

родата или в частните си до
мове, покрай отрупани маси с и та5и година празника на 
ядйМета и пиене прекараха труда 6еше 6огато чествуван 
почти четири дни във весел- В Б?рИЛ€гРЗД и околните се- 
би. И селяните бяха оставили ?а' Чествуването обилствува- 
ралата и плуговете, макар че,бе Ше С Разх°Дки> богата трапе- 
хубаво време за оран, и с ра- 3\ Х5Р1 и др' 
дост дочакваха'синове, дъще- В БосилегРад- където тък- 
ри. роднини и близки в свои- МО що ^стигаше 
те домозе.

Димитровград бе

в

пролетта граждани.

На 15 май в Димитровградособено
жив. Няколко десетки различ 
ни марки автомобили бяха за 
дръстили улиците. На стоти
ци „отшелници'' се завръща
ха в бащините домове, за да 
прекарат тоя празник в семе
йна атмосфера, сред свои бли 
зки. И някак ои стана тради 
ция на тоя празник да си йд-

МАСОВО ДА ПОСРЕЩНЕМ 

ТИТОВАТА ЩАФЕТА
След повече години неидва вети до президента Тито. 

не, тази година на 15 май щс, Както се очаква, на митин- 
пристигне в Димитровград га ще произнесе реч изтъкнат 
съюзната щафета, която мла републикански обществено-по 
дежите от цяла Югославия литичеатои деец. След туй, под

открито небе, известни арти 
сти-изпълнители от

ват като на уречен час, за да 
се веселят общо.

Картината няма да 
пълна ако не кажем, че ще
дрото пролетно слънце обил
но лееше светлина, 
живот и мамеше 
природата. И тази година при 
„Манасгирчето" бе доста жи-

дъжд
който плисна в следобедните; 
часове принуди хората да се 
завърнат в домовете си. Но 
тук веселбата продължаваше 
още по-разгорещено.

Може би най-голяма радост 
изпитаха погановчаяи, 
пуснаха тока 
Нищо, че наскоро, зарад ня
какъв дефект угасна, но село 
то ще помни тоя празник. По 
наетоязцем там работи коми
сия, която трябва да устдно-

бъде вече десетки дни предават от 
ръце на ръце, за да я връчат 
за рождения ден на другаря ще представят културна пра 
Тито'— 25 ма'й

Белград
будеше в негови грама.

Очаква се същевременно 
младежи и граждани от гра
да и близки и далечни села 
маоово да посетят митинга и 
по тоя начин изкажат почи
тта си към великия вожд насюк.

Затуй младежи, ученици, ра 
болници, граждани, всички да 
излезем на 15 май вечерта 
и топло приветствуваме тазго 
дишната щафета!

Същевременно на 16 май 
сутринта в шест часа тържес 
тввно да я изпратим и преда 
дем на младежите от Кална, 
които ще я предадат по-на
татък, за да пристигне на 25 
май в Неговите ръце I

всичко в ръце.
Тази година чествуваме и 

петдесеттодишния юбилей на 
Югославската комунистическа 
партия и профсъюза, така че 
тържеството ще бъде двой-

во, а само пролетния

но.
Вечерта на 15 май, когато 

младежите от Пирот ще пре 
дадат щафетната палка на мла 
дежите от Димитровград и ко 
гато тя ще пристигне в цент 
ъра на града ще се състои 
величествен митинт. Същевре 
мен,но от районните центрове 
на комуната 
местните щафети, чрез които 
младежите от Димитровград
ско ще изпратят своите при-

които
Празника.за

ще пристигнат
ви къде е повредата.

Трудно може да посочим 
други статистически данни.

то се вдигнаха на оръжие сре укрепване на международното леми. Веднага след образува- 
и народните положение на. страната, бе нето на Временното правител 

за национално и установено сътрудничество с ство на ДФЮ започна рабо- 
освобождение. другите съюзнически държа- тата по федеративното устро- 

Под ръководството на ЮКП ви по линията на борбата за йване па държавата, съгласно 
се разви широка дейност по правилно решаване на след- решенията на Второто заседа 
бяха ранени към 425 хиляди военните международни проб- ние на АВНОЮ. Пред свър

шването иа войната бяха об
разувани правителства 
всички републики, а на 29 но
ември 1945 година бс приета 
Деклерацията за провъзглася 
ванс на Федеративна народна 
република Югославия. С то
ва и формално бе ликвидира
на монархията. „В светлината 
на великите исторически при
добивки от четиригодишната 
революционна борба по-леко 
могат да се съгледат ролята 
и значението на нашата ко
мунистическа партия, без ко
ято тези придобивки нямашо 
да има. Но това развитие бс 
исторически предопределено. 
В момент, когато водещите 
сили на буржоазното обще
ство и техните партии изневе 
риха, в най-съдбовните годи
ни па нашата по-иова исто
рия, излезе на историческата 
сцена Комунистическата пар
тия — единна докрай, и до
край демократична и народ
на, сдина общоюгославска па 
ртия, която бе способна да 
поеме политическото ръковод

щу окупатора 
предатели 
политическо

във

ство на нашите народи и да 
им посочи пътя, по който 
трябва да вървят. Този път 
беше път на борбата, в коя
то сигурно да се осъществят 
тежненията на народите" 

(Тито)

Пионерите от оси. училище „Моша Пияде предадоха подбра 
на програма

Текст и снимки: Ст. АлекснчВърховният комендант на НОВЮ и политически секретар 
иа ЮКП по време иа Народоосвободителната борба — Тито — Край —
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ПРЕД ЮБИЛЕЯ НА ДРЖАВНАТА СИГУРНОСТ
—
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ВАРДАР“ Н „ЕРМА“ СЪОБЩАВАТ„КОГАТО СУЛТАНЪТ НАСТИНЕ 

— КИХА РАЯТА“
■ ■ ■

ли в исго? Тръпки минаха по ця
лото му тяло: защо тръгнах сам? 
Моята необмисленост ще развали 
всичко. Наблизко прелетя птица, 
а той легна. След като се поус
покои малко той доближи до ед
но голямо дърво, под което забе- 
ляза няколко буци свеже изхапа
на пръст. Той повдигна камъка 
сложен на пръстта и бързо започ
на да разгръща пръстта, 
се обикновено шише от бира 
па. От шишето се показа 
и хартия. Всичко това той сложи 
в джоба, а шишето върна на мя
стото и отново го покри с пръст. 
Отгоре сложи камъка.

На 13 май 1969 година сс навършват 25 години от 
деня когат'о по нареждане на Върховния комендант на НОВ 
другаря Тнто на 13 май 1944 година бе основана в Дървар 
ОЗНА (Отдел за защита на народа).

От първия ден на своето формиране Държавната си
гурност, минавайки през разни периоди, даваше своя нри- 

борбата против всички неприятели на социалистиче
ска Югославия. В гази борба тя претърпяваше организацио 
ппи промени, приспособявайки се към социалистическото, 

смисъл демократическо и самоуправително раз-

епизод
от борбата на Държавната сигурност против нелегално пре
хвърлящите сс агенти от чужбина в периода след Резолю
цията на ИБ.

Преди време кооперативният съвет па „Сточар" бе 
дал на смнловската младеж една парцела за игрище. Село
то бе благодарно на коперацнята. Учениците поизчпетиха 
полянката, носле туриха диреци и игрището бе готово. Мно
го мачове сс играха па полянката и младежта си бе наме
рила .място за забава и събиране. Но това не потрая за
дълго. В цеха на кооперацията От Смиловци со намери чо
век да разоре игрището, въпреки решението на коператив- 
нил съвет и без да е отговарял за това.

Сега пак има ново такова решение, което възмущава 
хората. Даже това решение с по-драстично и едпа ли нс сс 
доближава до хулигашщша.

Всъщност, за какво се касае?
Училището си имало ниоичка. Учениците засадили 

около нея 90 тополи. Това било преди десетина години и 
тополите били израсли в големи, високи дървета. Училище
то ползвало пивичката, както могло и умеело.

Но миналата есен някому в смиловския цех на коопе
рацията хрумнало да унищожи, създаденото от учениците. 
Дошли работници, изсекли тонодкитс и разорали нивичка- 
та. Никой нс питал ни училищните власти, ни учениците, 
ни селяните. Когато работата била свършена, собствениците 
могли само да видят, чс няма тяхната «птичка с тополки- 
те. Какво е станало с дърветата? Част разпели работниците, 
а част използвала кооперацията за поправка на мандрата в 
Одоровцн. На училището пе било дадено нищо.

Трябва ли да споменем сега, че има кооперации, кои 
го правят обратно — дават свои парцели па училищата, по
магат им с маштштс си, правят им игрища, изкупват про
изведенията и др. С една дума казано — сътрудничат с у- 
чилището и учениците, съзнавайки, чс между тях има и 
утрешни солидпи производители и сътрудници с коопера
цията. Но тези кооперации мислят за бъдещето и затова с 
готовност жертвуват и средства и труд, изключвайки тссно- 
гърдието и късогледата, вредна деловнтост.

А смиловският цех?
Той се е нагърбил с безславната роля да жертвува 

доверието за парченце нива, която и нс е негова, а на 
училището. А резултатът от тази деловнтост е подходяща 
— селяните се сърдят, учепиците иедоволствуват, училищ
ната управа съди кооперацията, т.е. опия от пея, които не 
проявяват ама хич чувство на отговорност за сътрудниче
ството с хората и за потребите на селото.

Ето един ярък пример, как се руши сътрудничеството 
със селото, когато се забрави, че с насилие не може да се

Появинос в с та- 
конш

II ПЪЛНИЯ
витис на нашата страна.

По повод този юбилс/й публикуваме кратък След като измила стотина мет
ра отново навлезе в гората. Нетъ 
рпението беше огромно.- Седна и 
измъкна листчетата от джоба. Ра*. 
ви ги и възбуден четеше: ,,Вар
дар и Ерма обаждат ....'*

Жените тръгнаха по една пътеч 
ка, която навлизаше във всс по- 
гъста гора и се спускашс към до
лината, наречена Мъртвииа. Дра
ган добре познаваше това място, 
няколко пъти е минавал тук. Тук 
беше някак си тихо, помалко мра 
чно и денем, гората беше малко 
по-висока от човешки бой, достатъ 
чиа да укрие някого, ио и да да
де възможност за добър преглед 
иа скрития, да забележи 
който
та страна до гова място. Затова 
Драган реши да не върви по-на
татък. Скри се и започна да огле
жда.

Жълтата забрадка, която за мо
мент беше загубил, отново се по
каза иа една малка полянка вля
во от пътечката. Сега жените сто- 
еха и отвреме-навреме се навеж
даха. Какво правят там? Ако тръ 
гне насреща им може да бъде за
белязан. Да гледа и чака оттук 
напълно безпомощен.

Жените бързо се връщаха, 
още по-добре се скри до#ато те 
минаваха по пътечката край него. 
Накъде сега. 
след тях или към мястото откъде 
то идват. След като се увери, че 
отиват по пътя към селото, тръг
на по пътечката през гората. Не 
беше трудно да намери мястото, 
където стояха жените преди мал
ко. Гората тук беше по-рядка с 
малки полянки. Драган 
За пръв път този ден сърцето му 
започна по-силно да бие. В изпо
тените ръце стягаше 
Може би тук е бандата, той е от
крит и сега някое скрито дуло це-

Пазарнияг ден за града и окол
ността с малък празник. В 
ден идпат селяни от 
чените села, докарват на коне Дъ-

ссдмичсм 
гимназия

та, идват девойки да се намерят 
с момчета, разхождат сс, отиват 
на кино . . .

През тази шарена маса свят, 
която сс лъкатушкаше насам-натам 
но главната и почти единствена 
улица, си пробиваше път висока, 
млада жена, с дълги червени коса. 
която й падаше до раменете. Ма
кар че времето беше още топло, 
ма краката си още имаше ботушки 
от червеникава кожа,

Когато мзлезна от града, черве
нокосата жена си сложи забрад
ка и сс отправи по селския хгьт 
към село. П. Драган тръгна след 
нея решен да нс я изпуска, защо- 
то предполагаше за какъв „излет'* 
в природата можеше да Се касае. 
Съмняваше се, че червенокосата 
жена поддържа връзки с въоръ
жена банда, която нелегално мина 
ваше границата. Пазарният ден 
беше удобен случай незабелязано 
да излезе от града. Драган ведна
га видя, че нс трябваше да тръг
не сам, ио когато я видя на ули
цата никак не предполагаше. че 
тя ще тръгне извън града. А слсд 
това беше късно да повика няко-

ЗАСАДАтози 
най-отдале-

На третия ден от чакането в ко 
Почиваха'* 

явката
либката беше тъмно. „I 
Пора и Драган, а край 
беше Станко. През нощта Станко 
се връщаше, а те отиваха в заса-

рпа, дисаги с храна - 
наряд за учениците от

да.
Мълчеха и мислеха защо банда

та все още я няма. Измъчваше ги 
мисълта, че засадата е разкрита. 
Може би някой ги е видял. Мъл 
чанисто прекъсна Пора, когато по 
вика заспалия Драган да тръгнат. 
Трябваше да сменят Станко. Зна
еше колко тежко беше да издъо- 
жи сам цял ден, напрегнат с би
нокъл в ръце. Над Мъртвината л 
почна да се спуска мрак. Есенен 
мрак. Първите вечери ги изненад
ваше. Идваше внезапно.

всеки.
идва от противоположна

Търгнаха към мястото, 
беше Станко, 
наха я той и 
който те дойдоха се чуха крачки. 
Тихи, едвам се чуваха, но в ти
шината на мрака, който се спус
каше, доста ясни. Кой ли може да 
бъде това? Някой закъснял селя
нин. За тези три дена тук никой 
не се е мернал.

— Двама са, пошепна Бора и стс 
гна шмайзера.

където 
Отведнъж се сеп- 
Бора. Из пътя по

Той

Драган.мислеше

Леки тръпки обвзеха 
Бандата! Толкова

Драган, 
чакане, неиизве 

стност, цели нощи с пърст на спу
съка край явката ... а сега отве
днъж. Може би не е бандата. Да 
ги спрат, да питат кой е, ще се

Мъртви
ната. Вече се чуваше и говор. На
скоро забелязаха силуетите 
ма души, конто стояха 
двайсетина метра от ~Боро и Дра
ган. От доловените думи 
ше как двамата разговаряха 
ли да тръгнат или да почакат още 
малко. Бандата 
якето на Драган и Боро.

