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Общинска изборна конференция на

Но случай 20-годишнината на печата на българската 
народност приемете наши сърдечни поздрави с благопоже- 
лание „Братство", „Другарче", „Мост" 
издания още повече да допринасят за културното развитие 
на българската народност.

и останалите ваши

НА ТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ *
Общинска конференция на ССРН в 
БосилеградССРН в Димитровград

■№

Местните общности трябва да станат 

решаващ фактор за развоя на селото
По повод 20-годишнината от плодотворната работа на 

издателство „Братство" на всички членове на колектива, на 
ръководството и органите на управлението честитим забеле
жителния юбилей с благопожелания 
витие и просперитет в извънредно благоприятните условия, 
които създава нашата самоуправителна социалистическа об
щност.

за по-нататъшно раз-

Ваши другари, приятели и колеги от 
„Политика" и „Политика-експрес".

ние на което се стигна до у- 
величаване на благосъстояни 
ето на комуната и на произ
водствениците, но и до реди
ца проблеми, които са харак 
терли за всяка развита среда. 
Става въпрос за борбата 
засилване

Миналата седмица в Димитровград се състоя общинска 
изборна конференция на Социалистическия съюз. Освен 
членовете на конференцията п рисъствуваха: пре 
дставителят на Републиканската конференция на ССРН в 
Сърбия Никола Стоилкович, представителят на Републи
канската камара в скупщината на СРС Георги Алексов, на 
Съюзната стопанска камара в скупщината Димитър Манов 
и представители на обществено-политическите 
организации от града.

Конференцията избра

■№

По повод 20-годишния юбилей на печата на българ
ската народност и Ю-годишнината на „Братство" изпращаме 
Ви сърдечни честитки и благопожелания 
ите издания да укрепвате братството и единството на наши
те народи давайки с това, както и досега ,своя значителен 
принос в неспирното развитие на нашата самоуправителна 
общност.

и занапред със сво
по

на социалистичес
ките самоуправителни отноше 
ния, за комуналните благоус
тройствени проблеми в село
то и града.

Изтъкна се бързото разви
тие през последните години 
особено в

и стопански

нови изпълнителни органи и 
за член на Републиканската конференция на ССРН др. То 
дар Славински. „НАРОДНЕ НОВИНЕ" и 

„ЛИСТ МЛАДИХ — 68" — Ниш
промишлеността.

конференция щите задачи на организация- Миналата година общият про
прие документите та след солидно обсъждане, дукт е възлезъл наоколо по

на конференцията — Докла- Подчертано бе ускореното сто- милиона динара, като при то
дите за работа, за предстоя- панско развитие, благодаре-

Общинската 
на ССРН

Уважаеми другари.
Позволете ми в този тържествен 

членове на колектива да честитя 20-годишнината на печата 
на български език и 10-годишнината на в. „Братство" 
дателска дейност на български език. Обективно

момент на всичкива националният доход на гла 
ва от населението надминава 
3.000 динара. В обществения 
сектор работят към 2600 ду
ши. П очти всички деца посеща 
ват училища, а 85 на сто от за-

АКТУАЛНО И ИЗ-
осведомя

вайки обществеността, „Братство" има многостранно значе
ние за нашето общество.ТРЕВОГА ЗАРАД МАЛИНИТЕ

Ваш сътрудник
Момчило АндреевичПроизводителите на 

малини и тази година 
са в тревога. Беритбата 
вече наближава, а те о- 
ще не знаят какви ще 
са изкупните цени, ни- 
то какво е поведението 
на пазара към този про 
дукт. Тази тревога бе 
пренесена тези дни и в 
общинската конферен
ция иа Социалистичес- 
ски съюз и всичко то
ва е разбираемо, кога- 
то се имат предвид зат
рудненията в пласмента 
през последните две го
дини. Реколтата и каче
ството на малините са 
добри. От петнадесети
ната вагона, колкото се 
очаква да се набере 
трябва да се получат 
към 200 хиляди динара, 
а това е много пара за 
този край. Затова не е 
чудно, че очите на ма- 
линарите са отправени 
към кооперацията и не 
йиата търговска служ-

перацията обаче каз
ват, че тазгодишните из 
купни- цени няма да са 
по-ниски от миналого
дишните. Засега се пре
длагат 1,20 динара за 
килограм за производи
теля, т.е. 1,50 за коопе
рацията. Даже върху 
гакава цена някои пред 
приятия са подписали 
договор. Но коопераци 
ята чака по-добра цена. 
Някои предприятия са 
съгласни да дадат мал
ко повече, но това е все 
още въпрос.

Засега на производи
телите на малини мо
жем да съобщим само 
това. Чува се обаче, че 
нашият пазар няма мно 
го малини. И тогава за
що е тази неизвестност 
в Димитровградско. И- 
ма ли виновни за това.

Считаме, че произво
дителите би трябвало 
да питат кооператив
ния съвет — защо ком
петентните служби от 
коперацията ис са проу 
чили пазара навромс. И 
самоуправителният ор
ган би трябвало тогава 
да даде обяснение — 
кои обективни и субек
тивни причини са дове
ли малинарството в та
зи тревога.

(Следва на 3 стр.)

Босилеград1
Много въпроси за разрешаванеI

II На събранията населението ват спирачка на общото раз- чко това е главната причина, 
от Босилеградско повдига ре- витае на • комуната. 'Материал в отделни случаи ясно проли 
дица важни въпроси. Някои иите възможности отлагат ре чават и субективните факто- 
от тях са доминирали години шаването на същите.
наред и като такива вече ста- не може да се каже, че за вси На предизборните и избор-
................................................................................................................ «ите събрания, главна тема

са били именно тези въпроси. 
| Така е и сега, а те ще бъдат 
| актуални все докато се не за- 
| почне с решаването им.
I Досега не е проведено ни- 
$ то едно събрание, на което 
| да не е повдигнат въпроса за 

осигуряването на земеделци
те. Защото това осигуряване 
за последните две години до 
значителна степен е влошило 
и инак трудното икономичес
ко положение на земеделския

Обаче ,ри.1

ба. 6 (Следва на 3 стр.)Но и там още не мо
гат да дадат съвсем ка
тегоричен отговор, 
щото не са 
купувач, който предла
га добра цена. Сега

няколко

КЛИСУРАза-
намерили Сменен секрета

рят на МО на СКС
се

преговаря с 
предприятия — „Джер- 
вин", „Виновче", „Вино- 
жупа" и едно предприя 

от Словения. В коо-

I Местната организация на 
СКС в с. Клисура на заседани 

3 ето ои от 15 юни т.г. извър- 
'■ ши анализ на изборната дей- 

пост за представителни тела в 
I Клисуроки район. След подро 
I бни разисквания върху дейно 
| стта на комунистите по вре- 
| ме на изборите, оргаиизация- 
| та осъди непринципиалното 
| държание и на д-р Стаменко 
| Христов, оекретар на местна- 
I та организация и член на Об- 
| щниската конференция в Сур 
| дулица. Зарад неговото уча- 
I стие в дейността извън изби- 
| рателмата програма на ССРН, 
' местната организация в Сур-

Фронтът 1111 Националното освобождение на Южен Виетнам взе дулица ВЗе рСШСНИС ДЗ бъДС 
решение за учредяване на временно революционно правителство. За гмр,„т. пт плъжностга ССКРС- 
нрезидент е избран Хуин Фат, а за министър на външните работи смолен от„ 
Нгуси Ти и тс ще продължат преговорите в Париж. Тар И ОТЗОВан ОТ ЧЛеНСТВО В

Новото правителство ще обяви програма, п копто видно място общинската конференция иа 
заема „военната и политическа борба’’ до окончателно поражение на рис в СУРДУЛИЦа 
империализма. На еннмкати. Президентът на временното правнтсл-

(Танюг)

М. Б. 2ти е

ВЛАГАЙТЕ В
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА 

БАНКА В ЛЕСКОВАЦ
ЛЕБАНЕ.И НЕЙНИТЕ КЛОНОВЕ ВЪВ ВЛАСОТИНЦИ,

ВУЧЙЕ, ГЪРДЕЛИЦА, БОСИЛЕГРАД, ВЛАДИЧИН ХАН, 
СУРДУЛИЦА И БУЯНОВАЦ.

БАНКАТА ПЛАЩА ЛИХВА ОТ 74* И »4* — НА ВЛО
ГОВЕ СЪС СРОК 1 ГОДИНА.

ОТ 1 ЮНИ ВСЕКИ СПЕСТОВНИК, ВНЕСЪЛ НАД 1000 
НОВИ ДИНАРА ПОЛУЧАВА БЕЗПЛАТНО ОСИГУРЯВАНЕ 
СРЕЩУ НЕСГОДИ. КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЩЕ ВАЖИ 
СПЕСТОВНАТА КНИЖКА НА
Обединената кредитна банка в Лесковац. М. Величков

стио Хуин Фат.



87 години от рождението па Георги ДимитровЗАВЪРШИ СЪВЕЩАНИЕТО НА 

НШУЮКЖЮПЕ И 

РДБВТНИЧ ЕСНИ1Е ПАРТИИ
Москва завърши съвещанието на комунисти 

работническите партии. Както се казва в заключи 
основният документ и възвание

Георги Димитров - патриот 

и интернационалистЗавчера в
ческите и
телного комюнике приет е 
по повод предстоящата стогодишнина от рождението на Ле-и* пан

и ~ ваше ликът на Димитров и
пооочваше неговото държание 
на процеса в Лайпциг.

. .. Трябва да заблагодирм 
и на това, че Димитров 
мал доверие в мен, затова, че 
той считаше, че аз трябва да 
превзема ръководството на 
Партията
гаря Пито за тези съдбовни 
моменти.

Димитровградският курс 
партията след войната и юго 
славско-българските отноше
ния по тона време могат да 
се посочат само като пример 
за отношенията между държа 
вите на Балканите и социално 
тическите страни.

— Ние знаем — каза Дими 
тров в п р ив еств ен ото 
мо до Тито на 29 ноември 1945 
година
трудности в това отношение, 
които ще трябва да бъдат пре 
одолени. Има не малко явни 
и окрити вратове, които не же 
лаят преуспяването на 
Югославия и нова България, 
които не искат да ги видят сво 
бодни, независими и силни, 
които са краЕйно недоволни от 
тяхното сближение и искре- 
на, здрава дружба ...

Югославските народи и на 
родности, в това число по спе 
циално българската народно
ст в Югославия ще пазят спо 
мени за Георги Димитров, пла 
менен борец против фашиз
ма и империализма, велик при 
ятел на югославските народи. 
Българската народност ще по 
мни неговия завет — да бъде 
„жив мост" между двата брат 
ски народа.

И винаги когато тъмни об
лаци се надвият върху бълга 
ро-югославските отношения в- 
сички ония които действител
но искат тези облаци да се 
разкъсат и отново зацари дру 
жба и разбирателство между 
двата братоки народа, трябва 
да ои припомнят за идеите на 
Димитров и неговото поръче
ние: „Нека на всяка стъпка 
еи подкрепя дълбокото съз
нание, че с нашите братя юго 

' славяни ние имаме обща съ
дба и че историята ни е пре
допределила да вървим ръка 
за ръка вечно и все напред, 
въпреки всички трудности и

Iнин.
Съвещанието на комунистическите и работническите 

партии взе, също така, еднодушно решение за свикване на 
антиимпериалистически конгрес и образува комп

от представители на 13 комунистически партии за него-
световен
сия
вата подготовка.

След като констатира, че делегациите на партиите са 
подписали основния документ за борба против империализ
ма и за единство на световното комунистическо движение, 
комюникето добавя: „Изказвайки се също за единство на

е и-

си спомня дру-
комунистическите и работническите сили, делегациите на 
комунистическите партии на Италия, Австралия, Сан Мари- 

Реунион изразиха пълно съгласие само с оня отдел от 
който се дава съвместна програма за борба

нано и
документа, в
против империализма, а делегатът на Доминиканската кому 
нистическа партия не е поддържал основния документ .

Покрай делегатите на Куба. и Швеция, които са уча
ствували в съвещанието като наблюдатели, документа засе
га не са подписали, докато не вземат решение техните цен
трални комитети, също и делегациите на партиите на Нор
вегия и Великобритания. С други думи документа 
изцяло са подписали делегациите на 66 от общо 75 комуни
стически работнически партии участвували в съвещанието.

пис-
досегл

че има още много

Между ония, които подписаха документа изцяло — 
делегациите на Мароко, Румъния, Судан, Швейцария и Ис
пания, както е известно имат известни резерви във връзка 
с текста на документа. Не е известно в каква форма техни
те резерви ще бъдат публикувани.

Срещата през 1347 година
[сетгодишен словослагател той 
постъпва в редовете на работ 
ничеакото движение и се из-

нова
Днес, след 87 години от не

говото рождение и 20 години 
от неговата смърт, когато си 
припомняме за този велик ре 
водюциомер, ние не може а 
да не изтъкнем неговите зас
луги за разбирателството меж 
ду балканските народи и спе
циално за отношенията меж
ду България и Югославия. 
Най-светлите страници в юго 
славско-българоките отноше
ния са записани именно по 
време когато той беше наче
ло на Българската комунисти 
ческа партия.

