
Председателството на_СЮК за 
и отношенията в Съюза ва

положението в страната
комунистите

Незачитането на договорените стано
вища оказа влияние върху влошава

нето на политическото положение
Бриони, 30 април (Танюуг)

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО на 
СЮК на заседание, състояло 
се на 28, 29 и 30 април 1971 
година обсъди 
политическо и

ко положение в страната и 
отношенията в СКЖ.

В работата на Председа- 
участие: пре 

дседателите на покрайнинс- 
ките комитети на СК, секре
тарите

органи в СК в републиките 
и покрайнините, секретаря 
на комитета на Конферен
цията на СК в ЮНА, предсе 
дателите на обществено-поли 
тическите организации във 
федерацията, представители

телството взеха
актуалното

икономичес- на изпълнителните
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ВРЯ-ТСТШ
. ВССТПИК НА БЪАГАРСКАТ* НАРОДНОСТ В СсоР ЮГОСЛАВИЯ »

Зшвършя Вторият конгрес на самоуправителите в Югославия

САМОУПРАВЛЕНИЕТО Е ЕДИНСТВЕНИЯ 

ПЬТ ЗА НАС ПОЧИНА
МИАЕНТИЕ ПОНОВИЧВ края на работата на кон 

греса говори президента Ти- 
то. В заключителната си реч 
той честити на участниците 
в конгреса за успешната им 
работа и изтъкна успехите 
от изминатия път на само
управление у нас.

„Ние можем — изтъкна ме 
жду другото др. Тито -=— да 
бъдем доволни от това, което 
до днес постигнахме. Особе
но сега, когато имаме пред
вид, че сме почнали в нераз 
вита страна, че на практика 
трябваше да се ууим, и ес
тествено, следваше да се 
справяме с множество греш

, На осми май приключи с работа Втория конгрес на 
самоуправителите в Югославия. „Това беше най-импозан- 

конгрес, състоял се в нашата страна след войната 
— след Петия конгрес на ЮКП, който се състоя в едно 
твърде критично за нашата страна положение” — 
на другаря Тито в заключителната си реч в края на кон
греса.

Един велик, творчески, революционен живот, 
вграден в основните на нашата самоуправителна 
социалистическа общност, угасна. Радетел на рево
люцията, инженер — строител на мостове, знаеше 
този свой жйвот да вгради по най-добър начин в 
основните на едно бъдеще, което не може и не 
смее да го забрави. Неговият живот угасна. Мос
товете, които строеше в революцията останаха. 
Братството и единството на народите и народнос
тите, равноправието, социалистическата самоупра
вителна демокрация днес са по-здрави благодарение 
и на другаря Милентие Попович.

Безсмъртен ще остане героят на социалистиче
ския труд, който падна в предните позиции на ре
волюцията. Буквално до последния си час той да
ваше себе си на идеалите на социалистическото 
изграждане на Югославия. Макар и с разклатено 
здраве, той не знаеше за почивка. Не искаше да 
бъде извън борбата. Искаше да умре като войник 
на революцията на позицията.

Като изключително скромен, непосредствен и 
благороден човек, който разбираше човека, остана 

най-светъл спомен и при хората от нашата на
родност.

Нашата революция, сръбският народ и 
югославски народи и народности загубиха неумор- 
рим борец за по-светло утре, един от ония, които 
тихо, упорито, самоотвержено носеха най-голямото 
бреме на отговорност за нашата общност.

Смъртта на другаря Милентие Попович дълбо
ко трогна и българската народност и тя му отдаде 
най-мскрена почит. Ще пази спомена за него, за- 
щото този спомен учи, насърчава и насочва в бор
бата за по-нататъшно развитие на нашата соцналш 
етическа родина.

Вечна слава на другаря Милентие Попович!