Двете силуети се придвижиха и 
сега добре се виждаха. Обаче сега 
не вървеха по пътечката, но за
виха вляво.

Нямаше вече време за чакане.
Предайте се! Обкръжени сте. 

Извика Драган, и бързо доближа
ваше

го.
Пътьом червенокосата жена. се

га с жълта забрадка на главата 
настигна една възрастна селянка и 
те тръгнха заедно. Нейният „из
лет’* в природата стана още по- 
интересен.

застана.
направи нищо в условията на самоуправитслни отношения.

Поговорката казва: „Когато султанът настине — киха 
раята". Така е било някога. Не е ли време да киха сул
танът?

пистолета. открият, ще алармират
М. Б. "

на два 
на пътя

Приет е бюджета 

на ОС в Босилеград Ще ое води сметка за всеки динар се чува
ла

беше за ключе-

С известно закъснение об 
щиноката скупщина в Бооилс 
град прие бюджета за тази го 
дина.

На втората съвместна 
сия новият отборнически със 
тав имаше твърде сериозна 
задача :да разпредели общин 
ския бюджет и то при поло
жение когато е той на мина 
логодшино равнище и когато 
няма възможност да се удо
влетворят редица нужди.

По този повод станаха мно 
жсство разисквания, след ко
ито бяха внеоени известни из 
менения в разпределението на 
бюджета за настоящата годи 
на. Разбира се, в отделни ра 
зисквания имаше неясности, 
по бяха и градивни предложе 
ния и оправдателни забелели

те средства, които са ползва
ли тези потребители. А някои 
от тях още преди са успяли 
да получат по-големи средс
тва, в сравнение с други. Зна 
чи, грешките се повтарят.

Голямо недоволство отбор- 
ниците изказаха по отноше
ние на начина, по който е до 
сега реализиран бюджета. Ми 
налата година средства за ли 
чни доходи на заетите в бю 
джетните трудови 
ции винаги са намирани, без 
оглед на постъпленията в об 
щиноката каса. Но така не е 
било за

сс- до непознатите, 
говор непознатите 
стрелят. Залпът от

Вместо от- 
започнаха

Драгановия 
щмайсер наруши тишината. Гръм
на и Бора. Станко, 
насреща им, схвана 
веднага започна

да

който тръгна 
положението н 

да стреля. 
Гърмежите не траяха дълго. Ни

що вече не се чуваше. Драган н 
Бора дойдоха до Станко. Д.а стре 
лят още: в кого? Непознатите нли 
са убити или
говор стреляха още няколко 
От мястото

организа- се скриват. По до- 
пъти.

където се намираха 
непознатите се чуваше ропот. Джо 
бната лампа осветли двамата не
познати, които лежеха почти едии 
през друг. Единият беше паднал 
по гръб е голяма рана в сляпо
то око. Другият лежеше ч с лице 
към земята. Станко го обърна на 
гърб. В ръцете още стягаше дръж

всички. Така напри
мер на местните общности но 
е даден нито динар. И за еле 
ктрификацията на 
са дадени предвидените 
ства.

селата нс 
сред

ката на пистолета.
Край тях бяха шмайсери, бом- 

но ннто при единия
ки.

Ето защо тоя път общинс
ката скупщина взе решение 
бюджетът да

Отборниците от Камарата 
на трудовите общности напри 
мер реагираха когато става
ше въпрос за някои облага
ния и Данъкооборота, према
хнати от страна на Съюзната 
скупщина, а Общинската ску 
пщина иска отново да ги във е 
де. С това нещо се обременя 
ва и инак тежкото положение 
на стопанските организации 
в комуната.

Обстойни разговори 
диха и по въпроса за финан
сирането на гимназията. Ка
за се

бм. храна,
ннто при другия не намериха ни
каква хартия.

Нов квартал в Босилеград ое изпълнява 
равномерно и то според реа- 

неяони критерии. Изходна ос лизирането на приходите, 
нова са били миналогодишни

ннто думичка, от
която да можеше да се види кои 
са. Това се узна по-късно. Тогава 
това

средства. За електрификация 
на селата, 
пътища и др. също има мал 
ко средства. За тази година и 
инвестициите за учебното де 
ло са напълно 
Значи, общината няма възмо 
жност да помогне на онези се 
ла, които трябва да 
нови училищни сгради.

Подобно е и с културната 
дейност, където освен за за
плати на заетите в читалища 
та не са запланувани отделни 
средства.

Най-много средства от бю
джета ще ползват органите 
на общината, просветното де

изграждането на
ие беше най-важното, 

но беше докладите 
през границата . . .

Оставаше да се намерят автори 
те на доклада, а 
беше трудно. „Червенокосата” от
криваше пътя

В. В. Важ- 
да не отидат

„УСЛУГА“ ПОД ПРИНУДИТЕЛНО РЪКОВОДЕНЕпремахнати.
това вече не

На последната сесия общин 
ската скупщина в Босилеград 
взе решение занаятчийско-ус- 
лужното предприятие „Услу
га“ да се сложи под принуди 
телно ръководство в срок от 
6 месеца.

Такова решение отборници
те взеха след като се обсъди 
отчета на комисията, която е 
анализирала 
предприятието. Според тоя от 
чет сегашното положение на 
„Услуга” е такова, че тя ня-. 
ма възможност и по-нататък 
да работи. Направени са го

леми дефицити, а работници
те получават минимални зап
лати

до тях . . .строятсе во-
от общинския фонд об

щи резерви.
Оовен това

Милорад КОЗИЧ

,че е необходимо да се 
намери трайно решение. В 
противен случай общината ще 
изпадне в безизходно 
риално положение. Затуй има 
предложение: съвместно с ги 
мназията в Димитровград, на 
републиканско равнище, да 
се намери решение.

За комуналните проблеми 
— и тази година има малко

в предприятие
то са изразходвали почти 
чки средства от

вой
жилищния 

фонд, които са били предна
значени

1
мате-

за поддържане на 
жилищните сгради в града.

За принудителен управител 
скупщината назначи 
Богословов, общински 
тор по пазара.

състоянието в
ло. Любен

При тази най-големи бюд
жетни потребители средствата 
са разпределяни по някакви

инспек

В. В.
Сгряжжцд 4
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КАК
ЖИВЕЕ
НАШИЯТ
ЧОВЕК?

Бъдещи специалисти — студенти на практическа работа

М^аЛОГОДИШНата стойност Личните доходи у нас ми- отколкото в Полша, още по- 
на обществения продукт в налата година бяха с 10°/о по малко отколкото в Англия. 
Югославия възлезе на около големи от по-миналогодишнц Консумирането на 
110 милиарда нови динара, те. Но и това увеличение не
Когато приспаднем амортиза- е еднакво за всички отрасли. Германецът консумира средно 
цията, възлизаща на около 10 Растежът на личните доходи 15 кг, а англичанинът и 30

в обществения сектор е бил кг. 
около Ю на сто, а това зна
чи над процента на увеличе
нието на разходите. Тези ко
ито живеят от пенсии и дру
го са получили около 6% по- 
големи пенсии, което е по- 
малко от поскъпването.

НАИ-МНОГО ЗАХАР И ХЛЯБ

макински уреди, с хубава ме- храна — почти половината от 
бел. Значи голяма част от сре личния доход. Следват разхо 
дствата нашият човек израз- дите за облекло и обувки — 
ходва за трайни потребител- около 15% от общите разхо- 
ски стоки. Днес стотици хил- ди, нещо повече от това за 
яди семейства у нас разпола мебели, домакински уреди,

от ав- за услуги.

консерви 
у нас е около 4 кг на човек.

милиарда, излиза, че нацио
налният доход е юо милиар
да динара. С оглед, 
малко повече от 20 милиона

гат почти с всичко 
томобила и телевизора, до 
хладилника или перална ма
шина. Милионни семейства 
разполагат вече с два или три 
от тези съвременни домакин
ски уреди и са на път към 
по-солидно обзавеждане.

Производството на яйца а 
към 120 броя на човек. Също 
120 литра е производството 
на мляко. Но яйца харчим 
повече от този брой, защото 
внасяме известно количество. 
Произвеждаме годишно и към 
6 хиляди тона масло, а хар
чим към 10 хиляди тона. Зна 

Свикнали сме да се мислим чи не харчим ни половин ки- 
за големи гуляйджии. Дали лограм на човек годишно. Но 
това е вярно? Статистиката затова по консумирането на 
ни дава отрицателен отговор, хляб, зеле, картофи сме на 
т.е. че югославянинът не яде едно от челните места в све- 
много. Данните за консумира та. Значи нашата прехрана 
нето на хранителни продукти не е каквато следва да бъде, 
на глава от населението у, макар калоричността на днев 
нас показват, че сме доста ния еклад да е около 3.200 

а скромни. Особено това важи калории, т.е. два пъти повече 
за продуктите на така наре- от нужния минимум, 
ченото високо жизнено рав
нище, каквито са месото, мас 
лото, яйцата, консервите и

Но много се дава и за пие
не. Статистиката ни съобща
ва, че у нас се харчат 4 ми
лиарда динара годишно за пи 
ене. Че е много, няма нужда 
от доказваме. Но все пак да 
споменем, че за култура и за 
бава харчим двсйно по-мал-

че сме

жители, този доход на глава 
от населението е около 5.000 
динара, а това не е малко. 
Под това равнище са народи 
те на много страни, специал
но в Африка и Азия, обаче 
има страни с много по-голям 
национален доход на глава от 
населението в Европа и Аме
рика. Значи ние сме някъде 
по средата.

Как се разпределя тази вну
шителна сума национален до 
ход у нас? Статистиката ни 
казва, че над 50 милиарда ди 
нара са работни заплати, 
малко под тази сума 
рупване и фондове. Общо 
към 80 милиарда динара се 
изразходват за лично потре
бление, а това е толкова, че 
всяко семейство би могло да 
има лека кола. Но цифрите 
за националния доход тук оз 
начават средно равнище. Ина 
че в живота не е така. Ис
кам да кажа, че някои имат 
много повече от 5-те хиляди 
динара от националния до
ход, а други 
от това равнище.

Миналата година нашите 
автомобилни заводи са произ 
вели над 60.000 автомобила. 
Вносът на кола също бе зна 
чителен. Значи само минала
та година са „зашавали" по 
пътищата 100.000 нови кола, 
приключвайки се към вече 
движещите се 600.000 возила.

Същото положение е и при 
другите техничеоки средства. 
Миналата година са произве
дени над 360.000 електрически 
печки, към 270.000 хладилни
ка, около 300.000 телевизора. 
А по-голямата част е купена 
от наши граждани.

ко.
Ето така живее югославяни

нът.

Босилвградсна хроника
Автобусите мина
ват през Бесна ко
биланат-

От Първи май, почти след 
шесмесечни 
през Бесна кобила отново е 
проходим. За сега съобщени 
ята на тези релация са норма 
лни и автобусите на'транспор 
тното предлриятае редовно 
путуват за Враня и Скопие. 
Това е от голямо значение и 
за населението от Любатския 
район, което е през цялата 
зима било лишено от добри 
съобщителни връзки.

В разчистването на пътя 
през Бесна кобила са участву 
вали булдозерите на пътната 
секция от Враня и работници 
те от транспортното предпри
ятие в Босилеград.

АВТОМОБИЛИ И ТЕЛЕВИЗО
РИ застой пътят

На храната не се обръща 
голямо внимание. Но затова

Нашето годишно производ 
ство на месо е към 40 кг на МНОГО ЗА ПИЕНЕ 

КО ЗА КУЛТУРА
МАЛ

нашите хора се стремят към 
да си купят кола,

човек. Ако приспаднем количе 
ството, което изнасяме, изли друго 
за 33 кг на човек. Това коли да обзаведат жилището си с

модерни електро и други до-
Общо гледано нашият човек 

все още харчи най-много зачеството е двойно по-малко.

много помалко пот. Така се изгражда собстве 
ния живот, по-съвременен.

А жертвите, да кажем, не 
са малки. Всяка къща трябва 
да задели по 1000 динара. До 
сега отборите са събрали по 
700 динара от всяко домакин 
ство. Но покрай парите гомн- 
долчани са вградили във во
допровода над 5.ооо трудод-

Местната общност 

се утвърждава
Как се стига до динара?

Основният източник на до
хода на нашето население са 
личните доходи. Около 30 ми 
лиарда динара работна зап
лата са получили миналата 
година заетите в стопанските 
организации, към 20 милиар 
да личен доход е осъществен 
в частния сектор, около 
милиарда са получили служе
щите по учреждения и други 
нестопански организации, 
също толкова са получени от 
пенсии. Останалите 10 милиар-

*
волята към нови акции. И 
така гоиндолчаии рошиха да 
доведат водата в селото. Раз
делиха селото в четири групи 
и всяка махала имаше свой 
отбор за строеж на водопро
вода. Ставаше нещо ново в 
техния живот. Махалите и от 
борите се 
пръв ще 
Поставиха водопроводните 

тръби и цялата мрежа по у- 
лиците. Някои направиха .чй- 
шми в домовете, а някои в 
дворошете. Работиха преданно 
и успяха. Оставаше им още 
мал»ш до пълна победа. Смя 
таха, че водата ще потече до 
Първи май. Не успяха. Пре
чеше им времето. Но за Де
ня на младостта са сигурни. 
Остава още да се завърши ба 
сейнът в селото. Мощността 
му е 50.000 литра вода. Гоин 
дол ще бъде село, което ще 
има нещо, което много дру
ги нямат — басейн 
па техните

Ще се строят още 

три моста
На територията на Босилегра 
дската общшга тази година ще 
се строят още три места. — 
два на любатския район, а 
един към Божица. Средства 
е обезпечила пътната секция 
във Враня, а за строенето на 
тези обекти ще бъдат ангажи 
рани работници от Босилс- 
градско.

Засега сс догражда моста на 
граничния преход при Рибар 
ци. Когато тези мостове бъ
дат готови, съобщенията ще 
бъдат по-сигурни и по-добри.

В. В.