И не само тогава. Той има 
ше правилни становища по 
въпроса за Югославската пар 
тия и той даде пълномощно 
на другаря Тито да се завър
не в Югославия и застане на 
чело на Комунистическата па 
ртия на Югославия. В тези 
дни другаря Тито пишеше на 
Димитров: „Аз силно желая 
да се видим с Вас, Дълбоко 
съм убеден,, че моята среща 
с Вас ще има историческо зна 
чеиие, не само за мен лично, 
но най-много което е по-ва
жно за развитие на нашата 
партия.

От този момент връзките 
на Георги Димитров не пре
къснаха. Не само по време на 
създаването и консолидиране 
то на ЮКП, но и по време на 
Народноосвободителната бор

ЧЕСТВУВАНЕ 27 - ГОДИШНИНАТА 

НА IV ПРОЛЕТАРСКА
В подделението на другаря райето бригадата имаше 5 ба- 

Чедо Глишич се проведе тър- тальона с общо 1.080 бойци, 
жество по повод 27-годишни- болшинството от които 
иата от формирането на IV
пролетарска ударна бригада. След формирането участвува с

традиции продължава група пролетарски и ударни Спирайки се върху уопехи- 
и тачи това подделение. бригади в похода от Черна го те на това подделение гене-

На чествуването присъству- ра в Западна Босна, където се рал-майор Божидар Шево 
ваха генерал-майор Божидар изтъкна в боевете при Горни подчеота че за постигнатите Шево. полковник Чедо Одо- Бакуф, Бугойно и на Купрес. ^зул^ати във о ГиеГ и 
вич група преживели бойци Бригадата особено се изтьк- възпитанието тази година са 
0 представители на на през IV офанзива на Не- наградени мнозина войвд и

обществено - политическите ретва, на Сутйеска, в Източ- офицери Ц
организации, запасни и псн- на Босна, Черна гора, а след
сионирани офицери, младежи това в Сърбия и на Сремския 
и граждани. Поздравителни фронт,
речи произнесоха генерал-ма Другарят Чедо Глишич из- 
юр Божидар Шево и предсе- тъкна,. че бойният 

дателят на Общинската скуп- бригадата 
щина в Ниш, Миодраг Апо- 
столович.

та е отличена с Орден наро
ден герой, Орден на народно 
то освобождение. Орден 
братството и единството I сте
пен.

бяха
членове на ЮКП и на СКОЮ.

на

чмито

В рамките на чествуването 
бе представен преглед на сво
бодните дейности на войници 
те, открита изложба за бой
ния път на бригадата итн.

От тържеството бе изпрате- 
Върховния

П7,т на 
възлиза на 23.000

км като през това време бри- на телеграма до 
I 1 ад ата е изхвърлила от строя комендант другаря Тито в ко

Четвърта пролетарска бри- 74.000 неприятелски войници, ято войниците и офицерите
_ « - редове загуби от това подделение дават обе
5,000 боици, 467 от които бя- щание, че ще положат всич
ха в нея в деня на формира- ки усилия за укрепване бой-
нето. За заслуги във войната

а от своитегада бе формирана по запо
вед на Върховния комендант 
на НОВ и ПОЮ от 10. VI. 
1942 година в с. Любинье на

изпитания ,които ще среща
ме на своя път".ната готовност на подделениеот бригадата са провъзгласе- Б. Н.

Четвърто заседание на Президиу
ма на СЮК

Зслемгора. В деня на форми- «и 34 народни герои, а съща- Никола Матиевич

На четвъртото заседание на 
Президиума на 
се проведе завчера на Брио- 
ни, се водиха разговори по ня 
кои

осъществи плана за тази ак
тивност.

Президиумът разгледа също 
така и прие проектозаключе 
ния за непосредствените по
литически задачи на Съюза 
на комунистите. Проекто за
ключенията са подготвени въз 
основа на разискванията по 
актуалнсгго политическо поло
жение, водени на Третото 
седание на президиума на 
СЮК от 29 май.

Заключенията за непосред-
задачи

СЮК, което

актуални 
въпроси и за 
та активност на нашата 
на в развитието на политиката 
на необвързване. Президиу
мът одобри досегашната ра- 
оота на Изпълнителното бюро 
в областта на международните 
отношения и сътрудничество 
и прие основни насоки на ме 
ждународната активност на Съ 
юза на комунистите 
година. На 
бюро бе 
по-обстойно

международни
по-нататъшна-

стра-

за-

ствените политически 
на Съюза на комунистите Ше 
поместим в следващия

през тази 
Изпълнителното 

възложена задачата 
да разработи и

брой
като притурка.

БРАТСТВО 
Излиза 
главен и

вестник на българската народност а СФР Югославия- 
всеки петък * Урежда редакционна колегия * Ддре«тоР> 

топ мдтроОТ7ВЛРС" редакт°Р АСЕН ЛАЗАРОВ * Технически реД««' 
70 т»т * 05 ^Д°НОВ * Издава„Братство" — Ниш Ст. ПаУ**»"4
7 телефон 25-444 , 25-480 * Годишен абона-еит 15 а ПОЛУГОДЯШ.» 

динара. Тек. сметка 825-3-78 Нар. Банка Ниш - 
•.Вуи Караджич" — Ниш
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много
ВЪПРОСИ
ЗА
РАЗРЕШАВАНЕ

Лошите съобщения пречат на стопанското развитие па комуната
(Продължение от 1 стр.) дели необходимото внимание тоя важен стопански отрасъл 

и съдействие от онези, на ко- в комуната. На една страна 
производител в комуната. Из- ито това е една от главните са големите акции по залеся- 
вестно е, че го осигурените задачи. Това са, преди всич- ването, а на друга — безмило 
редовно заплащат, а не пол- ко, земеделските кооперации стната сеч и унищожаването 
зват никакви права. Недовол- и общинската скупщина. от добитъка,
ството, което то създава се Земеделските произволите- Нуждите за повторното пре 
отразява и върху политичес- ди се залагат да се проведе мерване на земята и по-обек- 
ката активност на хората. интеграция на земеделските тишната й класификация се 

Водени са разговори и е из кооперации. По такъв начиц явява ежедневно. По такъв 
тъквака нуждата кадрово и те са сигурни, че ще се съз- 
материално да ое обезпечи дадат по-добри сътрудничес- 
здравния
за да не бъде закрит с оглед 
на най-новите изисквания 
републиканските

в Босилеградската комуна. Фо 
румите на обществено - поли
тическите 
обстойно са

дин въпрос, то да се отгово
ри на онези, които са го поп- 

организации най- дишали. Това нещо се не пра 
ги разглеждали, ктикува, затуй недоволството 

Поне не е трудно и невъз- между хоарта нараства, 
можно, ако не се разреши е- в. В.

Местните общности да стонот реша
ващ фактор в развоя на селото

начин грешките при данъч
ното разпределяне би били 

дам в Босилеград, ки отношения. Това ще дей- премахнати. Тоя въпрос е 
ствува те да се преобразяват бил повдигнат още преди де

на в стокови производители. Еди- сет години. Обещания е има- 
законопред нствено така е възможно ра- ло, но «е и някои конкретни 

•йонизирането и специализира акции в това направление. 
Безброй забележки са отпра нето на земеделското произ

вели до работата на теренни- водство. 
те амбулатории. Всъщност
те това и не са. Селското насе кооперациите не оправдават) 
леми е ое залага в тях да ра- своето съществуване. Тяхната
боти постоянен медицински дейност е слаба: Дори в отде тават като най-актуален 
персонал. Компентентните си лни моменти кооперациите са прос за комуната. Касае се, 
мълчат, макар, че специфич- вредни за земеделския произ преди всичко, за централния

водител. Такъв е случая с на път през Власина, както и за 
Известни забележки хора- плащането на таксите за на- останалите, които центъра на 

та имат във връзка с работа- пасване на добитъка. Средства комуната овързват с районщ 
та на транспортното предприя та от тоя вид приходи отиват те. 
тие, в което някои шофьори направо за заплати, макар, че 
и кондуктори проявяват свое- по закона не е така.

Няма събрание, на което 
да не е критикуван тоя вид

(Продължение от 1 стр.) правление на село още не са
достатъчно развити. На Со- 

вършилите основно образова- циалистическия 
ние продължават да се учат 
в средните училища.

писяния.
съюз пред

стои задачата да ангажират 
хора за осъществяване 
програмите за работа на мест 
ните общности.

Комуналните въпроси — гри
жа на всички иаВ сегашното си положение

През последното десетиле
тие, в резултат на благосъсто 
янието се променя начинът 
на живот и в селата. Много
селски семейства имат радиц хи, които подриват акциите 
апарати и транзистори. В ко- на обществено-политическите 
муната има над 400 телевизо- и самоуправителнм сили. Об
ра и над 100 частни леки ко- себването

Пътищата и занапред си ос
В доклада бяха изтъкнати 

и действията на някои елемен
въ-

ните нужди това изискват.

на земя от отделни 
хора, затваряне на пътищата. 

Предприятията тази годи- пречене на акциите, които са 
на постигат още по-шлеми уц от полза на селата, искания, 
пехи в производството и инте които са противни на нашата 
нзивно работят върху реконс самоуправителна практика, п- 
трукцията и модернизирането ротивопоставяне на собствени 
на своите цехове. Изобщо ко интереси срещу 
муната е поела път към си

ли.
И разговорите за електри

фикацията са били брбйни. 
Изтъкнато е обаче, че тази 
благородна акция трябва да 

Как да се осигури егзистенци- даждия. Обаче тези въпроси бъде грижа и на общината,
премълчават всички. Дори и и на обществото, а не само 
общинската скупщина. Дали на отделни групи хора по се- 

производите- наистина е невъзможно чрез лата Защото стихийната ра- 
става политически или по друг иа- бота в тази област донася по

чин да ое влияе на коопера
циите, за да променят курс.

На събранията не по-малко 
е разисквано и за проблеми- 

равни- те на горското стопанство къ-

волие.

ята на земеделците? интересите 
на селото. Всички това бе о- 
ценеяо от събранието като 

е съпротива срещу целия общо 
стаен ход в комуната.

гурен възход. 
Социалистическият съюз

Земеделските 
ли в комуната, котато 
въпрос за тяхното съществу
ване и занапред, са оптимис- 
сти. Обаче те знаят, че им е 
възможна егзистенция и пови 
шаване на жизненото
ще при по-други условия. По- дето има редица открити въ- вци 
точно те търсят да им се за- проси — твърде опасни за

ражение и разочарование. В 
Паралово три пъти са подме
няли електрическите стълбо
ве и все още нямат ток. По
добно сив Груинци и Миле-

съумявал да организира хора 
та и да ги насочва към раз
решаване на най-важните про
блеми Като организирана си
ла то'й е създавал демократич 
на атмосфера във всяка обс
тановка създавайки така усло 
вия за единодействие на тру-

Конференцията посочи и
някои аспекти на нападките 
ст страна на съседна Бълга
рия срещу нашата страна. В 
основата лежат териториал- 

се казва вГолеми грижи населението 
в комуната полага за учебно
то дело и за решаване на про 
блемите му. И то нарочно за 
изграждането на нови учили
щни згради. Но такива тряб
ват още много. Разбира се, в 
тези акции трябва да се вклю 
чи на определен начин и об
щината. А най-изгодния на- 

. чин ще е, ако задели необхо
димото внимание към местни 
те общности, които засега не 
получават своя динар от об
щинската каса.

Освен бройните комунални 
въпроси в Босилеград е и 
.оня с водоаиадбяшаието, кой
то търси спешно решаване.

От предизборни събрания в 
седем села били са отправени 
искове до общинската скуп
щина, в които е търсено тези 

да получат овои отборни 
ци в общинската камара. За
щото те са избирали отборни 
ци съвместно с други, по-го- 
леми оела. И като такива ни
кога не са получили овс/й пре 
дставител в общинската окуп- 
щина.

И на тоя въпрос, който с 
повдишат преди повече годи
ни компетентните не са наме
рили за необходимо да отго
варят.

Това са само някои от еже
дневно изпъкващите въпроси

ни аспирации
доклада на председателя на 

дещите ое. Това ярко проли- ок на ссРН, Илия Петров, 
ча по време на трагичните — които са свързани със Сан 
събития в ЧССР, в акцията за стефаиския договор. Тези на- 
помощ на поробените народи 
и народооовободителни движе) 
мия, ;в организирането на вец дност като срамно дело. Таки 
народна отбрана, в разяснява 
нсто на правата и длъжности 
тс на народностите в нашата Димитров и на другите про- 
общдгост, в идейио-политичес гресивяи личности на Българ
ката работа и в нашите юго- ската комунистическа партия, 
слапски становища, в подготов 
ките за избори и пр. Сведели 
сто, че на последните избори 
са гласували 94 на сто от из
бирателите е ярко доказатсл веем в братска общност на 
ство за ролята на ССРН в та СФРЮ, 
зи комуна.

КОСТРОШЕВЧАНИ НАЙ-СЕТНЕ 

ЩЕ ГЛАСУВАТ
падни се осъждат от нашите
трудещи се и от нашата наро

ва техни постъпки не са в 
съгласие с политиката надиу месеца са изминали от изборите за представител

ни органи, а кострошсвските избиратели още си нямат отбор 
ник за общинската камара в ОС Сурдулица. Три събрания 

все още не им се дава възможност даса организирали, а 
произведат изборите.

Защо е така?
Изтъкват за кандидат едно и също лице, в което имат 

някои властни хора от Сурдулица,

Ние с пълно . право се прид
ружихме към нашите народи 
в осъждането на антиюгослав 
ската кампания, защото жи-

безгранично доверие, а 
които може би се боят от неговата обективност, без да из
бират средства спъват произвеждането на изборите, за да 
не стане тай отборник.