тния
изтък-

— Единствен път за Югославия е самоуправлението! 
Това сигурно е основното, най-значителното поръчение 
на конгреса. Около 2 200 делегати на трудовите 
ви от цялата страна приеха 27 резолюции за по-иататъш- 
ното укрепване на самоуправителната система, върху ко
ито почива нашето общество и за задачите във 
области на труда. Приета е, по искане на делегатите, и 
резолюция по актуалните политически задачи, в която е 
начертано и бъдещето обществено развитие. С този до
кумент е дадена пълна подкрепа на 
промени и заключенията на Седемнадесетото заседание 
на Председателството на СЮК. Участниците в конгреса 
се приобщиха към желанията на гражданите в Югосла-

доживотно президент на

колекти-

всички

конституционните

вия другаря Тито да остане 
СФРЮ. Стр. 2

В

всички

СТРОИ СЕ ПЪТЯ 
БЕЛА ПАЛАНКА - ПИРОТ

• Иа 4 май започна строежа щение на сегашния път. Но 
Бела Паланка—Пи- това не е най-пажното. Най- 

рот по долината на Нишава, важно е това, че се отмнка- 
Тази част от съвременни* ват големите завои при Крс- 
път се строи чрез стокови мекица.
кредити, които НР България Организатор па строежите
отпуснала за тази цел. и ^__

Изграждането на участъка е предприятието за пътища 
край Ншцапа прави съкра- „Ниш".

на пътя

присмя Повелята па самоуправителите



13 МАЙ - ПРАЗНИК 

ЙА САМОЗАЩИТАТА
Заврши Вторият конгрес на самоупрапителите в Югославия

Самоуправлението е единствения 

път за нас

те съвместности от федсрапи * бата за сигурност, ка
ко да се определи мястото н ^емата на самозащитата 
то професионална служба, в си особено когато се
на нашата социалистическа обшиосг^осо
има предвид, че домин^аиш ^ си1,урносТта иа стра-
IV Пленум на ЦК на уна професионалните — 
пата не може да бъде само А тя преди всичко,
за това задължени стесните институции, а Слу-
трябва да почива върхубъде професионален 
жбата наГрЖавиахав ДРтви„а на класовия враг и

занимаваме (аплоди(ОТ 1 СТР.) „Ние говорихме и за дсмо 
крацията. Аз считам, че там 
пие всички заедно за първи 
път стигнахме до общото ста 
иовнще, че демокрацията мо 
же да бъде и вредна за раз
витието ма социализма, ако 
тя не е в негов интерес, т.е., 
ако я злоупотребяват враго
вете на социализма (аплодме 
меити).

ва да се 
смеити). С една дума, ис сме
ем да позволим на тези до- 
ра, ма нашите врагове да ра 
ботят против интересите иа 
всички трудещи се.

А това го н-кн и опущения, 
ма н днес. Но когато гледа
ме днес нашия човек, пронз 
водител, когато гледаме то
ва голямо събрание на авто
ритетни политически и ико
номически изградени хора, 
конто знаят какво искат и 
които имат в главата и в ръ
цете си материята, с която 
се занимават — тогава успе
хът, който постигнахме досе 
га, наистина е огромен. Ми
лиони хора минаха през са
моуправлението в нашата 
страна. А вие тук представ
лявате няколко милиона про 
изводителн в Югославия. То

постановка наАз най-много .надежди по
лагам в машата работничес
ката класа, в нашето само
управление, в нашите тру
дещи се (аплодисменти), би
ло те да работят по фабри
ките, па село или в различ
ни институции. Всички те са 
твърдо привързани за само
управлението и знаят какво 
искат. Аз имам дълбока вя
ра в тях, защото те са носи
тели иа нашето развитие, па 
борбата, която ние днес сме 
принудени да водим. Аз от
кровено тук ви казвам, че 
щс трябва да употребим и 
административни мерки (ап- 
лодйементия. Само е убежде 
мия се не може. (аплодисме
нти). Има хора, които никой 
никога ме може да убеди. Е, 
ще намерим средства по 
друг начин да ги осуетим. 
Ине това неотложно ще на
правим. (аплодисменти).

Кой пай-много критикува
самоуправитслната
система орган за 

външната опасност.
Затова, когато тези дни се навършват 27 години от 

формирането ,»
надялате'система на самозащита, организирана в цяла
та страна, в която Службата на държавната сигурност е 
само едно звено.