Своята жизнешзст местната 
общност, кжго форма на са- 

договаряне.

ни.
Израз на солидарност про

явиха и по време на поставя
нето на водопроводната мре
жа. Хората не жалеха своите 
ниви ако през тях трябваше 
да мине водопровода.

Всяка победа, малка или 
голяма, има свои герои. Да 
ли ще се съгласят с нас гоин 
долчани ако като най-актив
ни споменем: Станимир Зар
ков, Андон Алексов, Лепоя 
Миланбв, Гроздан Игов, Мил
ка Каменова, Никола Кръ
стев. Допускаме възможноста 
гоиндолчани да не. се съгла
сят с такова изтъкване. Ня
маме нищо против ако те са
ми изправят нашите конста
тации. Ще поздравим подоб
но публично отричане и ще 
му дадем място на страници
те на нашия вестник.

10 моуправителш*
потвърждава в организиране
то на гражданите върху раз- 

” решаване на общите пробле
ми на селището и хората в 
него. Гоиндолският пример 
това най-добре доказва. състезаваха кой 

завърти работата.да сс получават по разни начи 
ни — например във вид на по 
требителски кредити, разни не беше достатъчно за хора, 
лотарии, постъпления от чу- които разбраха, че може по- 
жбина, даже и от незаконна хубаво да се живее. Защо не 
търговия. биха направили нещо з) да

доведат вода в дворовете и 
домовете? Може би подобен 
въпрос отдавна 
Отговор нямаше. При проста
та причина, че хората не бя- 

съгласили и не разби- 
мо-

Селото имаше чешма. Това

е поставян.

\ха сс
раха, че само сдружени 
гат „да докарат водата и но 
нагорнището". Иначе услови
ята бяха същите както и се
га. Но сега се роди нещо дру р—со

<5Ч 143/ ого — самоуправителсн орга
низъм, който беше в състоя
ние да придвижи мисълта и

Огттптггпп дело
ръце и техния М. Бакич
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Наш репортаж

ДОЛНОРЪЖАНСКА Само декларации
Въпреки критериите и наб- 

лягането по време иа избориПРОЛЕТ те, за отборници, в Босилеград
стана нещо, което не е изве
стно в други места. В новатастари кь-В селото многонимаТази пролет асичкп долноръжпн- 

чанн правят железопътни травер
си. Някои семейства са направили

млади хора. Младите скупщина няма жени и младе 
жи ни за лек. А до изборите

Няма1ДН.
КЪЩИ I) коитоновиса построили и отдихще имат добар подслон 

само през зимата. Както и
и по 300! за тях ще вземат по по-

Ще всички се застъпваха за мла-тоиловни милион стари динара.
път щом като цъфне пролетта дежи и жени.има и за данъка, а и за друго . . . работа.замнмапат на строителна Сега могат да се кълнат вКогато пристигах в центъра на от други тяхнотоНо за разликанпкол-селото долу. откъм реката, 

ко жени бързаха към мен н гово 
реха нещо, Което аз разбрах като

критериите, които бяха приемна...печплбпретпо’’ има но-друг 
Долиоръжанчанн не работят 
стио. Тези отлични строителни ра

ли с голяма охотт.ча
/закайа. Но после узнах, че 

няколко дни чакали да дойде нз-
вече

пред- ■ботници намират места по Ротационно■ у*-»Слояпа траверси. Щом там остават.като приятмнта икупчнка
коготоразбраха, че не съм тоя, 

очакват, лекичко се зачервиха. Ве
ипенсиивреме някои получават

сиотново се връщат в родното В Димитровград много се 
говори, че „Услуга" взела да 
се занимава и с изкупуване на 
агнета, като злепоставя кому- 
налните услуги. Дали не е вре 
ме кооперацията тогава да 
започне да се занимава с ко
мунални услуги, щом е добре 
уредила земеделските работи. 
Може би тогава ще потръгне 
и на изкупа, и на комунални
те услуги.

съмроятно са си помислили, че 
разбрал за какво са се ядосвали 
Една от тях обриса си устните с 
палеца, каза нещо в себе си и 
хвана по нан а торището.

Всяко семейство в с. Долна Рь- 
жана притежава средно 
сет и повече хектара гори. Това е 
ценно бс^атство, което при разум 
но стопанисване, Ще осигури по
минъка, на хората.

Но дали е така?
Из клисурата на ръжанска река 

на всяка крачка пътят е задръ
стен от траверси и трески. От два
та бряга на реката се простират 
гори, но вече оредял»».. В тях все
ки час отекват удари на 
и громко поваляне на внсок»Г бу-

картина п Д. РъжанаОбикновена пролетнасело.
В къщите ехтят радиоапарати. А 

вечер н
ни от светлина, 
завинаги премахнати, 
ли И»иор е останала без ток.

ръж
и ечемик. Отглеждането на доби-

иачии 
Но и онези 

тази

тона да незначително количествоЕдинствени са хората от
важни въпроси.

изби-
калиите улички са огре- 

Газсничетата са 
Само мпха-

село и по други 
Това се манифестира и при 
райето на общинския отборник, и 
при догрпждането на училищната, 
сграда и 
Това нещо

тъка сгава по екстензивен 
и 1»с дава резултати, 
условия които са налице в 
област, хората ие ползват. Сигур- 

е, че те и ие искат да ги пол- 
защото главно са сс ориеи-

по дс-
училищиии двор и АР- 

го лотвържда и учи- 
Борис, който вече десет 

в това село 
в Долиа Ръжана е 

на завидно равнище. Но 
създават изостаналото зе- 

и животновъдство. В

ж го- нотеля
дини учитслствува 

Поминъкът
зват,
тиради към експлоатация иа гори 
те и на строителството.

многоИма нещо, кбето отделно 
краен долноръжакчанн. Това е тя 
хното единство, сплотеност и рат- 
бирателг~зо. да се работи съвмест

всс пак 
него не
меделие 
изпоснелите

В. В.засаж-н и в и сено.секири Лед и жици
ки. Инициативиче селото еОт голяма полза е. 
богато с гори. 
та ще е така. 
пари от траверсите не са измама. 
Няма ли след време Долна Ръжа 
на Да се превърне в урви и да ос 
тане само голия камък? И други 
села в Босилеградско преди са и- 
мали такива гори.

Хората не са много виновни.
Те не знаят цената на гората. Мо 

же би не би отивали в такава крл 
йност. ако не съществуваще едно 
вредно надпреварван® помежду из 
купчнците на различни търговски 
организации. В един такъв метеж 
те са объркани и забравят за бъ
дещето иа селото си.

Но въпрос е доко- 
Далн получените В общинската скупщина в 

Димитровград се приказва и 
за електрификацията на села 
та. Стана дума и за леда, кой 
то се набирал по жиците и 
пречил на точка. Да се докаже, 
че това не е постоянно, един 
каза:

ПОМОЩ-ЗА К. ГЕОРГИЕВ
височките села се приключи и 
село Росомач от Пиротска об, 
щипа. На събранието в Каме 
яйца много граждани предло 
жиха услугите си в материа
ли и доброволна работа.

Тази инициатива на местна 
та общност от Висок 
да служи за пример.

пат иа настрадалия Крум 
неговото семейство.В края на 
моталия месец се 
събрания на местните общно 
сти по всички височки села. 
Там се разискваше как и с ка 
кво да се помогне на Геор
гиев. Взе се заключение гра
жданите сами да се определ
ят с какво могат да му помо
гнат. В тази инициатива

иВисочани и този път про-
Ка-лвиха голяма хуманост. 

сае се за помощта, която ока
па Крум Георгиев от Бо-

състояха — Селяните не помнят че 
толкова лед е имало по жици 
те преди 100 години.

— Ех, къде ще помнят, ко
гато това и не е имало елек
тропроводи 
циалист от „електродистрибу- 
цията".

заха
левдол. Неговата къща бе из 
горяла миналата година. За 
това писа и нашия 
Семейството на Крум време
нно бе настанено в сградата 
на основното училище. Но 
той не можа да остане 
за постоянно. Затова 
поиска помощ от страна на 
общинската скупщина в Ди
митровград да си построи къ
ща. Досега не получи дори и

I
вестник.

може каза един спе-*
Псдесетте долноръжански 

са пръснати по деретата, 
едвам ли 
един ден.
припек. Хората са избягвали, по
ради прекалено острите зими. 
усоищата да строят къщи. 
тях, горе в планината все 
блести сняг. Но слънцето пече и 
от снега търгват безброй потоци с 
чиста и бистра вода. Те се шум
но вливат в реката и продължа
ват нататък ....

къщи
Човек Б. Марковнатам

Крум
може да ги обиколи за 
Повечето от тях са на Опинци и 

пшеницаМАЛКА РЕПЛИКАв
Над
още

ОТКЛЮЧЕТЕ КИСЕЛОТО МЛЯКО — Моталата година купуваотговор. Затова височани взе
ха решение сами да помог- хме

1000, а сега по 1500 стари ди
нара, а пшеницата продаваме 
на същата цена 
отборник на сесията на ОС в 
Димитровград. Искаше да до 
каже човекът, че земеделието

цървули ногумените
Мнозина граждани и ръководни хора в Димитровград 

разказват как тези дни гости от Белград много хвалили ди
митровградското кисело мляко и как си купили по десети
на буркана, за да почерпят близки и познати.

От тези приказки някои нашенци си правят извод, че 
е дошло време „млекарите" 
мляко и да го пуснат да мине границите на димитровград
ската комуна, за да стигне До белградските магазини.

Нашенците, естествено, не ги е грижа дали белград- 
чани ще ядат димитровградско кисело мляко. Тях ги инте
ресува другото
пара" и да не се чудим и маем наесен, .какво да правим с 
изварата и десетината тона кашкавал.

Но тези доброжелателн нито са компетентни, нито 
да уреждат нещата по производството на кисело 

то мляко, а действително компетентните мълчат и продъл
жават да произвеждат малко кашкавал, малко масло, мал
ко извара — а после какво даде... „Стокопромет" напри
мер.

каза единСъбетц+кз Как да запазим
овошките

да си помислят за киселото
е по-зле от промишлеността. 

НАРАВОУЧЕНИЕАГРОНОМА Друга
рю, купуваш ли цървули, търси

:

ония които са произведени ми 
налата година. Може би тях-Когато апрцд 

и студен, овошките 
се развиват я цъфтят повече 
дни. Това благоприятствува се унищожи и със сумпорщ 
за появата на разни заболява га, но пръскането да става от 
ния и паразити по дръвчета- делно и по същия начин, как

то горе. Към него могат да 
За ябълката е на!й-опасна, се прибавят само ди-ди-ти

един препарати, които унищожа
ват вредните насекоми — цве 

зяват пъпките, а поколенията тояда, молеца и смотавеца. 
им нападат вързалите плодо- Ди-ти-ти средства за тази упо 
ве, от което те падат. треба са пепсин, дидитин и

За да предпазим овошките. ДР- 
нужно е съответно пръскане За четвъртото и петото пръ 
с химически средства, и 
няколко пъти.

нищожи пепелницата, коятое дъждовен
по-бавно често напада „йонатан" ябъл 

ките. Пепелницата може да
възможността да се поспечели „сигурна

ната цена е също както на 
пшеницата. М. Б.

властни
Сеитбата в Босилеградскота.

БЕЗ ПРОМЕНИръждивата краста 
вид гъби, които пролет зара- Защо мислим така?

Много месеци вече в земеделската кооперация стои 
един пластмасов буркан, който трябваше да се проучи, да- 

може да послужи за амбалаж на киселото мляко при из
насянето му извън комуната. И само си стои. А времето 
мина и овцете още малко ще загубят мляко.

Не си правим илюзии, че има още време до есента, 
но мислим, че трябва да се проучи възможността поне за 
догодина. Защото от мнозина компетентни и некомпетен
тни чухме следното:

— Димитровградското кисело мляко е много 
ствено и Белград би го приел с цена сто на сто по-висока 
от димитровградската.

Много по-изгодно е да се произвежда то, отколко- 
го кашкавал или сирене. Получавало се по-голямо количе
ство, по упростена била производствената технология

Имало възможност да се употреби амбалаж кой
то да не се връща, но да се зачисли към цената 
кта.

Не разполагаме с точни да 
н«и за пролетната структура 
на сеитбата в Босилеградската 
комуна, С такива не разпола
га общината, тъй-като няма 
служба по селско стопанство. 
Подобна евиденция нямат и 
земеделските кооперации, за
щото те нито кооперират, ни 
то пак имат някои сътрудни 
чески отношения с частните 
земеделски производители.

Според относително точни 
дани, които повече имат ста-

ли

то скане против червясването иа 
ябълките се препоръчва фос- 

ПЪРВОТО пръскане се из- фамид — 40 с концентрация 
развиват 0,15*/о с прибавка на цинема 

— Ц-65 и кооон. Препоръчва 
когато се появат цветните пъ се и употребата ‘ на препарата

мелтрекса — 65 с концентрат 
ция 0,15*/о. През месец 
ябълките и другите

вършва, когато се
листните пъпки. Второто каче-
пки, а третото 
шките

когато ово- 
са цъфнали. После 

пръскането може да става всс 
ки десет дни. все докато пло 
довете нараснат колкото о- 
рех. Всъщност това отговаря 
на петото пръскане.

юни 
овошки

се пръскат против червивост 
с оловен арсенат в концентра 
ция 0,5*/о, но зарад отровно
стта му трябва да се работи тистически характер, тази про 

лет на територията на кому
ната ще бъдат засети 230 ха ца 
ревица, 170 картофи, 120 пше 
ница, 1222 ечемик, 3.000 ръж 
и 444 хектара овес.

Забелязва се, че в момента 
се повишава потреблението 
на изкуствени торове. Обаче, 
същите няма достатъчно в 
търговските магазини на зе
меделските кооперации.

на проду-
предпазлнво.

Най-добре е пръскането да
— Пазарът бил сигурен, а транспортът 

влявал никакъв проблем. не предста-
Химически средства за пръ 

скането са: бакърена вар — 
50 в концентрат 0,5, бордоле- 
зов . разтвор 1®/о, оргоцид — 
50 с концентрат 0,25%>, с въз
можна придавка на косан в 
концентрат 0,5%>, за да се у-

Не знам дали всичко е така. Нобъде доверено на съответна
та служба.