Републиканската изборна комисия се намеси и отрез- 
общинската изборна комисия. Излезе, че таърдс-

нямал

чиито принципи на 
вътрешната и външната по- 

,Конференцията изтъкна, че литика са влезли в програма 
някои местни организации са та на СЮК. 
имали значителни уопехи в 
електрифицирането на села
та, строенето на пътища, во- годината. Тя също избра из- 
допроводи и пр. (Поганово, пълнителни органи: Президи- 
Куса врана, Радеина, Петър- уМ, Изпълнителен и Надзира 
лаш Гоин дол, Желюша, Дол телен съвет. Секцията за об- 
на Невля и нр.)

ни малко
яието на общинската комисия, че този кандидат 
право да се избира, защото бил повече от осем години отбо
рник не е основано на закона и конституцията и трябва да 
му и потвърди кандидатурата. Но общинската комисия пак 
бе отхвърлила кандидатурата му, считайки че нейното ре
шение ще се приеме от Върховния съд на Сърбия. Но памс- 
риха се хора, които добре познават законите и прекратиха 
това мизерно давление. Именно Върховният съд е отхвър- 

комисията и е наложил да се произведат

Конференцията прие про
грама за работата до края насела

ществена активност на жената 
Но в някои села работата « пет комиоии. За член на Ре 

не е задоволителна. Налри- публикакската конференция 
мер в Трънско Ддоровци ня- на Социалистическия съюзна 
ма единство и съгласие и ня- Сърбия е избран Тодор Слав 
ма оообеии уопехи. Силите се н<жи, а за председател 
хабят на крамоли. Това име- Общинската конференция И- 
шо показва, че местните об- ЛИя Петров, който и до 
щности като орган на самоу- бе председател. М. Бакнч

лил решението иа 
изборите.

Сега се очаква насрочването им.
А виновникът за това нарушаване па конституционни

те права яа кострошевчапи ще се установи от органите на 
правосъдието, защото следствието е в течение. М.

на
!
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Из дейността на СК в БосилеградЗаседание на Общинската конференция
на ССРН в Босилеград СЕРИОЗНИ

РАЗНОГЛАСИЯПОВРАТ
КЪМ ГРАДИВНИ РАЗГОВОРИ

Ь .V

Миналата седмица в Боси- В нея се изтъква необходи- 
леград се проведе заседание мостта за идейно издигане на 

общинската конференция комунистите в комуната, за 
на Съюза на комунистите, ко да се премахне практицизъма 
ято мина под знака на остри във всички области на живо- 
междусобни обвинения и дъл та. По-специално се предлага 
готрайни диалози. в преден план да се намери а-

Изглежда че за действител ктивността на комунистите и 
«ото състояние на изборните то най-напред при интензивк- 
машинации започна тъкмо се рането на стопанския живот 
га открито да се говори. Това в комуната. Трябва да се по 
беше изтъкнато и в отчета за ложат особени грижи за раз- 
дейността на комунистите в витието на земеделието, което 

последните избо- е доминиращ отрасъл, в мо-

аргументирано доказа, че вси 
нр общинската 

конференция . са избрани пра 
вилно.

на
НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВУВА СВЕТИСЛАВ ПО

ПОВИЧ — ТИЛЕ, ЧЛЕН НА РЕПУБЛИКАНСКАТА КОНФЕ
РЕНЦИЯ НА ССРН.

_ ОПИТЪТ ДА СЕ ОСПОРИ ВЕРИФИКАЦИЯТА НА 
ЕДНА ЧАСТ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕ
РЕНЦИЯ, КАКГО И ИЗБИРАНЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ Е ПЛОД НА ЛИЧНА
РАЗПЛАТА.^ член нА рЕПУБЛИКАНСКАТА КОНФЕРЕН
ЦИЯ НА ССРН ИЗБРАН ИВАН РАДЕНКОВ.

чки членове

на комисиятаСлед отчета 
участниците в разискванията 
окачествиха забележките 
Пенко Найденов като 
разплата на Пенко Найденов 
след неуспеха му в изборите 
за председател на общинска
та конференция на ССРН.

Както болшинството участ
ници в разискванията и чле
нът на Републиканската кон7 
ференция Светнела® Попович 
със своето изказване доприне 
соха да се прекъснат безплод 
ните разисквания около уж не 
правилната верификация 
някои членове на общинска
та конференция. Той апелира 
към участниците в заседание
то да не позволят да се нару
шава деловата обстановка с 
демагожки лозунги, които отв 

вниманието на Социали 
жизнено

на
лична

комуната в __
който изнесе Симеон За- мента съществува пълна ан^ 

секретар на Общин- рхия, като последш/а на без
действието на кооперациите, 

секретаря начело на които се намират 
комитета почти за всички комунисти, 

отрицателни прояви са винов 
главно някои членове

ри.
хариев,
ския комитет на СК. 

По мнението на
стви изборите за членове на 
Общиноката конференция в 
три подружници 
Извор и Долна Лисина 
нелегални. Покрай предвари
телните забележки представе
ни в писмена форма той и на 
самото заседание се 
ше да докаже, че е неправил
но предлагането на сегашния 
председател на Общинската 
конференция за член на кон
ференцията в подружница щ 
вън матичната местна органи 
зация на ССРН.

Формираната от Изпълни
телния отбор комисия позова 
вайки се на Устава на ССРН

Деловият характер на засе
данието в чийто дневен ред 
бяха залегнали важни въпро
си като анализ за изборната 
дейност, избиране на предсе
датели на помощните тела на 
конференцията, избиране на 
член на Републиканската кон 
ференция на ССРН, още в на 
чалото бе нарушен с така на
речени забележки върху ве
рификацията на отделни чле 
нове на Общиноката конфере 
нция и забележки върху из
бирането на предоедател нц 
Общиноката конференция. Би 
вшият подпредседател на 

ССРН Пенко Найденов окаче

Груинци, 
като на

на ЩЕ СЕ ПРЕМАХНАТ ЛИ НЕ
ДОРАЗУМЕНИЯТА?нина СК.

Вече при първите кандида- 
циехнни събрания с различни 
мотивации са предлагани ли- ха бурни и показаха, че в ре 
ца без оглед дали изпълня- довете на Съюза на комунис- 
ват приетите критерии. Мно- тите в комуната и в някои об 
зина комунисти били между щински ръководства не съгце 
първите в пренебрегването на ствуват единни акции. Касае; 
изборната програма на ССРН. се преди всичко до лична не 
Някои се кандидатирали за от търпеливост, неотговорност и 
борници с обещание, че ще недиоциплина. 
доведът ток в селото, ще по До кулминация на разногла 
строят селските пътища и др. сията ое стигна^ в момента ко 

После е започнало усилено гато Пенко Найденов, поиска 
агитираме с цел да се придо- да бъде освободен от дълж- 
бият избирателите. Отделни ност в председателството на 
членове на общинския поли- общинската конференция на

СК. Своето иокание той обо
сноваваше заради недоволст
вото при провеждането на из 

В изборната дейност са из- борите в ССРН, където е бил 
редица въпроси, ко кандидат-председател.

Това говори за лошите от
ношения създадени след из
борите. Но и нанася голяма 
вреда на политическата и дру 
га активност. Щом се разпра 

в вя за изборни аномалии на 
отделни лица и групи най-ак 
туалните проблеми на кому- 

КАК ДА СЕ РАЗДВИЖИ СТО ната се пренебрягват и тлас- 
ПАНСКИЯ ЖИВОТ В КОМУ- кат на заден план.
НАТА?

опитва- Разискванията по отчета бя

личат
етическия съюз от 
важните проблеми пред кои- 

Босилеград-то е изправена 
ска комуна. Участниците в за 
седанието поздравиха

на Светислав Попович
изказ

ването
със спонтани аплодисменти.

избраНакрая заседанието 
председатели 
тела на общинската конфере
нция. С болшинствоЗАЩО СЕ 

ПРОВАЛЯТ 

СЪБРАНИЯТА?

на помощните
тически актив дори подпома
гали тези отрицателни проя-гласове

Републиканската 
болшинство

за член на 
конференция. С 
глаоове за член на Република 
«ската конференция бе 
бран Иван Раденков, 
тел от Общинския съд в Бо-

ви.

тъкнати 
ито търсят опешно решаване. 
Но при компетентните те са 
били актуални само докато не 
са минали изборите. Сега е в 
тоя смисъл настъпила пълна 

се казва

из-
служи-

силеград.
Д.

пасивизация — 
края на отчета.СурдулицаДанните наистина се тревожещи: на последните съб

рания за избиране на делегати за общинската конференция 
на ССРН в Босилеград в повечето села са присъствували са
мо 4°/о от членовете на ССРН. В Босилеград от 900 членове 
са присъствували само 29 души и то след второто насрочва
не на събранието. Така е и на събранията на избирателите.

Но нито един форум досега не се е наел да потърси 
причините и да предложи съответни мероприятия. Обикно
вено се сочат обективните трудности: било сезон на полска 
работа, мнозина членове на ССРН били на печалба извън 
комуната и тн.

Във връзка с това напълно сме съгласни с един от 
разискващите на последното заседание на Общинската кон
ференция на ССРН, който заяви че, членовете на ССРН и 
избирателите са загубили доверие в събранията, че Социали 
етическия съюз не си е дал сметка да ли на събранията се 
повдигат въпроси, които налага животът и от чието разре
шаване зависи възходът на комуната.

Струва ни се, че това е точната диагноза. Дневният 
ред, доколкото е плод на канцеларщина, на форумско реша
ване, предварително е осъден на провал. Значи, пред събра
нията трябва да се излиза с въпроси, които жизнено инте
ресуват хората и на които наистина ще се водят градивни 
разговори. Твърде показателно в това отношение е изказ
ването на един член на общинската конференция, който из
вън дневния ред, постави впъроса, наложен му от членовете] 
на ССРН от това село, за здравното осигуряване на селско
стопанските производители, при което, според него, селско
стопанският производител има всички задължения, но е без 
никакви права.

Това за ССРН, като организация, не е ли твърде убе
дителен пример, какви въпроси интересуват хората. Или да 
вземем и поставим в дневния ред въпроса за отношението 
на земеделската кооперация към производителите и 
селскостопанското производство изобщо. Не са неизвестни 
оплакванията на селскостопанските производители от земе
делската кооперация и не са от вчера. Само върху такива 
въпроси можем да мобилизираме хората.

Във връзка със загубеното доверие на гражданите в 
събранията на избирателите, причините са разкрити отдав
на. Но трагедията е там, че нищо не е предприето за тяхно
то ликвидиране. Повечето заключения, плод на договор, на 
демократичен открит диалог, завършват в чекмеджетата на 
някой бюрократ. Известно

Най-после конференцията 
оформи комисия, която да из 

пропуски
нцията др. Захариев изнесе И при избориате. Но да кажем,

на че още веднага някои откри- 
на то се противопоставиха и из-

обективно

СТАНИША 

СТАНКОВИЧ 

ДА СЕ ИЗКЛЮЧИ 

ОТ СК

На заседанието на конфере следи направените

програма за активността 
общиноката организация 
СК в реализирането на реше разиха съмнение в 
нията на Деветия конгрес на стта на комисията. 
СЮК. В. В.

На заседанието на ОК на 
СКС в Сурдулица, станало на 
10 юни, след информацията 
на секретаря на ОК на СКС в 
Сурдулица Душан Стойкович 
е решено да се предложи на 
ОК на СКС изключване на 
Станиша Станкович от СЮК

Общинското синдикално 

вече помага на 

работниците
■и сменяването му от поста 
председател на ОС в Оурду- 
лица.

Председателят на ОС в Сур 
дулица и съюзен представи
тел в обществено-политическа 
та камара Станиша Станко
вич е предложен за изключва 
не зарад политикантска дей
ност по време на изборите и 
опущения в работата на пос
та председател на ОС.

Неотдавна Общинското син 
дикално вече в Димитровград 
взе решение от окре^ините си 
средства да отдели толкова 
пари, колкото са необходими 
за финансиране 50 на сто от 
разноските за летуване на 25 
работника за 14 дена в Звон- 
ска баня. Според груби изчи
сления, Вечето очаква тази ху 
манна акция да струва не по
вече от 4.000 динара. Другата 
половина от разноските 
мат самите работници, техни
те синдикални 
или колективи, 
от възможностите 
нията за рекреация и почив
ка в отделните трудови орга
низации. Засега Общинското 
вече изискало писмено синди 
калните организации да опре 
делят работници, които 
своето залагане на работното 
си място и дисциплина наис
тина заслужават тази помощ: 
Същевременно се препоръч
ва колективите да имат пред
вид материалното положение

на семействата на работници 
те, на които се дава тази по
мощ, а също така и тяхното 
здравословно състояние.

Решението на Общинското 
синдикално вече се прие с Ра 
дост от работниците в Дими
тровград и чрез него виждат 
конкретните мерки в спровеж 
дане решенията в духа на VI 
конгрес на ССЮ. Остава само 
синдикалните подружници, Съ 
юзът на комунистите-' и ДРУ? 
гите обществено - политиче
ски фактори в трудовите ор
ганизации да вложат усилия 
тази помощ да бъде дадена 
на работници дсоито наистина 
изпълняват споменатите кри? 
терии. Защото, едва тогав 
взетото решение ще има сво 
та истинска прогресивна полн 
тическа димензия.