Затова решихме да пред
приемем мерки срещу всич
ки опити да се попречи на 
самоуправмтел I юго обм щет- 
веио развитие в машата стра 
ма. Ясно е, че това не мо
жем да направим за една 
мощ. Но вярвайте ми, че аз 
пръв, а н всички другари, ко 

Това е най-нмпозантния нто са ма отговорим посто
ве — ще направим всичко 
да попречим нашето общесг 
во и занапред да се занима
ва с такива явления. Ние и- 
мамс множество други, по- 
важни работи, с които тряб

ва с огромна сила.

Конгресът ще бъде и голя
ма подкрепа на политичес
ките фактори самозащитата на нашето со-

корени, причините и последиците на неприятелската ден 
страната. Следователно, носители на самозащита- 

само обществено-политическите съвместности и

конгрес, които в нашата 
страна, след Петня конгрес 

КЖП, който бе проведем 
в едно твърде критично за 
нашата страна положение.
Този конгрес е наистина си
лна проява на нашите труде 
щи се (аплодисменти), коя
то показва, че самоуправле
нието у нас е хванало дълбо 
ки корени, които никой ве
че не може да изтръгне. То 
е собственост на нашата ра
ботническа класа, която ни- Нека ония извън нашата во бъдеще на трудещите се 
кой вече не може* да отчуж- стРана» които постоянно пре и от селото и ог града, и на 
ди (аплодисменти). доказват разложение на на- работниците по фабриките и

Ние имаме още много не- шата общност не се „гри- на производителите в селско 
приятни положения още жат” за нас- Кой може да то стопанство. За нас това е 
много следва да поправим РазеАини това самоуправите единствения път.
И можем да направим това' ли? общество? (аплодисмен- 
Как да не можем, когато вие ТИ1 т°И може ла напРави т°- Затуй за нашето самоупра 
тук три дни така говорихте ва? Нима нашмте трудещи вленне се интересуват в чуж 
по всички тези въпроси (ап- се ще Допуснат да вървим бииа много хора — и учени 
лодисменти). Това е най-важ назаА' Аа бъАат като там на и работници. Аз вече казах, 
ното, а всичко друго са дреб Запада, наемни работници., че Марксовата мисъл 
ни работи. Аз считам, ще то- които създават профит само моуправлението 
зи конгрес не само ще укре
пи самоуправлението, но ще .
оъде и голяма подкрепа иа А говоРя за онова, другото, искам да кажа, че ние 
политическите фактори в на макаР че имаме отговор. То- сме я измислили, но я при- 
шата страна, които вие по- ва нашите хора не искат. Те
р1а?еаНедейтеИдаадопуснете ЗНаЯТ' 40 У НаС Д"еС °Ще ВСИ СВ°И 
нещата да се раздвижват са 

отгоре, но и

на
пост в 
та са не
организации, но и трудовите организации, осведомител- 

средства, училищата и другите възпитателни учреж
дения, т.е. по-широко гледано, цялото наше общество, 
всички негови институции и всеки отделен човек.

ните

Самоуправлението е единствения път за нас Тези дни Постоянната комисия на Съюзния изпъл
нителен съвет за следене и контрол върху работата на 
Службата на държавна сигурност даде положителна 
оценка за работата на същата, каквато, и можеше да се 
очаква. Същевременно, Съюзния изпълнителен съвет кон
статира, че „през последно време . налице е засилената ак 
тивност на всички видове вражеска дейност и пропаган
да, насочена против териториалната цялост на нашата 
страна, против нашето самоуправително социалистичес
ко общество, братството и единството на нашите народи, 
престижа на СЮК и на политическите ръководства във 
Федерацията и социалистическите републики”. Това пре
дупреждение задължава всички наши граждани да дадат 
своя принос в борбата против врагове от всякакъв вид, 
а от Службата на държавна сигурност изисква своята 
част от работата, в рамките на своите законни компетен
ции, да изпълни докрай.

за са-' 
е собстве- 

тована капиталистите. Не искам мост на целия свят. С
не С оглед на дългогодишния опит, с който разполага 

личния съставена Службата на държавната сигурност, до 
казан в многоброините задачи, които досега изпълняваха, 
при моралните и други условия, които обществото длъ-
Iцшлин„рано*Лще"зггъ^лнят"2' 46 п?еАанно И ДИС

ехме щом взехме властта в
ръце (аплодисменти), 

ние вчко не е както би трябвало Разбира се, 
вие сами Аа бъАе» но са уверени, 

лв««Ва Аа търсите да се раз- нашата самоуправителна си.- 
движват (аплодисменти).