Ако такава

хората в коопераци
ята би трябвало да се повслушат в хвалбите на белградча- 
ни и да опитат какви са възможностите от Пласмента 
киселото мляко и каква е сметката. Ако наистина сметката 
е по-голяма, струва ли си да пазим упорито една традиция 

кашкавал на всяка цена. Нали основното в търговията е 
гъвкавостта и печалбата. А тъкмо печалба 
закъсалата земеделска кооперация.

наняма,
трябва да се потърси 
от агрономите.

тогава
съвет

е нужна на по-м. н. н.Агр. Й. Маротков
В. В.
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ФОТОВИТРИНА Градоустройствсният план на Босилеград

!Много пропуски
Босилеград расте.
Частното строителство е все по-интензивно. Всяка вто 

ра къща е построена от преди пет — шест години. На ня
когашните ниви и градини към Райчиловци сега се нами
рат хубави къщи. Свободни места едва ли могат да се на^- 
мерят...

Градът сега започна да се разширява към Извор и До
бри дол. От селата ежедневно пристигат нови пришелци. 
Такива най-много има от Гложйе, Д. Тлъмино, Паралово и 
др. Общо в тази година ще се построят още 40 нови къщи.

По този въпрос ни уведоми 
ха компетентните в общинска 
та комунална служба.

Градоустройственият план
Босилеград е изработен но строят, 

преди няколко години от Ате 
лието за градоустройство в 
Сърбия. Сега обаче се виж- 

I да, че са допуснати много гре 
шки.

При изработването му не с 
взето предвид бързото нара
стване на града. Ето защо в 
плана е предвидено Босилег
рад в период от 20 години 
многократно да се увеличи и 

; получи 50.000 жители. Сега 
става ясно, че това е нереал
но. В плана е предвидено да 
се построят много жилищни 

М. Б. обществени сгради предимно

Реализирането на плана спъ 
ва и неразрешения въпрос 
за национализиране на имо
ти, където трябва да се 
строи. Частните притежатели 
се противопоставят на такива 
мерки, а общинската скупщи 
на, поради една или друга 
причина, не е ефикасна в ово 
ите наслоявания по тоя въ
прос.

!

Също
без-

в центъра на града, 
така са запланувани и 
брой двойни частни 
които се поне сега нерадуш-

Още нещо усложнява частното
строителство. Касае се за водоема 
дбявансто, з-а което е необходимо 
да се нам ори дълготрайно реше
ние. В сегашното положение Бо
силеград жадува за вода. Решава

сгради,

на

де:
Земеделската 

„Сточар" неотдавна 
мион-хладилник. Казват, че е 
паркиран пред културния дом 
в Димитровград, откъдето ря 
дко тръгва.

„Сточар” има в Белград ма 
газин за продажба 
но се снабдява от хладилния 
склад на пиротското предпри 
ятие, вместо там да наеме с-

кооперация дин кът и да кара свое месо 
за магазина си.

И затова камион-хладилни
кът си стои пред дома срещу 
общинската скупщина.

Хората сочат с 
зват:

купи ка-

пръст и ка

— Ето я деловитостта. Ку
пиха хладилник за милиони, 
а всеки ден го 
същото място.

на месо.

гледаме на

Добра година 

за „Циле“ Босилеград
нето търси спешност. Според нови 
замисли изхода е в това, ако се 
доведе вода от повечето извори, 
намиращи се в Долна Лиенна. Тях 
никой не ги ползва, а те осигуря 
ват достатъчно количество вода.

Все още най-интензивно се строи 
в центъра на града. Интересно е. 
че всеки който строи ведно оста
вя и помещения за търговски ма
газини, което поне за сега дона
ся големи печалби. Такива се из
дават под наем за цена от 200—400 
нови динара. Топа нещо, разбира 
се, повишава цената на плаца? 
Сега например квадратен метър се 
продава по 40 динара. На пернфе 
рнята са сравнително по-евтнни.

Главно поради тези причи
ни предвижданията не се из
пълняват. Районът към Рай
чиловци, където се засега всс 
още строи не е внесен в пла
на. Това довежда до стихий- 
ност и разцвет на „дивото- 
строителство. За да се осъще 
стви известен контрол, ще е 
необходимо да се допълни 
плана, а временно решение 
ще се намери, ако общинска
та скупщина упълномощи ко 
муналната служба да има пра 
во на определен контрол.

Макар тазгодишният план 
на „Циле” да е по-голям с 
2,2 милиона динара от мина
логодишния, финалната проду
кция през първото тримесе- те мерки на сдружаване в се 
чие е с 5% по-голяма от пла- ктора на гумени обувки 
нираното равнище. Стоки на улеснят интегрирането да се 
склад няма, обръщението на простре върху цялата продук 
парите продължава да е по- ция. Общите органи ще раз 
живо, отколкото в този отра- ширят своите компетенции 
съл, а това значи, че работа- върху всички производствени 
та в това предприятие върви фактори и за тази цел вече се 
сигурно. Само през март сз готвят съответни програми, 
били продадени стоки за 
760.000 динара, а според кни 
говодствените разчети през 
април само в първата поло
вина са продадени стоки за 
същата сума. Най-сетне и тя 
хната „тайна” излезе на ви
дело. Именно цеховият инже
нер Бранко Чупина от маши
нния отдел е патентирал ав
томат за измерване на време
то при спортните игри. Циле 
товите футболи и билярди со те на вносни суровини за кау 
га са снабдени със съвреме- чуковата промишленост утеж

на нява положението им, защо- 
■го са нужни с 200/о повече 
средства за внос на тези су-

Сега се предприемат мер
ки от четирите предприятия 
да се напра VI едно обедине
но предприятие, а досегашни

шевни машини „Сингер" вече 
цял месец работят. Очакват 
се и други нови машини, с 
които се осигурява по-голяма 
производителност.

„Сингер" например дава 
6000 бода в минута, а „Че- 
пел" само 2.800 пъти.

— По-бърза е и по-добра с 
от „Чепел". Производствени
ят ефект ми е по-добър с 25 
на сто, а ще мога и повече. 
Сега заработвам над 600 ди
нара, а по-рано заробтвах по 
малко.

ще

Да кажем още, че е необходи
мо не само да се строн, но н да 
се държи сметка н за изгледа на 
града.Налице е и работата по съ 

гласуване интересите на кау
чуковите заводи от Сърбия с 
тези от другите 
Неотдавна се водиха разгово
ри с директора на „Борово"и 
се оказа че няма особени ба
риери за разширяване на про 
цеса на интеграцията и вър
ху другите републики.

Иначе покачването на цени

в. в.М. Б.

2
тинал о

републики На Първи май преди двадесет
и пет години

вали над 4.000 души. Хубави
ят пролетен ден, големия ин
терес за празника и борчес
кото настроение 
митинга да бъде много успе
шен. В него участвуваха и 
много хора от околните села 
— от Груинци, Милевци, Из- 
нор, Белут и др.

те отбори и училищата били 
са най-тържествено украсени. 
Но и самите села са имали 
тържествен вид. Също и тук 
са произнасяни речи в които 
е изтъкван неизбежния раз
гром на фашизма, както и 
трудовите акции, които пред
стояха в нашата страна.

Освен митинга във всички 
центрове на следващия ден 
на празника бяха устроени 
тържествени събрания. Съще 
временно учащата и селска 
младеж предаваще култур
но-забавни програми. На им? 
провизираните бинм се изпъл 
няваха песни, хора и др. точ-

нни автомати за мерене 
времето. На края да кажем и 
това, че „Циле" слага бетон
в стопанския си двор, а нас- розини. Производителите

пътя каучукови изделия затова се 
борят да им бъфт осигурени 
достатъчно средства за вноса.

спомогнаха

на
коро ще асфалтира и 
към предприятието.

От балкона на предвоенна
та сграда на обидната пламо 
нно слово с произнесе Милач 
ко Костадинов, тогава секре
тар на Околийския комитет нз 
Партията. Той говори за зна
чението па Първи май и 
ролята на КЖП в Народоос- 
вободителша война. На митин 

и политическия

От сътрудничество към 
обединяване „СИНГЕРИТЕ” в действие

Производителите на гуме
ни обувки в Сърбия — „Ди
митровград”, „Тигър“, „Вул
кан" и „Златар" 
първата фаза на интеграция
та. Общите служби изготви
ха документация за спсциали за производствени успехи и

началото на сигурен и голям 
пласмент на стоките на на
шия пазар, специално в опил

успс-По производствените 
хи „Свобода" е между пър- 

завършиха вите конфекционни предпри
ятия. Хората там вече нс при 
казват за стари проблеми, но

за

ки.га говориха 
комссар на Народоосвободи- 
телните войски в Босилеград-

Този Първи май бе изпол
зван за широко мобилизира, 
не на хората. Понеже борба
та за окончателното освобож-

зиране на производството на 
обувки, а от Първи май ще 
приложат и единна техноло
гия на производството. Опре- краища, които досега са би- 
делени са и единни отноше-

към търговията, образу- ните произведения, 
вана е обща търговска служ 
ба, която да продава обувки 
те и да купува суровини. Об
разуван е и координационен 
съвет. Отношенията в сътрул 
ничеството са уредени с пра
вилници и решения, които са 
приели органите на самоупра

ско, ръководителите на наро
дната младеж и на Народния 
фронт. Ораторите често бях;} 
прекъсвани от дълготрайни 
ръкопл яскания.

От митинга бс изпратено 
приветствено писмо до друга
ря Тито и Върховния щаб на 
НОВ.

На същия ден подобни ми
тинги бяха устроени в Горна 
Любата, Горна Лисина и Дол 
но Тлъмино. Главни органи
затори за чествуването на пра 
зайка на труда в тези села са 
били местните учители.

В тези села сградите къде
то са били поместени местни-

ли частично затворени за тех дение продължаваше с пълна 
жестокост, навсякъде бе из- 
.дигнат лозунга: „Всички 
фронта и всичко за фронта"!

Веднага след празника бя
ха проведени няколко важни 
акции. Една от тях е била съ 
бирането на материална по
мощ за настрадалите в запа
лените градове и села. Друга 
е била организиране на учи
лищни курсове по ограмотява 
нс. В тоя период много мла
дежи сс озоваха в Народо- 
оовободителната войска.

ния наМилачко КостадиновТази година „Свобода" про
дължава да произвежда и за 
съветския пазар. Сега всички 
те отдели са ангажирани да 
произведат до средата на май 
4000 пардссюта, с които още 
по-рано издържаха изпит

Затова се-

Първн
май за първи път и иай-тър- 
жсствоио е чествуван в Боси 
легрздека комуна през 
година. Бооилеградско все о- 
ще сс намираше под окупа
ция.

Подготовките за чествувано 
то на тоя велик празник бяха 
обстойни.

Денят на труда

1945

на
източните пазари, 
га не могат да задоволят ис
канията на домашните потре 

в битсли, с вече известните про

влението.
Интеграционните процеси 

са открити. Те прерастват 
нови ло-вссстранни качества, 
които вси‘.|.ите заедно ги пра 
вят Но организиращ и не
способни за конкуренция.

, Централните тържества ста- 
Босилеград. Бс устро-

изведения.
и аха в
ен митинг, в който са участау

пред
приятието върви. Десет нови

В. В.Реконструкцията на
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I

В босилеградското
транспортно
предприятие

Случва се• 00ГОДИНИ НА 

ПОСТОЯНЕН ВЪЗХОД
И НА БОЛНИЯ 

НЕ СЕ ВЯРВА
Благой Благоев от Бо 

силеград е стар и изне
мощял човек.

Боледува от хрони
чен ревматизъм, язва, 
нервоза...

Участвувал е в Наро- 
доосвободителната вой 
на. Има и отличия. Ор 
ден за храброст, Медал 
за народни заслуги, Ру
ска споменица и др.

Днес обаче Благой 
Благоев е принуден да 
се разкарва и да доказ 
ва, че е болен и търси 
правата си. От 1957 го
дина работи като обик 
новен физически работ 
пик в Общинската скуп 
щина в Босилеград. Чи

• Транспортното предприятие „Босна кобила" в Босиле
град днес е най-мощна стопанска организации в комуната. 
В него работят 92 работници и 25 ученици п стопанството.

В момента разполага с 20 модерни автобуса, 18 то
варни камиона и ремонтна работилница, оборудена с 
съвременни машини.

Миналата година предприя 
тието с направило оборот от 
4,6 милиона нови динара, В 
същия период неговите авто
буси са измитали пад 
а товарните камиони към по 

.ловин милион километра.
Превозени са 443.000 пътни 

ка и 23.000 тона различен ма
териал.

Миналата година !>оии 
Яиси и Димитър Гонен, пю 
фьори п пътническия цех 
са изминали но 90.000 ки
лометра.

В топарими с такива де
кор дн могат да се похвалиг 
само Ми ле Тончев, Божа 
Милспковпч и Асен Коста
динов.

Всички тези резултати за 
местните обстоятелства са 
внушителни. На тях се ра
дват не само работниците 
от предприятието, но и на
селението от цялата кому-

едии.

И ремонтния цех

мъжествено и бсзстрашсамо
но сръце, което не знае как- 

50.000 во означава страх. И 
нещо. При това се

богат опит, който се ще

коли по един път земното къ 
лбо. Така например миналата 
година е изминал над 
километра и то с незначител 
и и дефекти. Осъществил е го 
ляма печалба ма предприяти-

сланата

още
прилагаЕнтусиазъм за пример сти улиците, помещени 

ята, а зиме приготвя 
дърва.

Все докато здравето 
педанти-

сдин
/фо ползва и в най-труднитеТака е сега. А някога, ко- 

гато е създавано предприяти
ето работено е денонощно. У- 
поритнят труд е раждал успе 
хи и опит.

За начина на който се е ус
пяло ни разправяха няколко 
най-добри и най-стари работ
ници.

Крум Зарев тринадесет го
дини работи в това предприя
тие. Бил е първият кондук 
тьор на първия автобус, кой
то от Босилеград заминал 
във вътрешността.

Сетне станал шофьор, а се
га отново е кондуктор.