към

М. В. пое-

подружници 
в зависимост

и схваща-

е и това, че хората не получават 
отговори на поставените въпроси, не знаят нищо за съдбата 

решения. В такъв случай не може да се очаква 
никакъв успех на събранията.

Крайно е време да изучим 
и да преминем от голословие към творческа работа, за да 
можем час по-скоро да възвърнем загубеното доверие.

на своите

съспричините и последиците

Д. Йотов
М. Бакяч
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Работата на органите на самоуправлението строени площи за изгражда
не на нови обекти за рекон
струираното 

Приет е искът на Синдика
лната ггодружница за Гумиа- 
дата да се заделят 13.200 ди
нара. Обаче невъзможно би
ло да се усвои предложение
то за набавка на рейс от сре 
дствата от К-15, по простата 
причина, че толкова пари ня
ма, а Работническият съвет 
не е донасял решение да се 
заделят средства на това ос
нование. Ако се формулира 
Съветът ще разгледа искът 
на синдикалната подружница.

НАГРАДА ЗА 

СТРАХПРИЕТИ ВАЖНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ предприятие.

■ ■■

— Само веднъж съм 
пътувал за Босилеград 
и някога вече 
каза случайния 
пик, шофьора в Пирот- 
оката кланица 
Петрович.

А ето как станало то

Към края на миналата сед
мица Централният работниче
ски съвет прие заключенията 

комбинат

равнителни и самоуправител- 
ни фактори да засилят > 
та работа в провеждането на 
такава концепция и да 
ят да се намерят общите ос
нови за създаване най-подхо
дящи решения

Работническият съвет прие 
всички препоръки, отнасящи 
се да задълбочаване на съде7 
йств-ието и 
производителите 
обувки в Южна Сърбия 
нататъшната работа на рекоц 
струкция на овоите предприя
тия.

нисвоя- спът-на заоеданието 
„Димитровград“, с това 
нът

в
наето- интеграцията с 

на гумени 
и по-

Еленкоорга
на самоуправлението за

дължи всеки органи на само
управлението и управлението, 
сп ециалистич еските 
трудовите цехове

за интегра
ция, изтъквайки при това, че 
е необходимо

ва?
служби, 

и колекти
вът да засилят своята актив
ност за опровеждане станови
щата на съвещанията на

Миналата година пи- 
ротокото 
трябвало да изкупи ме 
со от Босилеград. Елен 
ко не знаел какъв е пъ
тя и се съгласил да оти 
де с хладилника.

След него тръгнали и 
директора и секретаря 
с кола:

— От Власина до Бо
силеград минах с голе
ми мъки.

Пътят е в крайно ло
шо състояние. Едва ли 
могат и пътнически во
зила да се движат. А аз 
съм тръгнал с товарна 
кола от 35 тона ...

На Романовоки мост
изтръпнах от страх__
но минах.

Когато стигнах в Бо
силеград, взех товара — 
веднага тръгнах назад. 
Не смеех да губя нито 
минутка ... Гледах час 
по-сжоро да се измъкна 
от лошия път . ..

С големи мъки се про 
вирах между скалите по 
теония път обратно за 
Власина.

Когато стигнах до езе 
рото, спрях да си почи-

да се създаде 
изследователски

предприятие
общ научен Освен това, отпуснати са 

9.000 динара за откуп на незацентър.
М. Бакичпро

изводителите на гумени изде
лия, състояло се на Блед на 
7 и 8 май тази Сурдулишки проблеми пред ССРНгодина, „като 
основа за разрешаване на мно 
го проблеми, които 
пали“. Стопанството анемичносе натру- 

и инсистирали всички 
бариери на пътя за 
ствие до ,тяхното решение на 
интеграция в 
индустрията да бъдат съвладя- 

чрез мокрен и делови самоуп 
равителен договор и разбира
телство.

съдей-

този клон на
Стопанските проблеми в Су 

рдулишка община стават 
по-изострени. Даже се 
че те са резултат н)а слабо
стите, които в последните две 
години характеризират обще
ствено-политическия живот в 
общината. Загубите 
це в много предприятия и 
според заключителната смет
ка за 1968 година 
около 5 милиона динара об
що.

съответни решения, с които 
се предлага на ОС в Сурдули- 
ца на първото ои заседание

да разгледа състоянието на 
стопанските организации.

М. Величков
ни все

счита.

На заседанието било оцене 
но, че разподялата на произ
водителите в индустрията на 
гумени изделия 
и „малки“ е противоположна 
на политиката, която опреде
ли IX конгрес на СЮК и изи
сква пълна салтоуправителна 
мобилизация на трудовите хо 
ра за разрешаване на общите 
проблеми все до „разпределе
нието на производството в у- 
■ниюон с условията и възмож
ностите на отделните предпри 
ятия, така че да могат да се 
създадат условия за елециали 
запия и производство на голе 
ми серии". В интереса на та
кива концепции Съборът пре 
дложил дислокация на опре
делено оборудване, инстала
ции и машини.

Без оглед на това, че уси
лията на този колектив в ра
звитието на сътрудничество 
и интеграционни отношения 
най-често не са били приети 
от „големите“ партньори, за7 
седагаието задължи, а работни 
ческия съвет, отговорните уп

са нали-на „големи“

достигат

Неотдавна Изпълнителни
ят съвет на ОК на ССРН в Су 
рдулица е обсъждал стопан
ските проблеми в комуната и 
е констатирал, че работите
могат да се оправят, ако пре 
дприятията на.мер

ки за стабилизиране на поло
жението си. В тези мерки спа 
дат — подобряване на взаим-

вземат
Настигнаха ме дирек

тора и секретаря с ко
лата.

— Момче, имаш 16.000 
стари динара награда за 
рад успешно 
на задача. По този път 
само най-опитните май
стори,шофьори 
да карат...

— Но аз вече никога 
не исках да пътувам за 
Босилеград ...

Хубавите, късни пролетни дни в димитровградския 
парк все по-често се използват за картоиграене на пари. Ме
жду картоитрачите се намират възрастни, но най-много са 
младежите — работници и младежите — ученици. Дори ме
жду тях има и ученици от основното училище!

Засега почти никой не предприема никакви мерки. Но 
дали само трябва да се приложат наказателни мерки или 
трябва по-сериозно да се размисли и върху въпроса: какви 
възможности има младежта за развлечение и забава?

Безспорно, едно е ясно: картоиграенето е порок, кой
то е особено отровен за младите хора.

ните отношения в колективи
те, подобряване на технологи 
ята в производството на орга 
низацията на труда, намиране 
на специалисти, подобряван9 
31а трудовата дисциплина и из 
дигане ролята на самоуправи 
телните органи.

Изпълнителният съвет взе

изпълне-

могат

М. А.
ТЕКСТ И СНИМКА: СТ. Н.

ТЪШНО СЛУЖБУВАНЕ В ЦА 
РИБРОД. (Подчертано 
мото — Б. Н.).

Твърде е бързо.
С молба като опасен ведна

га да се отстрани от граница
та, за да не дойде до по-тру
дни последствия за нашата ра 
зузнавателна служба.

Моля с решението ви да 
се запознае Главния генерал- 
щаб.

ството забележено на също
то писмо, веднага съобщено 
на училищния инспектор в 
Цариброд да провери наводи 
те в писмото от 10 юни 1925 
година.

По-нататъшни иследвания 
би дали нови материали как- 
то за дейността на Алексич, 
също така и за дейността на 
Комунистическата организа
ция в Цариброд по това вре
ме, която е работила в мно
го трудни условия.

От този документ обаче и 
по-раншните предположения 
на стари царибродчани може 
да се направят по-сигурни из
води за дейността на Чедо А- 
лексич и неговата дейност ка 
то комунист и учител.

в пис-По следите на новооткрити документи

Чедомир Алексич, учител поддържал 

връзки между БКП и КПЮ през 1925г.? По нареждане 
Началник на Главния ге- 
наралщаб 
Началник, 
генерал.
Пет. Й. Маркович с.р.“ 

Писмото изпратено до Ми- 
нитерството на просветата на 
26 май, а на 27 май заведено 
в министерството на просвета 
та под Но 381. Ог министср-

по-забележителна болешевиш 
ка роля играе Чедомир Алек
сич учител в село Лукавица, 
който постоятпго живее в Ца
риброд.

Неговата роля се състои о- 
собено в това да ПОДЪРЖА 
ГРЪЗКИ МЕЖДУ НАШИТЕ 
И БЪЛГАРСКИ КОМУНИ
СТИ. (Подчертано в писмото 
— Б. Н.).

Оженен за българка — ца- 
рибродчанка, която е имала 
от по-рамо връзки с местни 
комунисти и тези през грани
цата, той изпълнявал успеш
но тази роля.

Неговата Дейност е по-забс- 
лежителиа през последните 
години. '

На мнение е сьм, чс той 
трябва да се отстрани от Ца
риброд.

Зная, че сега с подал мол
ба да бъде преместен за учи
тел в Цариброд, с цел да про 
дължи болшепишката дей
ност, и тъй като от датата на 
неговото именуване го разде- 
ляат само няколко дни НА 
МНЕНИЕ СЪМ, ЧЕ Е НУЖ
НО НАЙ-БЪРЗО ДА СЕ ПРЕ
ДПРИЕМАТ МЕРКИ И ПРЕК
РАТИ НЕГОВОТО ПО-НАТА-

раб. движение в Белград, мо 
?ке със сигурност да се твър
ди, че Чедо Алексич е бил ко 
мунист и активно работил по 
това време в Димитровград. 
Трудно е обаче сега да се ут
върди каква е била неговата 
работа. Поради твърде кон
спиративната дейност на пар
тията по това време даже и 
най-близките хора около Але
ксич не са знаели всичко с ка 
кво се той занимавал. Даже 
и разузнавателната служба за 
много неща не е знаела. Ето 
писмото изпратено до Мини
стерството на проевтетата от 
разузнавателната служба на 
Главния генералщаб на Крал
ство сърби, хървати и словен 
ци. Това писмо е заведено 
ПОД бр. 4314 ОТ 26 май 1925 
година и в превод гласи:

До министерството на про
светата

Чедо Алеяосич, учител, комуни 
етически представител в Цари 
брод.
От достоверни данни докла
дът гласи:

„Въз основа на документи, 
получени от сигурни извори и 
провервани една година утвъ
рждава се, че покрай други.

Когато през 1959 година в 
сградата на бившето педаго
гическо училище в Димитров 
град бе намерен партиен ма
териал скрит под пода на ед
на учебна стая. Много хора със 
сигурност твърдеха, че тоя ма 
териал е скрит от страна на 
Чедомир Алексич, учител. В 
материалите бе намерен „Мла 
ди болшевик“, б.р. 4 от 4 сеп
тември 1928 година, „Резолю
ция на Комунистическия ин
тернационал" от 1920 година, 
„Единство на синдикатите“ от 
Павле Половин, Белград 1926 
година, „Македония на Маке
донците“ от Коста Новакович^ 
„Синдикалното движение“ от 
А. Ендерлс и др. Опред този 
материал можеше да се зак
лючи, че той е скрит някъде 
около 1930 година по време 
когато станал провал в парти 
Йната организация в Димит
ровград.

До сега само се правеха пре 
дположения за дейността на 
Чедо Алексич, но сега след 
разкритие на някои докумен
ти на разузнавателна служба 
на Главни генералщаб на бив 
шата югославска армия съ
хранявани в Института на

Дивизионнен

Б. Николов
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на. Всички пътища от окол
ните села водят тука. Мнози
на се и доселват. Така градче 
то продължава да се увелича 
ва и расте. Само още някоя 
година и то ще се съедини 
с Райчиловци.

Всеки петък тук влизат без 
брой хора от селата. Но не 
само заради това, че е тога
ва пазарен ден. Дохаждането 
те считат като свой празник, 
който тряйва в градчето да 
прекарат на по-интересен на
чин. И, разбира се, да нау
чат нещо ново и да се радват 
на новите постижения.

Отделно почитание и- 
мат всички към гимназията, 
която със своята дългогодиш 
на традиция това и заслужа
ва. Защото от нея са излязли 
много инженери, лекари и 
други специалисти, които се 
ползват с голям авторитет из 
цялата страна...

Но и тогава по-старите бо-

дом.В своята дългогодишна ис- душно приет въ® всеки 
тория Босилеград познава са- И там, те с гордост посочват 
мо едно нещастие: когато е постиженията на новия по-оо 
бил опожарен от бандитите гат и интересен живот. Жиз- 
на Коста Печанец. Инак той неното им равнище не е оно- 
ее е движил винаги по пъте- ва, което е било някога. рУ 
ката на постоянния разцвет, долюбивостта и усилената ра- 
Напоследък в следосвободите бота създават новия живот, в 

период тук е създаден него активно участвува и мла
дежта. Затуй всяка нова къ
ща е един уютен кът, който 
предлага удобен 
нен живот. Да речем само, че 
и телевизията от преди някоя 
година обогати съзнанието на 
хората с много нови неща.

Тази година се
лния
напълно нов и хубав живот. 