Президентът Тито

нашатамо и тези поставени задачи.че практика правим и грешки, 
мо се учим от тях. Някои от 

стема им открива хубави пер тях скъпо ни костваха 
спективи и че единствено

Затова се приобщаваме 
ститим на целия личен състав 
сигурност Празника — 13 май.

към тържеството като че- 
на Службата на държавнано и

много научихме, а 
ще научим.

след то
ва говори за XVI 1-то засе
дание на Председателството може да осигури по-щастли- още повече 
на СЮК и подчерта значени- 

на приетите решения.
„Те са и ваши решения” _
каза др. Тито. Вие неотлож
но трябва да им окажете Самоуправителната обще- ва беше тя ппелгг рлшпто 
нп™?,епа' Слелва да бъдете ствена система има бъдеще. Днес ЮгославТя е пазвпта 
носители на тези решения”. Ние срещаме трудности, но страна, макар че Ж 

След това др. Тито се спря тях ги има навсякъде. Нима 
върху безотговорното и ан- например капиталистите на 
тисамоуправително поведе- Запада днес не тънат във ва 
ние на външния и вътреш- лутни и разни други кризи, зах — дайте да се протяга
ния врагове, които пречат Тънат. Нашата страна 
на нашето социалистическо жду ония, които през Втора- 
самоуправително развитие.

тя досега

М. К.
ето

Да се простираме според чергата едва те биха създали всич
ко. Да, сега би било лесно 
да дойде някой и да каже — 
ето

различни интереси. Вие ще 
бъдете — така да кажа 
на страж, бдително 
те нито в една наша 
лика да не се появи 
републикански

ще пази 
репуб- 
някой 

етатиаъм. За
щото това може да. се слу-

какво Асъздадохме.
знае се — постигнато е твър 
де много и това създадохте 
вие, това създадоха 
трудещи се. На нас ни се у- 
дивляваше цял свят как от 
пепелище успяхме да издиг- 

допуснем нем и създадем една

се, още много трябва да 
строим. Но сто пъти вече ка

чи.нашитее ме- ме, колкото чергата ни поз-
На края президента Тито 

подкани 
пренесат в

волява, а не да ни стърчатта световна война най-много 
страдаха. Предвоенна Югос- кРаката навън. Ние това ве- 
лавия имаше малко фабри- че не смеел! да 
ки, нямаше селскостопански (аплодисменти), 
машини, имаше само 150 км 
асфалтови пътища и ти. Но 
и това, което имаше

делегатите -да 
трудовите орга

низации духа й истинската
такава

страна и то на такова кръ
стовище и при сблъскване 

всички възможни вълни 
и разни лъжи и дезинформа 
ции от много страни.

БРАТСТВО 
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ
Излжга все» петък 

Урежда редакционна колели 
Директор, 
отговорен редактор 

АСЕН ЛАЗАРОВ 
Издава „Братство" — Ншп 
Ог. Пауновата 72, телефон 

25-444 к 25-480.
Годишен абонамент 15 а по

лугодишен 7,5 н. динара 
Тек. сметка 825-3-78 Служба 

оводство 
Ниш

Печатница „Вуж Кдраджнч' 
Ог. Пауиокатаа 78 —

картина на конгреса.... И покрай всички 
беше ности, вървяхме напред и по

труд на
разорено напълно, така' че 
бяхме принудени да

строихме много. Кой днес го 
вори, че ние нищо не сме на 

всичко отначало. Днес на- правили? Това са 
пример имаме 20 000 км ас- от чаршията, някои интелек 
фалтови пътища (аплодисме- туалци, които са врагове на 
нти). А

почнем
Из Съюзапак ония на комунистите 
следва да отстраним всич
ко, на което не му е място 
там

гдивея и

вие знаете колко социализма, 
струва един километър 
къв път. Имаме, по-,нататък, не са 
хиляди фабрики, които
шите трудещи се създадоха философ, мисля на умен, чо трябва да владее 
със собствен труд и стягане век, на човек, който мисли чки наши народи 
на ремъка. Построихме мно- със своята глава и твори. А страна Вие 
го учреждения. Накратко: ония, които мътят, са враго- лите в' 
погледнете как днес изглеж- ве, които 
да наша Югославия, а как-