-— Когато постъпих в пред
приятието бяхме 13 работни
ка и разполагахме само с три 
камиона. Нуждите за превоз
ване на пътници ставаха все 
по-големи. Затуй решихме да 
основем пътнически цех. За 
начало приспособихме един 
товарен камион. Вътре сложи 
хме дървени скамейки, а от
вън — платнище. И хората 
бяха безмерно доволни. Знае 
ха, че повече няма да пъту
ват пеша през високите баири 
на. Топли Дол и Власина.
- А каква тъкмо радост бе
ше когато пуснахме първия 
истински автобус! Хората ни 
спираха, учудваха се, като че 
ли не вярваха и ни честите - 
ха. През зимата когато онего 
валежите спираха съобщения 
та хората разчистваха преспи 
те. Тогава нямаше булдозери 
и друга механизация.

А знаете ли как успяхме да 
купим първия автобус? Тази 
година всички в предприятие 
то се' отказахме доброволно 
от няколко заплати. Намерих 
ме; и други средства. И така 
успяхме.

Любен Ангелов, висококва
лифицирани работник в ремо 
нтната работилница е също 
един от; първите работници в 
Предприятието.

—В'работилницата тогава

сто и си е спечелил 
на храбър шофьор.

Като млад мъж и отличен

моменти. Затуй злополуките, 
които правят шофьорите от 
това предприятие са същии-

го служило - 
чно работил.

Но след като станал 
негоден за работа — 
обърнал се към Заво-

шофьор той е винаги изпъл
нявал най-трудните задачи. 
Най-дълго време е превозвал 
руда от мините „Благодат" 
„Подвировс". А всяко негово 
пътуване е отделен разказ, 
пълнен с непредвидени моме 
пти, трудности . . . Защото той 
и неговите колеги минават по 
безпътица, срещат ги опасни 
завои, пападолнища и посочи 
пи. И така изкарват своята 
надница за страх.

— Четири години превозвах 
руда от мина „Благодат" 
Трепна. Минавах през най-ви
соките хребети на Весна коб I 
ла, за да се добера до пътя. 
в Крива Фея. А то — път лч 
е? Караме с крайно внимание 
без да смеем да погледнем 
през прозореца на камиона. 
Защото долу е бездна, дълбо 
ка по няколко километра.

Не по-безопасно беше и то

ска рядкост.
И работническото самоупра 

вление в предприятието белс 
и жи хубави резултати. Всеки 

работник см има възможност 
да бъде избран в някой от 
органите на самоуправление
то, да участвува в разпределя 
пето на дохода.

По мнението на Гане Велик
пов, Крум Зарев и др. актив
ното участие в работата на" 
тези органи създава нови ка
чества у работника, издига 
неговата дисциплина, произво

да за социални осигуро 
вки във Враня за по
мощ. За чудо — коми
сията при Завода уста
новила, че' не е тежко 
болен (инвалид от вто
ра категория) и му оп
ределила четиричасово 
работно време и пенсия 
от 150 динара.

Но след година вре- 
здравословнотоме

му състояние съвсем се 
, влошило. Всеки втори

ден той прекарвал в бо 
лницата. Решил да из
кара пълна пенсия и да 
се лекува. Затова прека 
рал известно време във 
Враиската болница и 
там му дали медицин
ско свидетелство, че е 
нетрудоспособен.

Благоев отново се от
несъл към Завода. Но 
там вместо пенсия — 
го провъзгласили за 
трудоспособен!...

Накрая Върховният 
съд в СР Сърбия ану
лирал решението на За 
вода във Враня и нало 
жил на Благоев да се 
даде пълна пенсия.

В. В.

дителност и лична отговор
ност.

За първи път работнически 
Съвет в. предприятието е блл 
избран 1960 година. Тогава е 
и броят на работниците бил 
увеличен многократно. Да бъ 
деш член на съвета 
ват работниците —е твърде 
сериозна задача.

Но същевременно това дава 
най-широки възможности да 
се укрепват и развиват демо
кратическите отношения в 
предприятието.

Шофьорът Мнле Тончев
каз-

Не само най-старите и- 
мат заслуги за успеха на пре 
дприятието. Тук сега работят 
редица други примерни мла
ди работници. Един от 
е Миле Тончев. Той вече де
сет години кара товарен ка
мион и почти всяка 
по изминатите километри обп

гава когато прекарвах 
от „Подв.чрове". През „Бели 
води". Дукат и Весна кобила 
очакваха ме същите изнена-

РУДа

тях
ди.

Длъжни сме да добавим, 
че това нещо може да изтрае

година \
Вене Велинов

Владимир Буняц газеше калния 
Проклиняше.

сняг, прегърбен и отча:т. 
вероятно, небето, което 131- 

пе тоя сняг и му дава тъкмо на него гл- 
кива мизерни погребения. Той изчезваме 
между снежинките, в акварела на грю- 
онщата, сякаш някой го изтриваше с 1*У_ 
ма. докато най-сстнс не 
по пътеката долс в тунела на кестени го. 
Младежите пак

КОНФЕТИ И ИЛЮЗИИ I

изчезна съвсем

сложиха
смееха. Те бяха изпити, из

мръзнали и зелени от безсънието, но исе 
още настроени за шеги.

новогодишнирге
си капи и се

Скица за сантиментален разказ —нямахме машини както сега. 
Работеше се примитивно и ба 
&но. И то в една неподходя
ща барака. Сегашната 
Да, в която е поместена ремо 
нтната работилница построих
ме ние, работниците, след ра 
ботно време.

Имахме само три кола, 
че дотраяла. Поправяхме 
ежедневно и така

Отново фалира!^ Тази сутрин погребахме Тоза 
бивш търговец и бивщ човек.

каза един отРайич,. ямата и 
лежеше в

почти покриха 
измазнения си

ковчега, в който 
смо- 
мла- 

ха-
последното.

тях.сгра-
Кикотеха се, надвесени над гроба.
Гробарите стоеха под 

шеха. Поглеждаха оттам 
говскн калфи и старицата, 
приближаваше.

довоенен
кннг. Над гроба се бяха надвесили 

п сипеха копфети от малки 
ртненн кссинки. Това беше 
което имаше връзка с тялото му на тоя 
свят: конфетите . н лицата над ямата и 
снежинките и мътното небе и времето. ' 
прекарано под свещите на смъртния одър 
във влажната си стоя. В нея отвън про
никваше снежната, болезнена, гнила нощ 
с далечни звукове на музика: зурнета, ке 
мапета, песни, някакви

Валеше мокъ0 сняг. Големите снежин
ки се рееха н правеха неясни очертания
та на пейзажа; 
стоеха короните на 
и ксстеновнтс

едно дърво и гсу- 
групичката тър 

която сега се
помръдка-

краката си ч.под дългото палто, к?»то 
едвам помръдваше устните си, говоре щм 
нещо на въздуха, снежинките, водата. 
Внимаваше да не се плъзне, тракаше със 
зъби и гледаше някъде неопределено със 
сивите си очи. В тях сякаш отдавна >бс-

беше останало

дежнте
като мастилени 

пиниите 
стъбла. Беше

петна 
и кедровите 

лапавица, като едвам
шсНикой 

шия”.
търговски калфи, махмурлии п

не донесе 
Впрочем,

па Тоза ..Сив
ия колко 
бледни

цветя 
тук бяха само

ВС-
ГИ

продължа
вахме живота им . .. Работех
ме денонощно. Всъщност 
ва: беше

от новогодишната нощ, група [: 
младежи от белградските крайни 
ли, които противоположно

разюздани 
кварта- 

на своята, по
не привидна любезност в магазина,

гласове и вико- шс угаснал пламъкът 
само

то- ве. малко студена пепел.
Идва Княгинята! - 

по-добре да се махаме.
Отново свалиха картонените 

главите си и я пропуснаха да мине. Ста
рицата почти и не погледна в гроба: хлъ 
рли само няколко

период когато поня-ВСС Отсега няма да го наричат ни Бн-
ще го наричат Покойния Тоза. 

Дотам го е докарал.
— Отиде си и старият ин» —- 

от младежите.

кога правят големи зулуми по града Мо
же би и гу
беше довела

каза някойоще създавахме предприятие 
то. Получавахме символични 
заплати, но всички бяхме до 
волни. Беше ни

пшиясега тяхната разюзданост 
на Тозиното погребение, но 

те бяха свалили новогодишните си ками 
и с коси пълни с конфети крачеха след 
автомобила на Погребалното предприя
тие, в който се намираше Тозиният Г'* >- 
твешки ковчег — единственото му иму-

ги откапи
каза един 

Сега с бивш на квад-ясно, че са
мо така ще успеем да създа- 
дсм по-заможно предприятие

рат.
метални парички.

след това и букет ефтини цветя, и трог
на назад. Мърдаше вилицата и пак »*.*- 
що говореше на въздуха, снежинките, '.ва
дата.

— Честита ти Нова година! 
друг и хвърли долу малък картонен фес. 
Всички се изсмяха 

Снежинките падаха 
петна:

каза

тихо над гроба.
върху мастилените 

ксстеннт^ Шу- 
венцитс, тревата, 

по-натам, гърбом 
някакви пари: мър 

от една старица. И двама- 
калта, недоволни. Попът от 

конто получаваше, стари-

щество.
Цялата церемония 

Потегли точно
мина много хубаво, 

в единадесет и камбаната върху кедрите и 
по сухите цветя. 

Попът стоешс малко 
обърнат. Получаваше 
шав бакшиш

Гробарите сс приближиха с лопати.
Спря се само за миг. колкото беше иео 

бходимо, за да сс вслуша в тропота ла 
пръстта
след това се спусна бавно към празните 
трамваи и празните улици, към влажни
те. намокрени къщи, дето в тоя час, сл*д 
безумната новогодишна нощ, царува, у- 
мора, махмурлук, мигрена и повръщат*.

Княгинята се качи на трамвая, който с 
трясък започна да я кара — уви! н<? към

мяха
на малката църква удари точно

момента когато погребално
то шествие се приближаваше,

на време, тъкмо в
върху капака на ковчега 'му. акато сс из

качваше и шляпаше по снега, лапавнца- 
та и водата. Преди да започнат студени
те буци пръст да удрят в капака. Тоза 
би могъл (да имаше такава възможност) 
да види отдолу как в един момент шаре
ни конфети изпълниха целия

та тъпчеха 
малкото пари, 
цата от големите пари, 
сърце, малко по малко.

:!
които, със свито 
пъхач*е в огром

ната му шепа. След това той сс обърна 
и тръгна.простор на като прекрачваше гробовете и
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Съвети на педагога ник) най-малко изпълнява фи> 
- зичеока работа. Именно — то 

се учи.да отделя повече вни 
мание на умствения труд, ко 
сто също така е неправилно.

Следващият въпрос бил: 
„Съществува ли във вашш] 
дом разпределение на „мъж 
ки"

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯI

ВСЕКИ ТРУД ДА 

СЕ ЗАЧИТА
I

'У* •V

и „женски" работи?.“ От 
236 родители 134 отговорили, 
че съществува такова разпрд

ямо внимавте на физическия 2вдГ'а Тн*™ дали® ни^а' 
децата труд, 31 На умствения. 17/ ду къв отговор. Следователно по 

се изхождало ши еднакво и 26 душа 
от положението, че семейство 
то всъщност правилно се .от 
нася

"ъ-

При едно изследване

■
на тру- тдовото възпитание на 

в семейството «щя
'Щ

1твечето родители разпределящ 
работата между момченцата 

_ и момиченцата. Имено на мо
към осъществяване на ^ МЧСНЦаТа ПОВе'‘ = се

труда, но че при това не съще

не да
ли никакъв отговор. Резулта Ш

възлага
физическа работа, а на моми 
ченцата се препуска умстве
ната. Оттук произлиза закл
ючението, че родителите при 
възлагането на работата пове 

все пак констатирано е, чето се ръководят от чувст
вата (сърцето(, а по-малко от

влияние на семейството, за Р“У^а„.Такова Разбиране на
труда зле се отразява върху 

да се премахнат напълно раз общото развитие на децата, 
и умствения ликите по отношение на тези Защото, за да се развива лич

ността прашлно и цялостно и 
оформява в полезно общест
вено същество нужно е една 
кво влияние и изпълняване и 

за раап ре делението на работа ме|йсгвото повече привиква на, на едната, и на другата кате
гория работа. Разбира се, съ
ществуват работи, 
съответствуват на физическа 

роса: „На коя работа отделя вече деца сменяването на ра та оила на момиченцата, па 
те повече внимание"? От 236 ботата е по-голяма. Също та затуй ги изпълняват момчен

цата, което е естествено

схванали значение
то на физическия и умстве-

ствува достатъчна систематич ния труд и че главно не прав «■Н
уЩ
$ШШ>т

ност и организираност. Резул 
татите от анкетата, в градска Па

ят разлика в прилагането му.

.среда, показали, че в повече тче е нужно още по-голямо
то едучаи децата правилно се 
възцйтават еднакво да обичат 
и физическия

~, у
I

::

ЙШ
труд, но когато става дума за Шдве категории труд. Също та 

получава впечатление, 
че ако детето е само в се-

*!'„мъжка" и „женска" работа ка се 
— тук отговорите са повече

' -X
■тт.та. умствен труд, което е непра- 

Ймемно бил поставен въп вилно, а там, където има по които не- Ш

ШИЯII р1§Г'шии Шйш1анкетирани родители двама от ка характерно е, че най-старо 
говорили, че обръщат по-гол

правилно ,но неправилно е по 
то дете (особено ако е уче- начало да се разделя работа

та на „мъжка" и „женска". 
Ако децата още от най-ра

не
т

СТЕВА ТОДОРОВИЧ: ДЕТЕ

БУКОВА НАГРАДА 69 нни дни се възпитават еднак
во да обичат и физическата и 
умствената работа, по-късно 
ще имат правилно отноше
ние и уважение, както спря
мо физическите работници: 
така и опрямо онези, които се 
занимават с умствена работа.; 

върху ввпрочем това е и една от за 
науч- дачите на социалистическото 

ни знания и развиват култура възпитание.

СТЕВА ТОДОРОВИЧ (1832—1925), заедно с Джура 
Якшич е най-изразителен представител на романтизма в 
сръбската живопис през половината на деветнайсетия век. 
Тодорович е много допринесъл за развитие на сръбската 
култура през 19 столетие. Той е основател на първо худо
жествено училище в Сърбия, открил е първата художестве
на изложба в Белград 1860 год., а също така е имал голям 
допринос за създаване на първото гимнастическо друже
ство, първото сръбско певческо дружество и др.