Лятно време доминират въ- 
тополите, ябълко- 

дръвчета и зеленината

очакват по-високи добиви от лапи

След дъжда и съвреме-рховете на 
вите
на околните баири.МИНИТЕ ПОСЕВИ ДОБРИ Червеникаквите и бели пок 
риви на прелестните двуетаж- 
ници и новите улици разби
ват контурите на някогашно
то ориентално селища със ста 
рите схлупени кънцурхи. Град 
чето е почти ново. Само на 
няколко места в забитите и 
тесни сокачета се мяркат по 
две —три стари къщурки — 
последните останки на преди
шното изостанало селища. Те

наТук винаги в нижките 
живота съществува една осно 
вна мисъл 
дрост: сч труд се строи живо
та. Това 
блика от всяко ново постиже 
ние. Но и единството на хо
рата е могъщият фактор в 
преодолояването на материал 
«ите и други трудности. За
щото те знаят, че възможно
стите на общината са ограни

и житейска мъ-
Заслужава внимание фак-Дъждовете, които валяха 

през последните дни, спасиха тът, че земеделските произво 
в последния момент пролетни дители тази година са засели 
те и есенните посеви. Особе- доста хибридна царевица, към 
но благоприятствуват за раз- която предишните години ня

маха много доверие. Цели 200 
решицата. хектара има с хибридна царе

Но не бива да се забрави, вица тази година. В какво е 
че" дълготрайната суша се е работата? По-рано на произ- 
отразила зле върху някои ку- водителите се даваха хибрид- 
лтури. Най-много е пострадал ни семена на късно зреещи 
овесът и пиварският ечемик, сортове и те не можеха да уз- 
но също и пшеницата, защо- ряват в нашите условия. Та- 
то сушата хвана тъкмо по вре зи година кооперацията е на- 

нейното класене. Пора- бавила по-рано зреещи сорто
ве от вида СК—1. След дъж- 

е увере-

е истината, която

витието на слънчогледа и ца-
са ведно и онези последни, 
които на по-старите босилегра 

спомените
силепрадчани ще останат ня- 
кък тъжни и сантиментални 
за идиличния живот на няко
гашното селище. Те се труд
но включват в промените на 
новия живот. Затуй ги вижда 
ме в кафенетата как осамоте 
но разказват за старите дни 
на градчето.

дчани възвършат 
за някогашните нишки на жи 
вота. Тогава селището е би
ло пълно със занаятчии и тъ 
рговци. И на всяко кьоше _■— 
кафене. Хората не били като 
сега обхванати от динамизма 
на съвремения живот. Никой 
не бързал. И грижите били 
малобройни...

чени.
Всеки успех босилеградчанн 

радущо пооочват. Така е и с 
резултатите на младите гора- 
ни, които те осъществяват 
със своята безмерна актив
ност и ентусиазъм. А тези ни 
кога и никого не обичат да 
разочароват. Времето и прак
тиката създават нови каче
ства у тях. Днес резултатите 
им личат от всяка новозале- 
сена площ. И тази зеленина, 
която окръжава градчето е тя 
хно дело и гордост.

ме на
ди това класът е по-кратък и

по-малко зърно. На- довете все по-силна
ността, че царевицата и слън 
погледът ще дадат добра ре-

ще има
маленият добив на зърно ще 
нанесе вреда особено на коо
перацията, защото тази годи- колта и в кооперативния, и

частния сектор. Земеделските 
производители са засели в ко
операция към 200 хектара, а 
земеделската кооперация са
ма — 60 хектара.

В. Велинов

Гега не е така. Босилеград 
не е дори и оня от преди де
сет години. Вечер улиците ог
рява неон. Ярката светлина 
се отразява от високите къщи 
и градчето се къпе в преле
стни бои на разноцветие. От
среща са новите магазини с 
пространните витрини, в кои
то се всичко вижда като на 
длан...

Но хубостите на градчето 
не са само в новите и велико 
лепни сгради. В безкрайната 
зеленина тук всичко е при
казно. Край всяка къща се 
издигат дървчета и разклоне
ни лози, от които се обажда 
омайното чуруликане на пти 
чки. И реката със своите сту 
дени и бистри води става при 
мамлива за всички. Потънала 
в зеленина през лятото, тя 
влече хората да дойдат да се 
окъпят в нея.

на тя е приложила пълна аг
ротехника, а това значи, че 
производствените разходи са 
увеличени значително.

Дъждовете обаче носят но
ва надежда, че въпреки по- 
малко зърно неговото хекто- 
литарско тегло ще е по-голя- 
мо и това ще навакса загуби
те. Както и да е последните 
валежи не само спасиха посе
вите от пропадане, но допри
насят и да се ускори развити- лкото в частния сектор, 
ето им й да се навакса вреда-

УСПЕХ НД МИТНИЧАРИТЕ
Митническите органи на 

граничния прелез при Гради
ни напоследък водят борба с 
контрабандистите с чай. На
ши и граждани, пътуващи за 
блиозкоизточните страни, осо 
бено в Турция, на всяка цена 
се опитават да пренесат чай, 
който е на голяма цена в те
зи страни.

Така до неотдавна, на гра
ничния прелез при Градини 
били запленени 600 кг руски 
чай. От това количество към 
400 кг е складиран в кантора 
та на „Компас“. Наскоро ще 
стане разпродажба на конфи
скуваните количества чай:
. Иначе, цената на руския 
чай у нас е 3—4000 килогра
мът, докато в Турция напри
мер е няколкократно гго-висо-

Земеделската кооперация е 
положила нужната грижа око 
ло подхранването на 
дата и специалистите се надя 
ват, че добивът ще бъде най- 
малко 650 кг по-голям, отко-

ГРАД ЗА ВСИЧКО
пшени- Босилеград няма промишле 

пост. Не може и да я има, за 
щото е далече. Но затова вси 
чки надежди и грижи се по
лагат в транспортното пред
приятие, което поникна поч
ти от нищо. Хората разказ
ват за шофьорите му, 
са между най-храбрите и най- 
добрите. И за новите автобу
си, които са до преди 
блян на всекиго в комуната.

М. Б.та от сушата. които

Долна Невля били

ВСЕ ПО-ГОЛЯМ ИНТЕРЕС 

КЪМ ТЮТЮНА
Тук сега работи и здравен 

дом, обзаведен и вече не ос- 
къдяващ като някога с лека
ри.

тютюна ще бъдат по-високи
средно

В последно време пак се за
силва тютюнопроизводството 
в Долнояевляноки район.

От разговор с инструктора 
по тютюнопроизводството Вла 
димир Колев узнахме, че през 
настоящата година 120 произ 
водители ще предадат към 
21 000 кг тютюн.

Най-добри тютюнопроизво 
дители са Димитър Андонов 
от Долна Невля, който ще 
произведе към 500 кг тютюн, 
Ммрко Тодоров от Скървени- 
ца със 700 кг, следвани от 
Кръстина Кузева и Борис Ку- 
зев от Долна Невля и др.

В този край предимно се от 
глежда тютюнът „прилеп".

Както ни уведоми Колев, та 
зи година изкупните цени на

Но Босилеград не е само
Босилеградчани са сърдеч

ни и гостоприемни хора. Все 
ки гост е добре дошъл и ра-

от миналогодишните 
с 50—100 ст. динара по кило-

М. А.
град на онези, които в него 
живеят. Той е и общински 
център и град на цялата кому

ка.
грам. М. А.

Интеграцията на продажбата, която е договорена. Значе- 
иа такъв договор се състои в това, че всички 

предишни договори са били оставени в сефовете, без 
служба, която би реализирала производството.

Освен това, договорено е да се (формира отделна 
служба за внос и износ

ловията 
нието

ОТ ДУМИ - КЪМ ДЕЛА на групираното производство, 
с оглед на нуждите от внос на суровина и износ на 
гумени обувки. Но, това ще изисква нов договор и 
яова документация към проекциите, с които да се ут
върди дефинитивния вид на интеграцията на четири
ма производители на гумени изделия в южна Сър
бия. Без оглед на динамиката на този въпрос, ръко
водителите се съгласили да се продължи с решава
нето на проблемата внос—износ.

Покрай близките, на заседанието

Двудневните разговори, които водиха генерални
ят и комерческите директори на „Димитровград“, „Ти
гър , „Вулкан" и „Златар“ в Димитровград се сведоха 
предимно на два главни въпроса:

формиране на общи служби за продажба на 
обуща и

са определени и 
по-дългосрочни стратегически цели на интеграцията. 
Постоянната обща група, която работи на разработ
ката на разните варианти за специализацията на про
изводството на гумени обущи по фабриките трябва 
да предложи

разпределение на производството и инвестици
ите и специализацията по предприятията.

Такива теми са били предмет на разговор 
гобройни трудови заседания 
мо на директорите. Но последният се различава по 
това, че от обобщените дискусии, разглеждане и избор 
на принципите, на които трябва да бъде 
съдейство в предприятията
мане практични мерки, което ще рече ■ От думи 
дела.

Активни горани
на мно-Тази пролет Горското сто

панство даде за район Забър- 
дис към ю хиляди млади бо
рови дръвчета за залесяване. 
Боровите дръвчета бяха без
платни и всеки, който искаше 
можеше да си вземе.

Показа се, че интересът в 
район Забърдие за залесява
нето е твърде голям. Имаше 
хора, които взеха и до 3 хиля 
ди, както Гойко Младенович 
от с. Пъртопопшщи.

На него, както и на другн, 
които са засадили повече дръ 
в чета Горското стопанство що 
връчи награди.

и договори досега не са-
решения за разподялата на производ

ството, водейки сметка за доходите, заетостта на тру
довите сили по вендряването на технически прогрес. 
Такова разместване взима под внимание и размяна 
н аоборудност между фабриките, в зависимост от и- 
зиокванията на специализираното производство, 
това на групите се поставя в задача да изработят пред 
ложение за такова разпределение и им определи вре
ме, през което да се извърши тази не малко трудна 
работа. Разбира се за

засновано
и ти. се минало на взи-

към
За-Първото споразумение за конкретните мерки в 

това направление е подписано. Именно, усвоено е пре
дишното предложение да се формира обща служба за 
продажба на гумени обувки, а споразумението задъл
жава възможно по-скоро да се изработят обоснова
ния, въз основа на които органите на самоуправление
то да вземат решения за формиране на такива слу- 
жои, респективно да се обезпечат кадри, които ще 
пристъпят към реализация изработката на обувки, 
както е установено в общия план за тази година в ус-

отстраняването и превзимането 
на оановните средства решават работническите съвети 
на заинтересуваните трудови организации.

На тази група се поставя още една, не малко се
риозна и трудна задача: трябва да се даде предложе
ние за разрешаване пласирането на инвестициите, ко
ито са в течение. ^ БакичЦ. Андреева
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Кой е заслужил за откриването на »Попова печ« Актуална тема ДД НЕ СЕ ПРЕНЕБРЕ
ГВА ОБЩНОСТТА НА ОСНОВНИТЕ

УЧИЛИЩАIII. ЗАСЛУГИТЕ СА НЕОСПОРИМИ Стремежите към интегра
ция във всички области, съот 
ветно и в образованието, 
налагат определени съвре
менни решения, които гаран 
тират в новосъздаданите усло 
вия и по-квалифицирани ус
пехи. Става дума за обединя
ването на основните училища, 
относно създаване на Общно
ст на основните училища.

Тоя въпрос вече една годи 
дина е актуална тема в Сър
бия. Затуй в много общини и 
междуобщиноки общности е 
разрешен.

Ето защо, на 13 юни в Бел 
град се състоя първото учре 
дително събрание на предста 
вители на общностите на ос
новните училища, където ме
жду другото бе обсъдена и 
ролята и задачите на общнос 
тта на основните училища.

Зарад недостатъчно съблю
даване на въпроса в нашата 
комуна ооноюните училища не 
бяха застъпени на това засе
дание, защото не са членове 
на Общността.

Бихме посочили накратко с 
какво се занимава Общност
та и кои са нейните пробле
ми. Преди всичко това са:

* на общинските скупщи- 
ии тя би предлагала нови ме 
рки за осъвременяване на об 
разователно - възпитателната 
работа в общината. За да се 
осъвременни и учебната про
грама и учебният план, на 
съответните педагогически с- 
лужби би давали конкретни

СТРУВА ЛИ ДА СИ ЛЮБИТЕЛ НА ПРИРОДАТА
- КАКВО СЕ ОЧАКВА ОД ОБЩИНСКАТА
— ХОЛАНДЕЦ ИЛИ СЛОВЕНЕЦ 
ВИЗИ В ЮЛИ.

предложения, относно мерки 
за подобрение на квалифика
ционната структура на препо
давателския кадър (доста ак
туален въпрос в районите на 
Димитровградско).

* Общността би намерила 
съответните форми за награ
ждаване според труда. Съще
временно би разисквала вър
ху въпроси за цялостно при 
лагане закона за задължител 
но основно образование (сра
внително актуално за райони 
те на Тр. Одоровци и Невля).

* Общността организирано 
може да разглежда организа
цията на работа в отделните 
училища, критериите на оцен 
яване на учениците, както и 
награждаването им, понеже в 
нашата община различно се 
решава.

* и въпросът с малките у- 
чилища (Каменица и Погано- 
во) би могъл по-добре да се 
реши: чрез предприемане на 
акции нито един ученик да 
не остане извън училище — 
превозване, откриване на ин
терната, и пр. Също така и 
въпросът със снабдяване на 
учебници би могъл по-органи 
зирано да се решава — в ония 
места, дето родителите нямат 
възможност да ги купят, да 
им се доставят безплатно.

* съдействието и сътрудни 
чество със здравните служби, 
(каквито са Съвета по образо 
вание. Съвета по здравна и 
социална политика), родители 
те и обществено-политически 
те и трудовите организации, 
би подпомогнало въпроси ка- ■ 
то здравният преглед на уче
ниците, помощ на ученици, 
които живеят в трудни домаш 
ни условия, откриване на уче 
ничеоки столове и пр. по-бър
зо да се решат.