И тази година, за шестЦ жда на организации, учреждо 
път, ще се присъжда Букова- . ния, институции и отделни ли 
та награда, която Културцо- ца, които действуват 
просветната общност в ‘ Сър- разпространяването на 
бия дава за особени успехи 
осъществени в организацио
нната и творческа дейност в 
разпространяването на култу
рата и просветата в Сърбия.

Буковата награда се присъг

та, просветата и изкуството м 
постигат резултати от особено 
значение за културния жи-

Слободан Василев,
педагог

Дали само небрежие?Бележкавот на народа.
И тази година ще 

присъдени десет награди. На 
градените освен грамота с Ву 
ковия образ получават и 
хиляди динара.

Заявките за

. бъдатГ. ,‘4 . *
Онези любители на 

природата .които първо 
майските празници пре 
караха край „манастир- 
чето" и прекрасната му 
околност, безспорно са 
останали твърде възму 
тени от сегашното му 
състояние. А особено от 
състоянието на помощ
ните постройки. Напра- 
во казано тези обекти 
пропадат.

Няма да говорим ко-

това летуваха пионери
те от основните учили-

га и как е манастирът 
построен, нито пък не
говата
турна стойност, защото 
това е известно на поч 
ти всички Димитровград 
чани.

Ние ще посочим са
мо, че преди пет-шест 
години,
„Свети Димитър" беше 
в сравиително добро съ 
стояние, дори десетина 
и повече години преди

историческо-кул ща.10
Днес състоянието е 

плачевно. Вратата на 
манастира са широко оттазгодишната 

награда могат да се доставят 
до Културно-просветната 
щност в Сърбия до 1 декем-

ворени, вътрешността 
служи на децата за Го
нене, изчезнали са вси 
чки но-ценни книги, и- 
коните и стенописите се 
унищожават, а никой 
не се грижи за това.

Може би компетент
ните в общината счи
тат, че това е грижа на 
черквата, но въпрос е 
дали само черквата да се 
интересува. Защо напри 
мер тези по-стари кул
турно-исторически паме 
тшщи (впрочем тук е 
било и първото килий
но училище и просто е 
чудно как отборът за 
чествуване на 100 годи
шнината на училището 
в Димитровград не си е 
спомнил поне да над
зърне в него и го защи
ти от по-нататъшно раз 
падане) не се сложат 
под защита на държа- 
ват.

об-
манастирчето

ври т.г.
Журито своето решение 

ще обнародва към средата 
на декември.шшштшт.

Така Тоза Райич прекара войната в ра 
край Женевското езеро. Образът 

на Наташа Кирилич и пстроградското бла 
городническо гнездо все още сс 
в паметта му, обаче лекуването напред
ваше бавно и годините минаваха п ми-

но-

на ДУ' ризливи соли в непроветрена и затъмне
на стая! Миризмата на илюзии с разцъв- 
кали глицинии и бръшлян върху фаса
дата на
тях в дългове, исусетио като съи, заед
но с уханието иа нейните дни седмици и 
години, и с плача, от който се отърсва
ше, като се хвърляще в обятията му, за 
да избяга кой знае за кой път в „Рус
ка лира" или „Казбск" при своите кава
лерийски офицери и връща 
на дома, семейството, огнището, с мири
змата им
Дните, след това и годините иа Тоза Ра 
йич минаваха в налудничава 
Мислеше си: Ще се оженя с иея? Чер
вените там в 
нат, и Наташа и аз ще отидем в Петер
бург. Аз щс управлявам имението, 
възобновя двореца и дачата, а тя в 
лемия салон ще концергира иа

пиано. Това бсн1с оня лъх на илго-
който винаги биваше

Дорчол и ехлупената й къщурка 
навеки кей а през всички ония отдавнаш 

които- лекомислено се 
бе избягала от

зходки
ни години, през 
бе втурнала, след 
Петербург на революцията и една зимна 

на белградската

пазехатая къща, която изчезваше закато

сутрин сс бе озовала
позлатен самовар, грамофон в ма

пиката за душевни' болни п Алпите 
слс в Лозана, Женева, Цюрих, дсто ос
тана почти без никакви средства за

гара с
хагонова кутия, кожени палта, накит, с 
титлата княгиня Наташа Гсрасимовна Ки 
рилич и — с една балалайка. Излезе, **с 
тоя инструмент й принесе най-голяма по 
лза: хляб, ангажимент в „Руска лира ,

Кле 
ски

жи- 
годнни,Най-сстне, преди няколкопот.

той събра малко пари и сс върна в ьсл-в апотеоза
град.

След продължително лутане и разпитва 
ис, една вечер потропа на вратите на 
ехлупената й къшурка иа Дунавски К’-й-

слаба

на сено и конски изпражнения.
а сетне и в други нощни локали: в 
ридж’.\ „Душаново царство", „Сръб 
крал", „Ьумс" и „Казбск".'

Като сс возеше

надежда.
Прозорецът бе осветен. Хвърляше 
светлина върху пустия предел: върху зем 
ляикитс и къщуркитс ог 
мириш* и кал, 
ро желязо и хартия, върху призрачния 
скелет нд някакъв багер и купищата 
сък край широката река. Ято Д1/»» гъ
ски крещеше в тъмното небе. Тази кар
тина беше картината на тяхното минало: 
отдавнашни, прахосани и претрупани дни. 
в конто отекваха викове, свирня, плач, 
калдъръм и файтони, думи на обич и от-

с трамвая по улица 
Душанова, Наташа Кирилич не можеше 
да не види разнебитената, грохнала едно
етажна, някога прилична сграда, с 
то Тоза основателно се гордееше. През

пред по

свитата Русия Ще проиад- ръждясала ла- 
върху складовете на ста-щекоя- го- пи-харфа

мътното стъкло на прозореца, 
гледа на Наташа Кирилич сс появи ня
когашното младо лице на тази сграда с 

фирма, върху която бе

или
прекъснат с 

във Още по-жалко е, че 
каменният кръст е счу
пен па три, а именно 
от пего узпаваме най- 
точпите сведения за ис 
торията на манастира. 
И ще чакаме ли и пар 
четата да изчезнат, па 
тогава да да предприе
мане мерки. И къде е 
тук създаденият отбор 
за оформяване на ро- 
деп музей.

И накрая 
ще чакаме пред очите 
ни да се унищожава един 
културно-исторически 
паметник.

зии,
нейното бягство, а сетне препускане 
файтон от ресторант до ресторант, напи-

сбивания, {

голям магазин и 
нарисувана рогата глава «а овен:

ваис в съмнителни бордели, 
след които полужив се връщаше в разо
реното си гнездо под кестените. Едно ут
ро там стоеха жандарми и съдебни из
пълнители и описваха вещите. Къщата 
бе продадена на търг, а веднага след 
това и княгинята сс впусна в авантюра 
с един щабен офицер и изчезна бсзслсд-

МАНИФАКТУРА НА ДРЕБНО И ЕДРО 
СВЕТОЗАР РАЙИЧ, ет комп.

чал мис. Вече усещаше миризмата на ста 
ра женска плът, зад вратата, която след 
миг щс сс отвори, а след това чу и гла
сът и пидл слисаното лице на Наташа Ки 
рилич II
врат и също такива ръце и там нататък 
в ъгъла позна самовара, а сетне почака 

върне ппмстта й тридесет години

Ти тоя баран от твоята фирма! — 
Наташа Кирилич докато той. дантслнте око жилавия Л сухчуруликаше 

тогава известен 1 белградски търговец, иов 
богаташ и конте със загладена коса и 
тънки, издържани мустачки, изнасяше из 
магазина си платове и рокли и пълне
ше файтона, който стоеше тук под, същия 
този кестен.

— Кажи: о-веи! На сръбски сс 
овен! — отговаря Тоза и тича назад в 

донесе още и като опиянен 
очарователните й

ио. еднаТези' обстоятелства го доведоха 
зимна сутрин до они сквср, към който 

трамваят отвваше, до оня малък 
и низки, хилави стъбла 

площада с Никол
ета-

да сс
назад, та да го покани Да влезе. 

Трамваят най-сстне спря
Наташа Кирилич трябваше да

сега
оазис зеленина 
сред амфитеатъра иа 
ко стари къщи наоколо. От трамвая 
рнцата можеше да види не само място
то, но и клона, наистина тридесет годи
ни по-стар, но все още недостатъчно здрав 
и недостатъчно висок, за да може да 
бъде удобен за бесене. Това безуспешно 
самоубийство допринесе, щото членовете 
на неговия еснаф, дорчолските евреи и 
останали търговци, да съберат пари и го 
изпратят на лекуване в Швейцария.

на спирката,казва слс-дсто
зе. Старицата сс спусна някак к по две
те стъпала и тръгна у дома по дългата, 

криволичеща улица. Мърдпшс пи*

докога
магазина да 
да хвърли всичко под
крака в кайзер чорапи.

— Но, всДо равно, овен, баран.
Така започна, ако се пресметне и всич

ко, което тя му даваше: мимолетен и лъ 
жляв дък на дом, лъжовно пламъче на 
огиивм ■ вярност, Уви, това беш* само 
дъхът ял плътта й, на одеколон и ми-

.......... ......................................... .................................................—...—-------------------

кална
лицата и гопореше нещо на възд^я,- 
жилките, водата.

сне-

Защото топа вече ио 
о само небрежно, а не - 

Ст. Н.
Превод от сърбохърватски: Иг.

що повече.
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| НАУКА ★ ПРИРОДА ж ТЕХНИКА ] Маршал Жуков:
приближава, е Слънцето със 
е 1Шята свита от планети. Ид
ни от тях. Земята, се оказва 
па пътя на Луната. Към прии 
личането от Слънцето се при 
бавя земното притегляне ... 
Какво са преживели земните 
жители, -— ако си въобразим,

Кок е подписано кампушмаОТКЪДЕ Е ДОШЛА 

ЛУНАТА?
По случай 9 май — Деня на победата 

над фашизма предаваме откъс от лай-ио 
вата книга на съветския маршал Жуков, 
един от комендантите на Червената армия 
през’ Втората световна война.че тогава е могло да има хо

ра?
Луната сс появява като да- 

, лечна светла точка върху зе
мното небе. Ала всеки 
размерите й се увеличават. То 
зи скалист, надупчен, набраз
ден диск расте, докато 
сетне заема половината небе.

ството на газовете сс увелича
ва/ налягането расте. Докато 
май-сетне повърхностният 

слой не издържа на това на
лягане, издига сс нагоре в ко 
нусовидно възвишение, в чий 
то център става избухване: 
така се образува първият лу
нен кратер. Този процес 
повтаря и трае дълго, много 
дълго, като на някои места 
кратерите имат огромни раз
мери.

Пътешествието сред леде
ния студ на космичното про
странство също предизвиква 
значителни катаклизми върху 
Лупата, докато тя получи сво 
еобразния си сегашен вид.

Изброяването на легенди от 
цял свят . може да продължи 
доста и в много от цитатите 
ще се открият елементи 
то тези, че „небето се приб 

към Земята”, че „о- 
иа небето се сгромо

ден
На ссдми май в Берлин се обади по телефона 

върховният комендант и съобщи: днес в град Ремс 
германците подписаха капитулация. Най-голсмите тру 
дпости от тази война — продължи тОЛ 
съветския народ, а не съюзниците и затова капиту
лацията трябва да бъде подписана пред върховната 
команда на членките от антихитлеристката коалиция, 
а не само пред върховното командване на съюзниче
ските части.

ка-
иай-

изтеглилижило 
пората
лясала". Тази картина на кос 
мичната катастрофа сс свър
зва много логично с текстове 
те за появата на Лупата след 
потопа и всичко това 
да послужи като основа 
една твърде смела хипотеза.

А след топа настъпва ужася- 
сс . ващият миг, когато 

„остъргла" земната 
пост в района на 
Тих океан, движейки се в се
верозападна посока. Полюси
те се разместват, образуват се 
отделни континенти и 
обгръща Земята.

Исполипгското
засяга и най-отдалечепите зс 
мни кътчета. Би следвало да 
сс предполага, че то е било 
п родъл жители ю. 
промени настъпват в разлоло 
жсписто на сушата около за
сегнатото място. Между дру
гото по краищата на областта 
се образува верига от вулка
ни. Техните чести изригвания 
в наше време сякаш напом

Луната
повърх-

дпешния
може

>а Нс сс съгласих и с това, че капитулацията не е 
подписана в Берлин, центъра на фашистката агресия 
Договорих ое със съюзниците подписването на капи- 
тулацията в Ремс да се счита като предварителен 
протокол за капитулацията. Утре в Берлин пристигат 
представители на немското върховно командване и 
представители на върховното командване на съюз
ническите войски.

мрак
Една „безумна теория" разтърсване

Прославеният датски физик 
веднаж: 

една
11илс Бор писал 
„Пред нас се намира 
безумна теория. Въпросът с 

това, дали тя е достатъчно 
безумна, за да сс окаже пра
вилна . .." Този афоризъм сс

тео-

Змачитслп.1Сблъскването със Земята
в

Обезобразеното небесно тя- 
бивша цветуща планс- 
продължава своя 

из нашата Галактика. Посока
та с определена от страхотния 
тласък, получел от звездата- 
майка. Но веднаж па лунния 
хоризонт се появява 
всс още далечна звезда. Ней 
пата овстлина става все 
силна и по-силна, скоро зла
тистата й светлина залива Лу 
пата. Тази звезда, която

ло
отнася за съвсем друга 
рия. но с пълно 
же да сс повтори и за хипо
тезата. според която Луната с 
космическо тяло. заловено от 
Земята.

Най-новият вариант на та
зи идея принадлежи на фран 
цузина Бюнел. Според 
много отдавна Луната 
отдалечена от огромно 
стояние от Слънчевата систе
ма. Тя била планета в систе
мата на друга звезда от на- 

Галактика. Нека се опи

та пъг
2право мо-

нят за по-скоропшото им въз
никване. Изобщо целият 
йон сс отличава с олюоител- 
на нестабилност и чести земе 
тресения чак до наши дни.

(Следва)

Именувам ви за представител на върховното ко- 
мандуванс на съветските войски ...Друга, ра-

по- В бившата столова
него
била Тук, в Карлсхорст, в източната част на Берлин, в 

двуетажната сграда на бившата столова на немското 
военноинженерно училище, бе подготвена зала, къде- 
то трябваше да се проведе церемомиала за подпис
ване на капитулацията.

След кратка почивка, ваички представители 
съюзническите части до.гдоха при мен за да се дого- 
гюрим по някои процедуралнм въпроси на така тре
вожното събитие.

Още не бях влезнал в определената стая, предви
дена за разговори, а в нея нахлуха английски и аме
рикански журналисти, които тичаха кам мен с въпро
си. От името на съюзническите войски те ми предадо
ха знамето на дружбата, на което бяха написани със 
златни букви думите за привет на Червената армия.

След като журналистите напуснаха салона прис
тъпихме към разговор върху много въпроси отнася
щи се до капитулацията на хитлеристите.

Генерал-фелдмаршал Кайтел и неговите сътруд
ници по това време се намираха' в друга сграда.

раз- сс

Любопитни факти за 

горите

шата
таме да си представим 
тезата на Бюнел по-нататък...

Един ден звездата избухва. 
Това явление се среща чес- 

Галактиката ни. Развива

нахипо-

то в
се огромна температура и зве 
здата се превръща в исполин 
ска огнена сфера.

* Подобряването на лроиз 
водителността на горите 
повече се свързва с торенето 
им. По данни на финландски 
учени това може да повиши 
прираста с 40 на сто. В дру
ги страни при определени ус
ловия в борови 
е постигнат изключителен 
фект — запасите от 
сина били увеличени 
сто.

на сто.
* Историята на изкуствени 

те залесявания извън Европа 
е миого кратка 
дини, а в областта на тропи 
ка и субтротшха не надмина
ва и 20 години.

всс
Нейните
малкатапламъци достигат 

планета (бъдещата Луна). Въ- 
газоветс

50—60 го

дната от нажежени
ско-се движи с тъй голяма 

рост, че при сблъскването се 
получава сътресение като при 
удар между две твърди тела 
Луната сс разлюлява и налус 
ка своята орбита, започва да 
се движи все по-бързо в 
соката на могъщия тласък.

Още в първия миг лунната 
атмосфера бива заместена от 
горящи газове. Цялата повър 
хност е пометена .изчезва вси 

друго освен скалите. Под

Изкуствено 
създадените гори в света са 
80—90 милиона хектара. В А- 
фрика те са 2,21, в Азия — 
42,95, в Европа — 11,60, в Ла 
тинска Америка — 1,57, в Се
верна Америка — 10,6 и в Ав 

0,77 милиона хек-

насаждения
е-

дърве- 
150 на

„Развълнуваният" престъпник .

Според изявленията на наши офицери, Кайтел и 
членовете на немската делегация били много нервни. 
Обръщайки се към придружаващите го, Кайтел ка: 
зал:

* От направените провер-по-
ки за влиянието на полезащи 
тните

стралия
тара. Половината от 
тези гори са в Съветския съ
юз и в Китай,

* Площтта на горите в Шо 
тландия е само 9 на сто от 
територията. Главните причи
ни за това намаляване на го

пояси върху земедел
ските култури в Южна Мора 
вия е установено, чс на раз 
стояние 20 м от пояса сила
та на вятъра се намалява с 
45 на сто, изпарението на по 
чаената влага намалява с 60 
—68 на сто, а добивите се по 
вишават с 6,6 до 10 на сто, 
а в отделни случаи и до 19

всички

чко
действието на топлина от де
сетки хиляди градуса морета 
та са пресушени почти ведна 

скалните блоково
рите са изкореняването им за 
работни земи и прекомерната 
паша на овцете в тях.

3
га и само 
остават като плячка на бушу-

— Минавайки през улиците на Берлин бях край
но развълнуван от разрухата му.

При това нашите хора му отговорили:

— Господин феддмаршал, но дали бяхте развъл 
нуваии когато по ваше нареждане бяха заличени от 
лицето на земята хиляди съветски градове и села, 
под чиито развалини са убити милиони наши хора, 
между тях и много хиляди деца?

Кайтел побледнял, нервно спуснал рамене и н-шцо 
не отговорил.

Както се бяхме договорили в 23 часа и 45 минути 
Тедер, Спатс де Латър и Де Тасини, представители на 
съюзническото командване, А. Й. Вишински, К. Ф. 
Телегин, В. Д. Соколовски и други, се събраха в моя 
кабинет, който се намираше до самата зала, където 
германците трябваше да подпишат протокола за ка
питулацията.

ващия страхотен пожар.
Но ет-о че увлечена по по

път, Луната почва ба 
вяо да изстива. Първоначал-
вил СИ V ЙЙйщ Ш : Ш Ш'пттт мШ

;;Ч

но температурата се задържа 
10 000°. Скали-някъде около 

те все още се топят, но не се 
изпаряват вече тъй бързо. Те
се превръщат в червена пла- 

лава, коя-мтяаца течност 
то струи на мощни потоци и 
запълва басейните на някога
шшгге морета.

Постепенно „родната" звез
да остава все по-далеч и тем 
пературата по повърхността 
на Луната спада под нулата.
Междувременно топлината 

преди това е проникнала дъл 
боко в недрата на планетата 
— нажежени газове са заели 
мястото на разтопените поч
вени пластове, тъ)й че на мно 
го места под обвивката от за 
мръзнала лава остават свеоб- 
разни алвеоли, изпълнени с 
горещи газове. Там темпера
турата се повишава количе-

Точно в 24 часа влязохме 
Всички седнаха край масата. Тя

в салсина.
се намираше 

край стената на която бяха поставени знамената нз 
Съветския съюз, САЩ, Великобритания и Франция.

В салона край дълпи маои със зелена прекривка 
седяха генерали на Червената армия, чиито части за 
кратък орок разгромиха отбраната на Берлин и сло
жиха на колене гордите фашистки главатари и цяла 
Германия. Тук бяха и много съветски и чуждестрани 
журналисти и фоторепортери.

— СЛЕДВА —
Фотоетюд (Б. Николов)
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Баскетбол1Т\'

«>

а ни и аIш1 Приятна изненадаСлед гимназиадата в Бела паланка

МОЖЕШЕ ДО БЪДЕ И ПО-ДОБРЕ
При наличие на спавямтрп к . 

но богата и разнообразна спо -гЯ1кг>ПбРВИ В сп°Ртния 
ртн о - културно -з аб авн а про- готяя° бЯХЗ соРиозно се под- 
грама на тазгодишната тоапи по останалите
цйонна гимназиада, състояла и подобри“*6™6 Д3 бъдем 
се в края на април в Бела па но място 
лаика, проличаха два основни Ост^а' 
недостатъка. Първият — 0т 
носително лошата 
ци-я за нощуване 
на ден 
бе казано, че

За любителите на баскетбо 
лния спорт димитровградски
те баскетболисти направиха 
приятна изненада — 
мето на приятелска среща 
между „стари" и „млади"

уиграност, пролича талантли
вото майсторство на сравните 
лно голям брой баскетболис

под и- ти.
Може би интересно ще бъ

де ако посочим, че „старите"
Дял, Димитровград, Бела

и Бабушница открито да 
посочат слабостите, за да не 

„ се повтарят през следващите
да заемем чел- гимназиади. Разбира се, тря

бва същевременно да се посц 
чат и хубавите неща и проя- 

за да се следва техният 
пример занапред.

паланка
се

дис-

след гимназиадата 
Да се обсъди всичко 

организа- стойно и по-об- ви 
на съвместно засе- 

макар че дание на представители 
започването тирите гимназии на

За ВСИЧКИ уил_
стоици е осигурено нощува- ----------- ------ -—““
не, то за една част Димитров Футбол 
градски гимназисти не ~
че не бе обезпечено 
не, но дори нямаше 
чно чинове и столове 
дремят" нощта. И
неоснователно 
домакините.

от че 
Пирот,

преди
Борка Николова

само, 
нощува- 
достатъ- 
да „пре 

вторият — 
пристрастие на 

когато става ду-1 
ма за спортни състезания, 
отделни моменти 
страсие преминаваше
бост.

ДВЕ СРЕЩИ—АВЕ ХУВШ ПОБЕДИ
лснУ абкоЛЪнеНноссше6НиЛзнснаднСКТък Н” нграешс безкопромисно, а на- 
МО бяха гл мзнснадн- Гьк падателната петорна всяваше
женнята чпИ^°1аровалн °7 пора- рах с комбинираните си акции
кански" ’ а ™ 1ЪГР,ПСШС ”А" кБал' ,,реА противниковите врата. Целия
иоГ оаакаме ^ "ЯВа °6рат- тоя ТРУД бе Уснчан с нови голо-
пехи кпитп N° На пор<гдицята УС- ве в 70-тата минута Йованович и 

Ьезсппп^ напоследък забележи. 8:1 м. Пейчев, 
г Пчя.-и11 ' ,н°СЛСАНИТе срещи Трябва да отбележим, че при

КпгяятГ,•?'„ °т Бабушница н резултат 2:1 за „А. Балкански" 
ни °Т *'Уршумлия отново бс присъден сдннадссстметров у-

А ха нздежда, че може би да0 в полза на домакините, макар
г,- ___ ___  __, е нзгУбсно да видим че съдията първоначално бс при-

постигнатите ‘ °р през идващото футбо съдил пряк свободан удар извън
рвснство във висш ранг. Но наказателното поле. Просто чудно

‘ това са надежди, конто ма бе как бързо промени решението
достатъчно бс полузащитни

кът Видановнч да сложи топката 
на бялата точка н той да се съг
ласи, че е дуспа.

Това показа колко пеобективен 
бе съдията. Но и покрай това Д» 
мнтрвограчанн победиха заслуже
но н демонстрираха твърде подви 
жен футбол, какъвто рядко се сре 
ща на състезанията в тази гру
па.

Втората победа ..А. Балкански" 
извоюва на свой тс 
бора на „Косаница' 
лня. Резултатът не е висок само 
1:0 и то гол, който Кръстев отбе- 
ляза още през първото полувре-

ст-
Баскетболният отбор на „А. Балкански"

В тс устроиха прекрасна демон
страция на действително ка
чествен баскетбол. Тази сре
ща ,чиито афиш призоваваше 
полушеговито привлече над 
стотина любители на баскет-, 
бола и показа, че тоя спорт в 
Димитровград се ползва не 
само с авторитет, но има пла 
менни привърженици, които 
явно изразиха учудване защо 
баскетболът в града е замр
ял, когато има една здрава 
традиция. Ние ще добавим и 
това, че някогашният Цари
брод бе домакин и на такива 
отбори ,които се състезаваха 
в „А" републиканска група, та 
дори му гостува и национал
ния отбор веднага в следвое
нните години.

Всъщност .срещата между 
„старите" (надхвърлили 25-те) 
и „младите" (ценапълнили 
още 25 години) показа че ба 
скетболният отбор „Асен Бал 
кански" неоправдано е преста 
нал да се състезава. Защото 
любителите на тоя спорт мо 
жаха да видят действителна 
качествена игра. „Старите" 
победиха с резултат 60.-55 (по 
лувреме 29:20) и бяха със 
тав, който направо може да 
се съревновава с много бас
кетболни отбори в страната, 
и то достойно.

това при-
гру-в

Па все пак 
ските Димитровград- 

гимназисти могат да бъ 
дат доволни не всичко

резултати. Те бяха„„ първенци
по малък футбол (момчета) 
и ръчна топка (момичета) Съ 
щевременно особено 
кна и

каР че НС са лишени 
нова. все още

от реална ос. 
мечти, 
в Ба- 

толкова по рс- 
мо-

си
_ са далечни
Пооедата над „Лбжница” 

бушница с 3:2 (не 
зултат убедителна), повдигна 
рала сред димитровградските фут 
болпети

се изтъ-- 
пинготюнгашът Данило 

Малинович, а атлетите и ат- 
летистките заеха много, тъй като стартува 

нето им в пролетния 
тезанисто не бе успешно. Тази но 
беда като чс ли показа

второ, относ 
но трето място. Високо се 
класираха и баскетболистите 
които благодарение '
та не спечелиха

дял на със-

че най-
сетне кризата е преодоляна и ,,А. 
Бал кански’’на съдия 

първо място 
пиратските футболисти 

петминутното продължение 
успяха да се наложат с раз
лика от девет коша. Също та 
ка и стрелците заеха 
място 
Пирот.

Слаби бяха

застава на здрави но
зе

Йграта започна с убедително на 
дмощие на димитровградските фут 
болисти. Към средата на полувре 
мето от едно безопасно положение 
Г. Пейчев изпрати топката в мре
жата на противниковите врата. 
Главният съдия на срещата — Фи 
лнпович показа центъра на игра- 
щето, но страничния съдия Ми
шия се намеси като рекламираше 
засада. След него се намесиха и 
футболистите на „Лужница'* и съ
дията Филипович след консулти
ране със страничния съдия проме 
ни решението си. От тоя момент

рсн срещу от- 
’ от Куршум-в

Ст. Н.
ме.

Задачи за размишлениявторо 
след стрелците от

Тоя път не бс повторена играта 
в Бабушница, но затова доприне
се задушното и горещо време, та
ка чс играчите твърде тежко се 
движеха по терена. И на двата от 
бора липсваше онази подвижност, 
която създава изгодни положения, 
така че играта главно се разви
ваше около центъра на игрището.

Но колко години е капитанът?волейболистите 
шахматистите, а също и 
стезаващите се по 
свободни съчинения 
тика. Всичките заеха 
то място.

Във викторината В КОЯТО ят ,1а полувремето 
се състезавахме по и стопил иа •■Луж”ица'’ бяха все по-остри.гепгптгЬ./ ,, ччорил, дори груби. Обаче пред две-три
оощафИя И Културни обнос- минути от края на полувремето.