* съвместни екскурзии на 
учителите, семинари и заседа 
ния, обсъждане въпроси от 
професионален характер, от
криване на общинско летови
ще, създаване на професиона 
лно-централна библиотека и 
много други въпроси биха на 
мерили свое решение в една 
такава организация на основ
ните училища.

Въпросът е належащ, ини
циатива в нашата община все 

е още няма, па затуй една ко- 
ордшшране акция между об
ществено-политически и уче
бни организации, би ускорила 
само
понеже тоя въпрос не е само 
важен за училищата.

следванията, които издигат Ди 
СКУПЩИНА, митровтрадоко в център на 

ПРЕД НОВИ ПОД- вниманието в туристическо и
пр. отношение,-

— Издателството „Братст- 
цяла Евро- во“ също е заслужно, защото 

подкрепи настояшанията на 
д им итровгр адските любители

В навечерието на новите об 
стойни и решителни изследва
ния на пещерата „Попова За съжаление Общинската 
™’™К°ИТО Щ6 СТЗНат в на' скупщина, която дадГ
чалото на юли, нашия вест- подкрепа и признателност на и като мецеи на изследвания-
Г повече^пт въпро тРУДа на Др.' Петровия, също та и като издателство, което

• во свърши ™°нге1е^ 3а°РаВИ Да ВЗеме под в“ първо обнародва
во, свързани с първенството ние заслугите на първите от- И д
около откриването на ония криватели на пещерата Сре-
помещения в подземието, ко- тен Игов „Шефът“ — участ-
ито за кратко време пренесо- ник във всички досегашни ек Освен това успяхме да уз-
ско^ооп? Димитровград- спедиции, също подчерта вну наем, че никакъв „холандец" 
ско из ьвропа. шителната роля на белград-

Смятаме, че не е направена ската група, но заяви че през 
грешка, защото от отговори-; март никакви нови открития
те на учените, живущи в Бел не са направени. Такива тряб Кой е бил този учен и какво 
град печатани в миналия ва да се очакват през юли. 
брой на „Братство“ — ясно в разговора с Тоцко Панов 
личи, че тях предимно ги ин- узнахме, че той още „не си е 
тересува използуването на пе казал последната дума“, име-, 
щерата в научни цели и за нно че той и другарите му са 
туристическа експлоатация. скътали на оигурно място в 
1ака във възбудата около бс- пещерата много материали — 
лежитото откритие неволно бя кости и грънчария, които ще 
ха изпуснати заслугите на пър улеснят работите на учените, 
вите пионери виновници на в- Той очаква да го повикат да
сички последватели събития: съдействува в по-нататъшни- те от Димитровград, особено 
студентът Тоцко от Петърлаш те изследвания. Той и други- 
и неговия другар ученик от 
Пирот, които не щадейки си

търлашко узна и 
па;

пълна

материали 
за тази природна знаменито
ст.

не е посещавал „Попова печ“, 
но някой учен от Словения.

е търсел ще опитаме да узна
ем а подробностите ще дадем 
в един от следващите броеве 
на „Братство“

Най-сетне надяваме сс, че
ще се даде възможност в пре 
д стоящите изследвания през 
юли да участвуват и желаещи

представители на краевия му 
зей, който при основаването 
си трябва да има отдел пос
ветен на пещерата.

те димитровградчани твърдят 
и че в пещарата имало пред
мети от метал, което мени о- 
ценките за старостта на кул-

ли даже и живот, първи про
никнаха в дотогава непознато 
то подземие. Също така бяха 
забравени и участниците

турните слоеве по пода на пе
щерата! Най-сетне Тоцко знае 

първата ориентационна поход и къде се намира отверстие- 
ка организирана от Димитров то, което отвежда към подзе | | 
градските любители на приро мното езеро до което човеш- ПОДВИЖНОТО КИНО В ЗаОЪРДИе 
дата и старините. Но, така или ки крак все още не е допрял, 
иначе, най-сетне станаха ясни в заключение смятаме, че 
звената на досегашната исто- преди през юли учените и ве 
рия на откриването на днес стникарите от телевизията и 
прочутата петърлашка пеще- централните вестници да съо 
ра „Попова печ“ •.

С. Сотировв

«ДУЕЛЪТ В ТЕКСАС«бщят за новите чутовни пре- 
1. През лятото 1966 година лести на „Попова печ“, нуж- 

професор Петрович посеща- н0 е да се отчете : 
ва „Попова печ“, но и той 
както и мнозина други преди 
него, освен за входа и начал 
ните леко достъпни 50 метра.

Подвижно кино при култур то сред зрителите, понеже а- 
но-забавния център в Дими- ко филмът трае кратко те 
тровград в началото на месе- считат, че цели части са изо

ставени с оглед на това, че се
— Тоцко и неговия другар 

са най-заслужни за открива- ца посети селата в Забърдие
и прожектира американският правят паузи, 
ковбойоки филм „Дуел в Тек- Филмът бе прожектиран в 
сас“. Както и по-рано, така и селата Омиловци и Пъртопо- 
тоя път, интересът бе голям, пинци. В Пъртопопитщи про- 

поне скромно признание; Обаче много по-голям е инте жектирането е затрудено, по-
— Също така и любители- ресът към югославските фил- неже в селото няма културен

ми. Едно, защото обработват дом, докато кооперативният е 
теми от НОБ-а, с дълбоко съ- все още недостроен. Разчита 
държание, а второ и зарад се, че щом има училище, то 
това, че посетителите слушат учебните стаи могат да ста- 
диалозите на артистите, дока нат и зали, което съвсем 
то на чуждестранните трябва неправилно. Затуй би трябва
ла четат, което им е сравните ло да се ускори дограждане- 
лно трудно. Особено в това от то на кооперативния дом м съ 
ношение са затруднени възра здадат нормални условия 
стаите хора. културна дейност в селото.

Тоя път филмът трая по- 
дълго, което връща доверие-

нето на пещерата и съответ
ните органи от Димитровград 
не ще сгрешат ако им окажат

друго нищо не е знаял;
2. Четири месеца след него 

Тоцко и неговият другар слу
чайно съзират неестествена ку 
пчина камъни в тъмното на
входа, не пожалват труд и ра те от Димитровград заслужа

ват насърчение, защото тех
ния труд значителна тлаона из

звалят грамадата; показава сд 
цепнатина в която неустраши 
мо пропълзяват и вървейки 
храбро по указалия се извън 
редно мъчно проходим кори
дор стигат първи — след кой 
знае колко хиляди години!— 
до арагонитната зала;

3. Узнавйки за откритието 
любителска група от Димит
ровград в състав: Тоцко, Трай 
ков, „Щефът“, Саво шофьор, 
Саво от Петърлаш и Сотиров, 
тръгват щогоде 
снабдени и първи инсталират 
електрическо осветление 
голямата зала

ОСТАНАЛИ БЕЗ 

АВТОБУС
неговото разрешаване.

К. ТрайковЦветанка Андреева

Учениците от седми клас на 
основното училище в Босиле
град своята тазгодишна екску ДВЛ ФИШПРЕЗ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕНтехнически

ДЧ рзия ще запомнят по една нс
произвеждано обикновена кражба. След ка- Тази година жителите

генератор; първи я ____ Висок имаха възможност
измерват и температурата и то обикол ц гледат повече филми,
др.; всичко това дава възмо- Сърбия те пристигнали в ьел Пр0жектира подвижното кино 

заключат каква це- град. Автобусът с който пъ- от Центъра на културата в
намира в утробието гарирали на автобус- Димитровград. Зрителите бя- развлечение на младежта. Дру

ната спирка.
На следващия ден,

гитс организации малко гри
жи полагат за разнообразния 
живот на село. Тук не се под
готвят никакви театрални пре 
дставления, няма електриче
ство, няма телевизия. Дори 
слабо сс чете и дневния и сед 
мичен печат. Затова всяко 
представление на лодвижнотц 
кино се приема от хората с 
радост.

През последния месец висо 
чани видяха дори два филма 
през течение на един месец: 
„Време на любов“ и „Двубой 
в тексас“.

Кинопрсдсташлшията бяха 
масово посетени и салоните в 
селата Криводол, Изатовци, 
Сенокос и Каменица бяха те
сни да приемат интересуващи 
те се. За филмите, изобщо, ка 
кто наши, така и чуждестра
нни, съществува голямо 
бознание.

на ха оообоно доволни, понеже 
да до тази година подвижното 

които кино нс посещаваше така ре
довно селата във Висок. Кино 
то е единственото културиц

от полски

жност да 
нност се
на петърлашкия предел, за ко 
йто по-ранно само се предпо
лагаше; за намерените архео 
логически, биоложки и геомо трябвало да се завърнат за 
рфоложки предмети и форми, Босилеград ги очаквала голя- 
както и останалите впечатле- ма изненада — автобуса го 
ния бяха в изданията на „Бра нямало. понеже било ясно.

когато
По случай деня на училището
ГОЛЯМО ТЪРЖЕСТВО

В рамките на програмата се 
проведоха и опортни състеза
ния помежду класовете на у-

По повод патронния праз
ник на основното 
„Георги Димитров“ в Босилег 
рад на 18 юни се състоя голя 
мо тържество.

Предадена бе и подбрана 
програма.

С най-уопешнитс номера се 
представиха хорската, театра
лната 
ция.
изложба с експонати, по ОТО, 

В. В. биология, физика и др.

тство“ публикувани редица с- 
татии;

че е откраднат случаят заяви
орга- 

със

училищели при компетентните 
ни. Обаче и учениците 
своите препродаватели започ
нали да търсят по улиците на

4. Др. Гигов като узнава и 
лично се осведомява за напра 
гените открития от Димитров 
градската група, обажда на
Др. Петрович вестта; профе- Белград откраденатия 
сор Петрович незабавно орга дус след няколко часа го на

мерили на периферията на

чилището.
Тържеството ще приключи 

с предаване на „Букова гра
мота“ на най-добрата ученич
ка от това училище Данка Ко 
стантинопа и връчване на кни 
ги на останалите 
ученици от това и от подведо 
мствените училища.

авто-

най-добринизира поход и през март т.г. 
утвърждава, че направеното от 
критие има неизмерима сто- града, 
йност; чрез „Политика“ 
природната знаменитост в Пр

лю-и рецитатороката сек- 
Бе открита ученичеока

за Борис МарковВ. В.
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ЮГОСЛАВЯНКИТЕ 

ВСЕ ПО-МАЛКО
РАЖДАТ

НАУКА И ПРИРОДА

Идат ли гладни години?
всички говеда и свине, които 
днес се колят за една година.

на новия
година. В ОССР край Север- 

океан ое засяваБурният прираст на населе
нието е най-големият проб- ния ледовит
лем в борбата- срещу глада. жито. Експерти от ООН кон- Блудкавият вкус 
Пиез 1966 г на земята е има статираха, че обработваемите хранителен пр ДУ*сг^ р ло ^ло ^ милиарда души. плош^ може да се удвоят за неговото повсанесгао при- 
Ежегодно се раждат нови 68 чрез прилагане на съвремен- ложение. На петролн я милиона 01едР20Угодини този на техника. Вече съществува тък обществеността е реаги- 
прираст ще бъде най-малко- реална възможност Сахара да рала не с особЛю 
то едш ГадиаЙ, т.е. три пъ- се напоява и превърне в цъф ление. Много хора са готови 
ти колкото населението на ця тияяца градина. След като по-окоро да умрат от Д. 
ла Африка. „фабриките за пилета" стана- колкото да изменят на своите

От друга страна, продукци- ха нещо обикновено, австрие културни навици.
^хранителни продукти цът Рутнер е построил една За проба 250 лондончади са 

расте ежегодно само с един 40-метрова кула за зеленчук, получили по две парчета шун 
процент. Това означава, че която дава същия добив как ка едното от хранена 
няколкостотин милиона хора то обширна градина. При то- досегашния начин свиня, 
са обречени на гладна смърт, зи експеримент лехите с рас- другото парче от свиня, коя- 

Този бурен прираст на насе тения в саксии от пластмаса то продължително време е п 
лението се дължи не на после минават като зърна на брое- лучавала до 60% бактериален 
дно място на съвременната ница през кулата на градина- белтък. 86 от британските го 
борба против епидемиите и та и се обслужват от един еди строноми намериха първата 
на около 40 000 медикаменти, нствен градинар. Но само със проба по-добра, 80 души 
които продължават живота на стъклени кули за зеленчук и втората, а останалите не мо- 
хората. Десетилетия наред у7 жито от областите край Ледо жеха да решат окончателно 

насочени към вития океан борбата срещу, коя шунка им харесва повече, 
целта да се ограничи смърт- празните стомаси не може да Ако бактериалният белтък 
ността в целия свят. Днес ние се опечели. служи само за храна на жи-
сече не разполагаме с време. Решителната идея беше на вотните, ще ое постигне наис- 
за да можем да дирижираме бактериите да се предложи ка тина значителен успех, но за- 
развитието само чрез контрол то храна суров петрол. От не- обиколният път през кокош- 
над раждаемостта. Времето е го те извличат нормалните па ки, свине и говеда все пак на- 
твърде кратко, за да сме в рафини, които за тях са ооо- малява резултата. Много по- 
състояние да превърнем джу бен-о лакомство. По този на- ефикасно би било^ ако чове- 

и пустините в цъфтя- чин се стига до „обедняване кът сам би поел новата хра
на восък". Но какво става
поетите суровини? Бактериите ни против консумирането й,

а само психологически. Пе
тролният продукт няма ника 

Следователно чрез биосинте къв вкус, а това за човека не 
зата бактериите могат от пет е достатъчно. Ето защо изс- 
рол да получат протеин. Това ледователите полагат усилия 
сочи съвършено нов път за до открият тайната на прия- 
решаване проблема за прехра гния вкус. 
ната. Този метод е действител
но осъществим, тъй като ре- кт служи примитивното вод- 
зултатът е много добър: един но животно хидра, която е ела 
килограм бактерии дават еже дководен полип — хидрата е 
дневно 10 килограма белтък, особено подходяща за подоб

ни опити, тъй като цялото и

в

Днес югославянките раждат на характеристика за тези ра- 
по-малко от коггато и да би- йони е, че една жена ражда 
ло досега. Процентът на раж- много повече деца, дори По 
даемгостта опада във всички десет, па и повече.