КИ СЪЩО Нямахме голям ус- след една хубава акция Кръстев 
пех. Но затуй Пък Росит Нн успя от 5—6 метра да улучи про- Трябва Да отбележим, чс и про

г- ______________ 4 1 тивниковата врата. Това <■* и кра- тивникът респектираше с ' отно-
олова С македонската народ- ят на полувремето. сително добра защита, и г още

па ПССен „Матен Вардар тече Втората част на играта започна по-опасна нападателна петорка. 
Ше" зае първо МЯСТО в ГРУ- доста живо с бързи набези на до- Тоя път обаче вратарят Ставров
пата изпълнители на нпппгтни макинитс към вратата на „А. Бал сякаш „имаше ден" и му се уда-

ьлииюли на народни кански". Защитата на „А. Бал- ваше почти всичко, от невъзмож-
песни, а високо се класираха кански" се показа здрава, пера- ни положения успяваше да зако- 
И изпълнителите на забавни зкъсвасма. В 55-тата минута оба- ВС топката в своите ръце.

че иа обща изненада Петкович из „А. Балкански" игра в състав: 
мени посоката на топката и тя Александър Златанов, Ангел Пей-
влезе в гола край безпомощния чев, Борис Ранчсв, Томислав Пот-
Ставров. копич, Александър Петров, Кърста

Обаче димитровграчани не изгу- Кръстев, Симеон Манов, Иван
биха кураж. Тоя гол сякаш им Стратков, Райко Матеев, Григор
вдъхна нови сили. Сега тс бяха Пейчев и Георги Ставров.
онези, които атакуват. Защитата

СЪ-
писане на 

и матема Един параход има х (икс) 
търби и у (игрек) витла. На 
неговия борд се намират Т 
(Те) човека. Параходът търг 
на на път на Н (ен) дата- Р 
(еп) месец 1900 + 3 (зет) го
дина. >

Сумата от тези шест чис
ла увеличена за кубен корен 
от годините на капитана дава 
ЧИСЛОТО 4.752.862.

На колко години е капита
нът, колко витла и търби имат 
кораба, колко човека има на 
борда му и кога той е търг- 
нал на път.

Задачата освен че търси ма 
тематически знания (достатъч 
ни от основно училище) изи

сква и логическо разсъждава

Решението ще дадем в след 
ващия брой.

не.четвър- ТоП Без оглед на това. обаче, дими 
тровградските футболисти като че 
ли почувствуваха дремливото със- 

и с една

сякаш изпусна играта от своя 
контрол. Колкото се ближеше кра 

футболистите
тоянис на противника 
доста успешна контраатака успя
ха да отбележат единствения гол 
па срещата.

★
Решението на задачата 

съпружеските двойки е след 
ното: взели са се: Алексей ц 
Борка, Борис и Драгцца, Ст© 
фан и Олга, Димитър и Еле 
на, Еньо и Ана и Олег и Стан

за

ка.
А ето как: нали условият 

бяха под 1. жената на Б. 
се е срещала до жентбата с 
А.; 2. Жената на Д. е по-мла 
да от жената на Б.; 3. Жена
та на С е по-млада от мъжа 
на А.; 4. Имало е една двой-.

* ка свадба.,- 5. Според старост
-\Ч«А са: А и А. Б. и Б„ С. и С„ Д.

, - -й:;. и д.. е „ е. и о. и о.
От първото условие произ 

лиза, че Б. не се е оженил за 
' IР А- Невъзможно е брат и сес
• у" тра да не са се виждали (А. и

' • А.) Б. със сестра си Б. също
• у* не се е оженил. Значи Б. се
'■ ' .УЙ;&4.

мелодии.
С общо 78 точки първо мя

сто заеха гимназистите от Пи 
рот, след тях с 68 точки Бе
ла паланка, с 65 — Димитров 
град и с 63 — Бабушница.

Поотделно трябва да 
кнем твърде 
динамична

С. Манов

ИЗТЪ
интересната и

игра по 
футбол, когато след две про- 
дължемия на мача от по 15 
минути, вече всички се надя
ваха, че единадесетметровите 
удари’ ще излъчат 
в последната минута 
ровградските футболисти 
бележиха гол

малък

първенеца,
димит-

от- ч ,! щ. е оженил или за С. или за ня 
ШЩ коя по-млада.и заеха първо 

място. Заслужават похвала и 
Радица Гюрова, която на 80 
м. надбягаване зае 
сто, а също и Анкица Злата, 
нова на 200 м. надбягване. 
Второ място зае и Стоян Пет 
ров — в надбягване на 100 м„ 
а трето зае Младен Найденов 
в надбягване на 1.000 метра,

От второто следва, че жена 
. 5 , та на Д. е или Е. или О. Се- 
ЖШ гурно по-млада от С.

, у. От третото, а и от предиш-
/■•■-у- ните Две условия следва, че 

■ 'мъжа на А- нс може да бъде 
’ мито Б. пито С. пито, пък Д.

Мъжът на А. може да бъде 
или Е. О. От третото условие 

" също следва, че мъжът на А. 
не е най-млад. Значи А. се е 
омъжила не за О., а за В. 
Жената на С. е по-млада о» 
Е., значи С. се жени за О. Тога 
ва Д. се е оженил за Е.

Имайки предвид к орно то и 
условие четири следва двой
на овадба да са правили О. 
със С. и С. с О. Остават А. и 
Б. и Б. и Д. Яано е, че А се 
жени за Б, а Б за Д.

второ мя-

й

Накрая трябва да отбеле
жим това, чс в отделни отбори 
играеха и негимназисти 
отбора но ръчна топка на Бц 
ла паланка и Бабушница, чс 
гимназистите от Бела палан
ка решавали предварително 
задачите по математическото 
състезание и чс отделни не
желателни прояви 
под въпросителен провеждано

в

сложиха

то на гимназиадата.
Все пак Димитровградчани (СН.: СТ. НИКОЛОВ)ДИМИТРОВГРАДСКА НОСИЯ
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ЧУЖД ХУМОР„Спътници“ 

в Поганово
На злободневни теми

<
‘т

За какво държите тезиКакво е това?
( ГАТАНКА)

три каля?
Ами чс ... овес возим с,!>

'ГЯХ.
— Аз за какво ви е овесът?
— Ами за конете.Банката бе

на кооперацията от Поганово. 
Бсе пак, в Пиротската бан- 

бяха разбрали, че коопе
рацията все още не е пусна- 

к изкуствен спътник, но се
Този административен апарат касае до употребата на изку

стисни торове.
(Записал Владимир Иванов)

прочел доклада

*Преди фузирането 
операциите в Димитровград
ско, в село Поганово същес
твуваше отделна кооперация.

на ко-
— Какво с топа? 

се хората. — Всичко може да 
бъде, само не е топа, за кое
то е предназначено.

Дълго е няколко километ-

нитат ка Новобранец се обръща към 
сержанта, който раздава учи 
формите.

— Тази форма ми е голяма, 
другарю сержант. Приличам 
на плашило.

— Войникът трябва да вс- 
ва страх всред врага.

Дълго е пяколко километ
ра.

Има виза за чужбина.
Двадесет години се спомепа 

ва като „обективна трудност".
Знаят го народните прсдста 

вители от бив. Югославия. IПо 
него се познава кога набли
жават изборите, кога избори- на общипата в Сурдулица.

Псуват го шофьорите. 
През планини се протяга. 
На път личи

ла

поддържаше и някои връзки 
е банката в Пирот, от която

Затова
ра.

Има виза за чужбина. 
Сънува го и председателя получаваше кредити, 

там изпращаха доклади, све- „Грижи се 

тизанего “
*кооперацията. Поте са в разгар и кога завър

шват.
Един неизбрап кандидат за 

народен представител заявил:
„Добре, че не ме избраха за Дори и отговорните, 
да се разправям с него ..."

Друг един избран народен 
представител за него казал:
„С тази работа аз не се нае
мам, неговото

допия от 
край другото всеки месец ко 
операцията даваше доклад за 
„състоянието и движението на 
изкуствените торове". Този до 
клад изпращаше Владо.

Ако палтото на мъжа е 
скъсано, а по сакото са ос
танали само половината коп
чета, той трябва да направи 
едно от двете: или да се оже
ни, или да се разведе.

но не е.
Никой за него не отговаря.

КАКВО Е ТОВА?
(Отговор: Пътят от Огсруг- 

лица до Клисура) ■ ■ ■
Но тъкмо когато бе пуснатБ. Николов *първия изкуствен спътник о- 

коло земята, Владо Георгиев „Сточар" трябвало да смени 
трябвало да напише и докла 
да за движение па изкуствени
те торове. Огромното събитие 
в областта па науката и техни 

пускането на изкус
твения спътник оставило сил 
но впечатление на Владо, ко
йто следеше движението му

съществуване Дядо Перко, работник в
зависи от народа.

Народът пека се разпра-

БАЙ ДЖОРА

Тамара Алексеева открива в 
кабинета на мъжа си куп пра 
зни бутилки.

— Откъде са взети тези бу 
тилки?

един овчар, който заминал на 
почивка. За него това биловя ... "

А народа? Какво той пра
ви. Всяка вечер, всяка сутрин 
псува го по събрания, 
пролет ,есен, през зима и ля
то, когато падпе спят, когато 
вали дъжд.

трудна работа, 
пръв път се занимавал с ов
це. Затова сс разпитал добре 
какво трябва да работи през 
деня.

защото за
пита го тя.пред — И аз се чудя! — отвър- 

ща тс>й.ката
— Аз никога не съм купу

вал празни бутилки.Когато останал сам, започ
нал да работи. Сложил сечо 
на овцете. А след това — из 

чрез вестниците и по радио- иснада! Овцете започнали да
се агнат. За това дядо Перко

*

Радио 

Ниш 

за вас

Премиера. Пред третото де 
йствие. В театралната каса на 
хлува човек, който иска дз 
му се върнат парите за биле

то. Затова при писането на 
доклада занесен в успехите на имал големи неприятности, 

защото не питал какво тряб
ва да се работи. Най-трудно 

„В Поганово е добро движе- му било как да запомни, кос
торо- агне от коя овца е. Запомнил 

първата, втората, третата, а 
когато се обагнила и четвър
тата той вече побъркал .май
ките им. На сутринта шесто 
агнета трябвало да пусне при 
майките им. Всички агнета на

науката вместо изречението:
та.

— Защо?
— Страх ме е да стоя сам 

в залата!
нието на изкуствените 
вс..." той написал: „В ПогаСЪБОТА, 10. V. 1969 

12,10 — Нашият джу-бокс 
14,35 — Рекламно бюро 
15.30 — Емисия на български език 
16,00 — За събота след пладне 
18,03 — Каним ни да танцувате

ново е добро движението на
изкуствените спътници за 
март 1956 година."

(Съветски хумор)

ПРЕКЛАПА • • •
За тази малка грешка наНЕДЕЛЯ, П. V. 1909 

7.20 — Пз нашите предприятия 
9.05 — Резервирано ■ за днскос 

10,02 — Младежта пред микрофона 
10,20 — Юготон за нас 
10.50 — Музикални - честитки 
12.10 — Музи кали и

мерили майките си, разбира 
се, с негова помощ, а едно— За три години изкарах-} 

ме фашистите, а за 25 годи
ни не може да решим борче
ския стаж!...

Владо, пръв узнал управителя 
на кооперацията Васил Тодо тичало из обора и жално бле

яло.
I

ров, когато на съвещание в 
Пирот един от служащите на Дядо Перко се повъртял — 

повъртял, и най-сетне му хру 
мнало. „Ако не зная коя му 
е майка, то сигурно зная, чс 
овена му е баща". Затова той 
взел агнето и му казал:

— Ето ти овена, той ти е 
баща, па нека се грижи 
тебе ...

честитки
продължение

13.35 — Весели 
14.00 — Емисия на български език 
18,30 — Каним ни да танцуваме

радио-вести

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИ
МИТРОВГРАД, ВЪЗ ОСНОВА ЧЛЕН 93 НА ОСНОВНИЯ 
ЗАКОН ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА

обявява

ПОНЕДЕЛНИК. 12. V. 1969
14.35 — Рекламно бюро
15.30 — Емисия на български език
16.00 — Музикални честитки
16.45 — Музикални

продължение
18.03 — Резервирано за днскос
18.10 — Избираме—-избира итс

ВТОРНИК, 13. V. 1969
14.35 — Рекламно бюро
15.30 — Емисия на български език
16.00 — Музикални честитки
18.03 — Резервирано за днскос
18.10 — Избираме—избирайте

СРЕДА, 14. V. 1969.
14.35 — Рекламно бюро
15.30 — Емисия на български език
10.00 — МАВИП за
16.45 — Народим песни
18.10 — Избираме—избирайте

ЧЕТВЪРТЪК. 15. V. 1969
14.35 — Рекламно бюро
15.30— Емисия на български език
16.00 — Музикални честитки

ПЕТЪК. 16. V. 1969.
14.30 — Рекламно бюро
15.30 — Емисия на български 
16.00 — Музикални честитки 
18,10 — Избираме—избирайте

честитки

заКонкурс
Записала Мира Марков 

с. Каменица)
— Знаех, че тук ще те на

меря.За попълване на вакантно място
1. ДИРЕКТОР НА ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА И ЗАБА* 

ВА В ДИМИТРОВГРАД
Условия: Освен общите условия, предвидени от Зако

на за трудови отношения, кандидатът трябва 
и следните специални условия:

1. Да-има виеше или средно образование.
Лични доходи — според правилника.
Молои, обгербвани с 0,50 динара и необходимите до

кументи се представят в срок от 15 дни след публикуването 
на конкурса до Комисията за наименование 
при ОС — Димитровград.

Непълни документи няма да се взимат под внимание.

(„Благ")

СКРЪБНА ВЕСТ
да изпълнява

На 3 май 1969 година,

ГЕОР1 И ЙОСИФОВ — дядо Йоско
гимназиален учител-пенсионер
Неговият мил лик, добрата дума и съвети ще ос

танат вечно в сърцата ни.

Опечалени: съпруга Петрана 
и семействата: Йосифови и 

Яничеви

вас след злополука, почина

.

на директори
език

След ПРРДИ РРАЗниРА

'~г44 ер/г взел
Буггилрл -/сеаер/чи 

•— <?е ?
празника

т. т тров :

БжОЩон-$и -УЪ кога урА-зе-у
. , лГ4Л- есе 

СЬ/Ч ги 40<иг>*ср*Н7 ггьл*и?!