райони и републики, с голямото число деца опре- 
изключение на Словения, къ- деЛя и условията на живот 

забелязва слабо уве- тези семейства, семейните уло 
което е отражение 5^3^ разширяване личната 

■култура на всеки поотделно 
и повдигане жизненото равни 
ще на семейството изобщо.

Една от основните причини 
за високата раждаемост е ни
ското културно образование, 
заетостта и неписмеността, о- 
собено при жените, които 
ловия, в неразвитите краища, 
се движат от една третина до 
една половина.

Прекадената раждаемост 
има и свои последствия, като 
по-голяма смъртност на же
ните — майки и пеленачета. 
Иначе трудно е обяснимо я- 
в ление то че жените на Косо
во, за разлика от всички ос
танали райони в Югославия, 
живеят по-малко от мъжете. 
Те, процентуално, умират пре 
ди 56 годишна възраст, дока- 
то жените в Словения живеят 
(също процентуално )до 68,5 
годишна възраст.

Най - ефикасно меропри
ятие се смята съгласуването 
на нетгиомеността и незнание
то на жените, успоредно с ко 
мплетно включване на млади
те генерации в обезателното 
осемгодишно школуване. Ма
кар че контрацепцията не е 
за подценяване, все пак успе
хът в прихвашането и прило
жението на тези методи са 
условени от културата и обра 
зошанието на населението, осо 
бено на жените.

Като модел в търсене на 
крайната цел може да послу
жи Словения. Само там е по
стигната хармония с иконо
мическите възможности, об
ществени и други фактори, 
които диктуват формирането 
на семействата. Там все по-ма 
лко се срещат многодетни ма 
Йки. Слювенката все повече се 
ориентира на раждане на две 
деца.

наши
вдето се 

личеяие, 
на икономическата-мощ на са 
мото семейство и на 
ствената стабилизация.

ята на
обще-по

а.
И едното и другото сведе

ние доказват, че югославско
то семейство ое причислява 
към редицата семейства в по- 
развитите страни, 
процент раждаемост е харак
терен именно за нераз

витите страни, за разлика от 
развитите, където новите чле
нове на семейството се „за
плануват“.

Преди петнадесет години 
процентът на раждаемостта 
за цяла Югославия бе 28,8, а 
през последните години се 
движи към 20. Първата при
чина за това обстоятелство е 
бързото икономическо разви
тие, придружено с почпироко 
образование, заетост и анга
жимент на жените в обще
ствения живот.

Обаче в по-слабо развитите 
райони, които съчиняват тре 
тина от целокупното населе
ние в Югославия, ое раждат 
почти половината от децата. 
Затова раждаемостта в наша
та страна е почти най-висока 
в Европа, освен Испания, По
ртугалия и Албания.

Най-малка раждаемост е 
регистрирана във Войводина, 
в централна Сърбия, Хърват7 
ско и Словения. Много повече 
раждат жените на Косово, по- 
малко, но все пак повече те
зи в Македония, Босна и Хер 
цеговина, докато Черна гора 
се намира между районите с 
най-ииоока и най-низка раж7 
даемост.

Числото на новородените 
деца на хиляди жени в Ко
сово, в Македония и Босна и 
Херцеговина е за три, респек
тивно за два пъти по-голяма, 
отколкото тази в Сърбия, Во
йводина и Хърватско. Оообе-,

Високият;
ус-

силията бяха

иглите
щи градини, да удвоим или 
дори утроим добивите. Едно 
обаче е сигурно: храната през 
2000-та година ще се различа 

днешната. В СССР беше 
бркжва.

с на. Няма биологически причи

ги превръщат в нова субстан
ция, главно в белтък.

ва от
създаден нов сорт 
американците създадоха изку 
ствено масло с много по-голя 

отколкото 
кравето масло. На Филипини 
те се отглежда свърхоризово 
растение, което дава 7% по- 
голям добив и със своите сто 
дни период на узряване поз
волява три реколти в година 
вместо досегашните две. 
Нигерия бе открита една ягр 
да, която е 1500 пъти по-сла 
дка от захарта и би могла из 
основи да революционицира 
производството на захар.

калоричност.ма
Като експериментален обе-

Лабораторните ексиеримен
дали също много добри тяло е покрито с органи на

вкуса.
За това животно действител

В ти са
резултати. Полученият жъл^ 
теникавобял прах без всякак 
ва миризма е бил виоококаче 
ствен белтък. Той е бил изпол

но съществува едно вещест
во, глутацион, което придава 
на всякаква храна приятен 
вкус. Има наблюдения, че хи 
драта е в състояние да наяде 
и стъклена пръчка, потопена 
в глутацион. Пътят от хидра
та до човешкия език е дълъг. 
Но може би химиците все пак 
ще успеят да задоволят и на 
шите вкусови нерви и утреш
ното месо навярно ще дойде 
направо от петролопровода!

Проблемът за прехраната

зуван като храна първо на ри 
би, мишки, плъхове, кокошки 
и свине. Повече от 30 000 жи
вотни и няколко техни поколе 
ния са били отхранени с но
вия хранителен продукт.

Досегашната аграрна полити
ка не може да помогне

По мнение на специалисти
те с досегашната аграрна по
литика не може да се покрие 
световната нужда от храните 
лни продукти. Изработени са 
вече планове да се използуват 
нови ресурси на хранителни 
вещества — например в оке
ана. На места в моретата рас 
тат толкова много растения, 
колкото на житните полета. 
Това са главно микрооргани
зми — водорасли, които из
граждат органична субстан
ция.

За да може резервите от 
хранителни вещества в море
то да се оползотворят по-доб- 
ре, трябва да се използуват 
самите водорасли. Тази въз-, 
можност днес изглежда още 
утопична, тъй като никой не 
знае как рационално може да 
се събират тези миниатюрни 
организми. По-добри изгледи 
съществуват 
тревопосни 
делите се хранят непосредстве 
но с водорасли и затова дават 
богат резултат, както напри
мер в Перу, където уловът на 
сардели е един от най-доходни 
те риболови в света. В сравне 
ние с методите

След няколкогодишни изпи 
тания е могло да се пристъпи 
към индустриалното му произ 
водство в голям мащаб. По
строени са вече два завода за 
производство на белтък на 
базата на суровия петрол 
преработващите го бактерии^ синтетични хранителни проду 
Единият се намира в Лавера кти, отглеждане на нови видо 
до Марсилия, а другия при ве полезни животни и расте- 
Грейяджмут, Шотландия, с го ния, морски ферми и съвре- 
дишно производство 20 000 то менна растителна защита. О- 
на белтък. ' баче към тази задача не мо

же да ое пристъпи, без да 
държи сметка за бъдещото ра 
з-витие.

и означава: протеини от петрол.

МИСЛИ ЗА РЕЛИГИЯТА
Хората са разделени на две категории: разумни, но 

без религии, и вярващи, но без разум.Изходно вещество за произ
водството е продукт от първа
та дестилация, който съдър
жа 10% нормален парафин.
Този продукт, който се пре
длага на бактериите -на ман
та, се подправя и с различни 
соли, като ое прибавят и амо 
няк, кислород и вода. Най-до 11'е превишава производството 
брата температура за бактери на хранителни продукти.

За да може да се спечели

(Абул ал Маари)
Науката на бъдещето рису 

ва песимистична картина 
бурния прираст на население
то. Тя предрича, че прирастът 
на земното население

— Пътят, сочен от вярата, закрива очите на разума.
(В. Франхлин)

за

Религията е дъщеря на невежеството.далеч
(Л. Фойербах)

Хората търсят път към небето по простата причи
на, че са кривнали от пътя си на

алното смилане се е оказало
30° С. Бъркачката инсталация състезанието между произво- 
се грижи за добро размесва- дството на хранителни проду 
не,- по този начин петролът кти и глада, ще е нужен пе- 
стига до обвивната мембрана риод от 
на бактериите и може да бъде в който прирастът

при морските 
например сар- земята.

(Г. Плеханов)

няколко поколения, 
хце бъде

поет добре. Културите биват в определени граници. Разре- 
изчерлвани и чрез центрофу- шеншето на проблема има две 
ги, както и с разтворители, от страни: нови ресурси за хра 
петролните остатъци.

Разработена е и друга тех- НЗД раждаемостта, 
нология. На бактериите се

Религията всякога е била сила, враждебна ва Д®Р” 
занията на философите и учените.

(М. Кашен)
на селското Християнството и алкохолът са двата най-големи 

агенти на покварата.нителни продукти и контролстопанство използуването 
морето е още примитивно — 
то отговаря на онзи етап от 
развитието 
когато се е появил ловът. Я- 
лонците започнали вече отгле 
ждането на морски растения 
и животни. Те отглеждат не
подвижни водорасли и извли
чат от тях

на
(Фр. Ницше)

С.Наука и техника")на човечеството. предлагат не размесени нор
мални парафини, които те на 
пълно могат да преработят. С 
това

Всичко, което цръквата проклина — живее. Всич
ко, на което тя се противи — процъфтява.

(Мг Твем)отделянето 
се улеснява. Ежегодно 1,7 ми
лиарда тона петрол избликват 
от земята.
шницели се използуват 
2,5%, може да се произведат 
22 милиарда тона белтък; тол 
кова, колкото е белтъкът от

значите лнц

иска и всичгаГ»НЯМа ШШ*° яеиъзможно. Стига той да по-така наречените Ако за петролни ще раждат деца през ушите.
(Ф. Рабле)жюшращи вещества.

В последно време са отгле
дани сортове пшеница, от ко 
ято се очакват по две реколти

само

— -избор М. Н< В»)(Из „Блясъци яа остроумието"
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ВАСИЛ ГЕЛЕВ ПОЛУЧИ СПЕЦИА
ЛНА НАГРАДА НА ЖУРИТО

На републиканското 
зание за класичеока музика, 
което се състоя от ю до 13 
април тази година в Белград, ммтровпрад се свежда само на 
участвува и миналогодишният един човек — Георги Шука- 
първенец на кларинет Васил 
Гелев, който въодушеви 
ки присъствуващи и заслуже
но бе награден със специална 
та награда на журито, която, 
по-късно,

състе- Доколкото знам, целоку
пният музикален живот в Ди-

— Изглежда, че трябва да 
се почака, с оглед на това, че 
такива концерти струват до
ста окъло, а и отговорните ли 
чиости не показват достатъ
чен интерес за такъв вид кон 
церт. Съжалявам, но все пак 
се надявам, че един ден 
намерим общо решение.

всич
ще

му даде възмож
ност да вземе участие в голе 
ми концерт с Белградската 
филхармония.

Разговор водил
Йордан Йотов

Поводът за този разговор 
не е случаен. Васил Гелев е 
роден в Диммтрвоград, къде- 
то през време на своето шко
луване и получил първите 
знания по музика от своя пре 
подавател Георги Шукарев, 
когото необикновено цени и 
уважава. През течение на раз 
говора с Гелев го помолих да 
ми отговори на няколко въ
проса.

— Другарю Гелев, дали бих 
те могли да ни кажете начи
на или специалната рецепта, 
чрез която сте постигнали то
зи уопех? И не само това, със 
своя кларинет сте обиколили 
вече почти цяла Европа.

— Тук не става дума за ня
каква специална^ рецепта, то-, 
ва е стара рецепта. Много 
съм се трудил, упражнявал, 
учил, и ето виждате, успехът 
не е изостанал.

НОВИ ДОКТОРИ НА 

НАУКИТЕ В 

МАКЕДОНИЯ
Работите по строежа на пътя към предприятие „Ци- 

ле“ приключват. Работниците вече няма да газят кал до 
колене, докато стигнат до халите. Даже и деловите приятели 
на предприятието ще си имат по-друго впечатление за него.

■ На снимката: докато работниците бетонират подстъ
пите към „Циле“, крави впрегнати в кола си вървят по свой 
път. Тези гледки все по бият в очи откак градът усилено 
се модернизира.

Ректорът на скопския уни
верситет „Кирил и Методий“, 
д-р Благой Попов, провъзгла
си единадесет доктори на нау 
ките в Македония, които в 
края на миналата и началото 
на тази година докторираха 
на тоя инверситет.

М. Б.

'"“"МРШЙИ-ОПРЙ ШНа университета в Скопие 
досега тази титла получиха 
175 души. Първият докторат 
бе отбранен 1952 година. Най пред края на състезанието „А.ма пето място на табелката.

Балкански" набра три точки.

На последните три мача Сега с общо 29 точки зае-

В. Гелев -вече доктори има в областта 
на биологическите, историчес 
ките, селкостопанско-горски- 
те, правните и икономически
те науки.

„А. БАЛКАНСКИ" — „ОМЛАДИНАЦ" (Гнилан) 3:0рев, който е голям борец за 
разпространение на музикал
ната култура, но и той често 
пъти среща неразбирателства 

_от. страна на отговорните лич
ности. Съвсем съм сигурен, 
че с минимални финансови 
вложения Димитровград би 

. станал извор на таланти, дори 
най-добри, кулминационни.

— Другарю Гелев, благода
ря ви, че се отзовахте за то
ва интервю, а същевременно 
ме интересува кога ще ви чу
ем в Димитровград?

Ранчич (делегат на мача): 
чът беше наистина първен- Мачът започна със закъсне- 
ствен мач. В тоя момент Стра ние от 30 минути, защото за- 

За две десетилетия младият тков постигна и третия гол. късня гостуващия отбор. До 
забеле- Гостите от Гнилан дадоха знак пред края, играта беше доб- 

за засада. Но съдията от Ниш ра. Съдията добре водеше ма- 
Д. Веселинович съвсем оправ- ча.

Все до 59-тата минута ма-
— Миналата година в на

шия вестник бяхте казали ня 
колко думи за музикалността 
на нашия край. Какво бихте 
казали сега в това отношение?

скопски университет 
жи внушителни резултати в 
оспоообяването на кадрите. дателно показа на центъра. 
На него досега дипломираха след прекъсване от 5 минути.

Го-Съдията Веселинович: 
лъг беше чист. След прекъс- 

13 хиляди юристи, инженери, играта завърши. ването на мача по вина на фу
лекари .икономисти, агрономи Все до прекъсването, ма- тболистите на „Омладинац' 
и други специалисти. Универ- чът беше интересен. С добра от ГнилаЩдконтене «кахада 
ситетът в Скопие днес е един игр асе прояви Стратков. той 
от носителите на разцвета на направи впечатление и на де- 
македоноката нация, нейните легата на мача, както и на съ 
стойности и култура. дията.

Кръстословица
е завършен ... Според пропо- 
зициите този хмач ще бъде за 
регистриран с 3:0 за „А. Бал
кански".

&__ з ь

П Симеон Манов2
IЬ

/// Зописвонето
нишките

факултети

/ / в5
■та /г

/:

№
Съветите на електронния и 

факултет, със 
отде- 

година да

техническия 
своите специализираниВОДОРАВНО: 1. Староеврей- 

ски цар, три съгласни, 2. Град 
вКанада, 3. име на известен 
холивудски киноартист (форд) приемат 990 редовни и задоч- 
езеро в Северна Америка, 4.
Голо тяло .сръбско мъжко и- 
ме, 5. съюз, изкуство (френ
ски), съюз, 6. гласна, намере
ние, две съгласни, 7.
(сърбохърватски), ходим (фре 
нски), 8. музикален 
град в Иетрия, 9. механизми, 
които заместват човека в про 
мишлеността, 10, вид овощие, 
притежателно местоимение.

ли, решиха тази

ни студенти, ооосно една тре 
та от всичките студенти, кои
то през 1969 година ще прие
ме университетът в Ниш.знаме

Електронният факултет ще 
приеме 200 редовни и 100 за
дочни, машинният отдел на 
техническия 180 редовни и 50 
задочни, архитектурно - строи 
телният също 180 редовни и 
60 задочни, а отделът по охра 

3. на по труда, единствено вис-
тоя

термин,

ОТВЕСНО: 1. Държава в Ази- 
я, 2. босненоко мъжко 
показателно местоимение,
френско ж, име, средищен пу Ше учебно заведение от 
нкт, 4. две съгласни, известна род в страя1ата, 60 редовни и 
германска фирма за електро 1 задачни студенти,
уреди, знак за кислород, 5.
гласна, град във Франция, у- Тези два факултета на Ниш 
мение, 6. модерен танц, баня [СИя университет ще приемат 
(тур), 7. френски художник — година и 2о студенти ог
импресионист, благороден ме- глзи 
тал, 8. намаление. различни други страни.

име.

Страница 9
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център на вниманието. Много 
ясно.

— А на какво опита? — ооа
Хумореска Трудно е и от 

много кандидатиди се плочката.
— Окачих първо афиш за 

събрание, предполагах, че ще 
се съберат...

— Грешка, грешка, ох как
ва грешка, другарю клен, хо
рата много слабо се 
ват на събрания с афиши ...

ято

ЧОВЕКОЛОВ
образователна конкурирали повече кандила, 

ти, от които при избирането 
никой не успя да получи нео
бходимия брой гласове.

Трудно е, когато няма 
дидати, но по някога е Ш)- 
трудно, когато има повече 
кива.

Общинската 
общност в Босилеград публи
кува конкурс за приемане на 
секретар на общността. От то 

изминаха четири месеца.

която беше седнала зад една 
изгнила слива.

— От тази върба отиваме 
надолу, низ реката до Пунин 
вир, довечера пак ще се съ
берем да си разкажем впеча
тленията. Ясно!

— Ясно! — завикаха всички 
риби в два гласа.

— Сега да не прахосвам вре 
мето. Ха'йде, БИСТРО!

— БИСТРО! — екна край 
реката рибароки поздрав.

Не ми се искаше да ходя 
подир тях. Ще ме уловят, ако 
съм ситна рибка. Заложих се 
затова край Пупин вир и са
мо чаках кога ще почнат да 
се събират. Слънцето тъкмо 
докосна Каменово бърдо и те 
започнаха да прииждат една 
по една. Весели и тъжни. Аз 
легнах зад един гръм, заради 
гореспоменатите причини. 

Само подслушавах. Като чо
век. А те пристигат полека — 
лека. Само се трупат уловени 
хора. Видях, че ловът беше 
успешен. Но още ги нямаше 
всички. Очакваха се големите. 
М.рената довлече два-три ше7 
фа и един началник от 80 ки 
лопрама. Плочката беше хва
нала един безработен, а ско- 
балят влачеше двама-трима 
■стажанта. Най-после дойде и 
другарят клен. Всички забър- 
бориха гласно, защото той не 
бе хванал нито човек. Пак се 
днаха на една ливадка, изпи
ха по малко вода и започнаха 
да разправят преживелиците 
от лова. Не може да се раз
бере кой кому приказва. Само 
размахват с перките. От кър- 
кушата не може да дойдеш 
на ред за реч:

— А ти ма, плочке, как хва 
на безработния?

— Ами!... Закачих кон
курс на въдичката и като по
несе ...

Интересно, — засука муста
ци мренката, — аз опитах на 
всичко, и като сложих парче 
нце кариера д руен а един на
чалник. За малко и мене да 
ме увлече...

— Аз пък налових ситни хо 
ра, — обади се къркушката.

— На какво?
— На обещания много се 

ловят, фантастично!
— На' мене пък какво се 

случи, — започна говнярката.
— Е?
— А бе хванах трима специ 

алисти. Сигурно се оттатък от 
Дунава или Морава ...

— И на какво ?
— Като сложих голяма ку

ка като ченгел и сложих го
леми заплати, веднага започ
на да дърпа и увлече, а аз 
дръж ... дръж ...

... И рано сутринта се съ
браха на договореното място. 
Другарят клен закъсня малко, 
понеже имаше дома да се про 
зяла за някои работи. Плоч
ката строго го смъ.мри и вси 
чко се изглади, а и клена не бе 
ше алергичен на критика и 
не му навреди много. Преди 
да цъфне слънцето всичките 
риби се събраха на последен 
договор. Седнаха в Литкало- 
вия сливник на зеления 
лим, дето го бе създала май 
ката-природа и като сложиха 
бамбуковите тръстики на ко7 
лене започнаха последен до
говор. Всяка си бе 
примамка в раницата, а и в 
консервени кутии. Кленът, ка 
то шеф, а и да си поправи по 
ведението, понеже беше закъ 
снял, взе да дава последни на 
пътствия:

— Другари и мренки, и ос
танали дребни рибки, тази су 
трин организираме човеколов, 
за разлика от риболов. Сега 
пи е паднало ние да ловим хо 
рата, да видят лесно ли е то
ва. Крийте се добре, водата е 
бистра, а на бистра вода те
жко се лови ...

— Затова хората ловят в мъ 
тно, — обади се къркушата.

отзова-
кац-гава

но с избирането на секретаря 
се не успя. Причината е след- 

за това работно място са

... После видях едно 
хора, плуваха покрай един 
тук под върбите...

— И?

кю
та

па :
— Мислех, че са без ра 

бота, та сложих малко рабо
та на въдицата. А те се скри- »Петима Петкоте чакат«
ха в тинята.

— Човекова работа, какво 
да им правиш! 
мренката.

— И по-нататък видях, че 
плуват няколко младежи и 
вейки, така, свободно се раз
положили. Само държат 
дата на реката, не се приви- 
рат никъде.

— Да, те са без младежки 
дом, — допълни пак една пло 
чка. — Те само плуват. Да си 
опитал на „пец“!

— И най-после сложих мал 
ко хонорарна работа.

— И какво стана?

ки- един член на Конференцията 
от Босилеград, който не е до 
шъл. Веднага отидоха при 
го да го молят да дойде, и, 
разбира се, успяха. Събрание 
то се състоя.

На общинската изборна ко
нференция на ССРН в Боси
леград до „кворума" иедости- 

присъству-

допълни

нс-гаше още един 
ващ. Затова хората решиха да 
чакат. След като мина дълго 
време някой се досети, че има

сложила
сре-

*

На същото събрание беше 
замест- 
общии-

дидат намираше 
да се отърве. Но не беше 
ка, когато ставаше въпрос за 
избирането на председател и 
секретар. Тук никой не 
да се откаже.

оправдание
трудно да се избере 
пик председател на 
ска организация на ССРН, за
щото тази функция не е пла
тена. Всеки предложен/' кан-

та-

към— Тръгнаха стотина 
въдицата, ама нито един 
хапна ... интересно!?!?!

—Да, сега са много големи 
допринооите на тая работа, — 
се обади къркушката.

— Я виж, къркушката хва
нала един пенсионер?

иска 
В. в.не

ОбяснениеРадио 

Ниш 

за вас
— Да-а, като окачих кварти 

ра на кукичката и ето го един 
в раницата. След това опитах 
на телефон ... (и на това сега 
идат много хората тук), ама 
нищо не направих.

— Па нищо, разбира се, — 
като не знаеш как.

— Какво не зная, — кресна 
къркушката.

— Па няма вече свободни 
телефонни номера.

— А ти, мренке, как хвана 
тези големите, а?

— Ама аз съм стар май
стор, вие ме познавате....

— Какво сложи за примам
ка, какво? Кажи де? Е-е, ти 
пак криеш тайната!

— Сложих висока функция 
и един висок пост... и, като 
дръпна, ела да видиш!

След това ядоха и пиха ка
то истински рибари.

Най-после се договориха за 
следващия човеколов. Аз из7 
чаках да си разотидат и ле- 
кашолека си отидох у дома. 
Наистина сега' зная на какво 
се ловят хората. Много инте
ресен лов! Аз, като рибар, гц 
поздравих, като промълвих 
едно ТИХИЧКО: „Бистро“!

Карикатура М. Пешров
Събота, 21. VI. 1966 .

— 12,10 — Нашият джу-бокс
— 14,30 — Рекламно бюро
— 15,30 — Предаване на българ

ски език
— 19,10 — Каним ви Да танцуваме

Неделя, 22. VI 1969
— 9,05 — Резервирано за дпскос
— 10,20 — Юготон за вас
— 10,50 — Музикални честитки
— 14,00 — Предаване на българ

ски език
Понеделник, 23. VI. 1969

— 14,35 — Рекламно бюро
— 15,30 — Предаване на българ

ски език
— 16,00 — Музикални честитки
— 18,03 — Резервирано за днес
— 19,10 — Избираме-избирайте

Вторник, 24. VI. 1969
— 14.35 — Рекламно бюро
— 15,30 — Предаване на българ-
— 16,45 — Музикални честитки

сюн език
— 19,10— Избираме-избирайте

Сряда, 25. VI. 1969
— 15.30— Предаване на българ-
— 16.45 — Народни песни и хора
— 16.00 — Навип за вас

ски език
— 18,03 — Резервирано за днес
— 19,10 — Избираме-избирайте

Четвъртък, 26. VI. 1969
— 14,35— Рекламно бюро
— 15,30 — Предаване на българ

ски език
— 16,00 — Музикални честитки
— 18,03 — Резервирано за днес

Петък, 27. VI. 1969
— 14,35 — Рекламно бюро
— 15,30 — Предаване на българ

ски език
— 16.40 — Музикални честитки 

— 19,10 — Избнраме-нзбнрайте

— Бабо, доволна ли си от поройните дъждове, които 
паднаха след „св. Троица?"— Нищо, — обади се ше

фът-клен, — аз съм уж няка
къв шеф тука, а не хванах ни 
то джудже. Не иска да пипне.

Аз съм доволна, но Господ е наскърбен от побоя
плана манастирчето, Парасини ... и затова продължително 

чеше...
В тоя момент всички са объ 

рнаха към клена. Той стана Момчило Андреевич

ЗИГ-ЗАГ 

СТРОИТЕЛСТВО
мс т ги трс-ц

БяО <