които филосо- 
та- фствуват, а в действителност Но аз считам,

никакви философи. За нство, което 
на- щото аз когато казвам

че това еди- 
съществува ме-

— жду вас самоуправителите
между вси 
в цялата 

самоуправите-
Друштвено 

Ндр. б
цялата страна имате 

говорят, че досега едни и същи интереси (апло- 
нищо не сме направили и че дисменти). Между вас няма
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Прсдсед«тслството на СЮК
в Съюза на комунистите

за положението в страната и отношенията

Незачитането на договорените становища 

върху влошаването на политическото
оказа влияние 

положение
(ОТ 1 СТР.)

на Съюзния изпълнителен 
съвет, председателите на ре 
публиканските скупщини, ре 
публиканските изпълнител
ни съвети, конференции на 
ССРН, на синдикалните съ
вети и председателите на по 
крайнинските скупщини.

На това заседание предше 
ствуваха широки политичес 
и подготовки във всички ре
публики и покрайнини.

В уводната и заключител
ната реч другаря Тито под
черта, че е необходимо без 
оглед на досега осъществени 
те резултати, в центъра на 
вниманието

ху целокупното обществено- обществени фактори, а на „,у всички видове национа- 
икономическо развитие, в първо място ръководствата ЛИЗъм в собствената среда, 
структуралните сътресения в и членовете на Съюза н/г ко Председателството на СЮК 
стопанството и непоследова- мунистите да се ангажират е единно в оценката, че на- 
телното провеждане на ста- върху осъществяването на ционализмът е основа за съ- 
билизационната програма в ключовите задачи на стаби- бране на всички антикомуни 
обществено-политическите об лизационната политика, сво- стички сили, че подкопава 
щности и трудовите органи- ите акции да насочат към: доверието и’ единството на 
зации; неразвитото между- уравновесяване на всички народностите в Югославия и 
републиканско договаряне; в видове потребление в рамки води към подриване на е- 
нарастването на нацноналнз те на материалните възмож- динството в СЮК. 
ма и шовинизма. Констати- ности; установяване на рав- 5. Промените в политичес- 
рано е и влошаване на поло ноправни условия за получа ката и икономическа систе- 
жението и отношенията в ване на дохода; освобожда- ма изискват укрепване на 
Съюза статиранно е и влоша ване на стопанството, реви- идейната и политическа роля 
ване на положението и отно зиране на инвестиционните на Съюза на югославските 
шеннята в Съюза на комуни програми и прекратяване на 
стите и изоставането в про строежи ако няма осигурени

ключението на Съюзния из
пълнителен съвет, че съюзни
те органи на управление, тех 
ните служби и отделни лица 
в тях, не са участвували в 
какъвто и да било вид заго- 
вор.

На заседанието бяха отче
тени и слабостите в работа
та на отделни служби на си
гурността, което трябва с ра 
ботата на компетентните ор
гани да бъдат отстранени в 
най-къс срок.

Председателството указва, 
че в унисон с конституцио
нните промени следва и за
напред да се оспособяват и 
укрепват службите по сигур
ността, както и осъществя
ването на по-ефикасен кон
трол върху тяхната работа.
Председателството на СЮК 

налага на всички ръководс
тва и членовете на СЮК ре
шително да се противопос
тавят на всички опити за съ-

комунисти и осъществяване
то на единството на цели и 

вежденнето на решенията на средства: последователно са убеждения е борбата за са- 
Деветия конгрес и Първата ниране на загубите в стопан- 
конференция на СЮК. ството; строго прилагане

Осъществено е пълно един предписанията за ликвидно-

да се постави 
критическото обсъждане на 
политическото положение в 
страната, действуването на 
СК и отношенията в ръковод 
ствата на СК.

Разискванията на заседани 
ето на Председателството бя 
ха изчерпателни и отворени. 
Председателството на СЮК 
е единно в оценката на се
риозността на настоящето по 
литическо и икономическо 
положение, което предизвик 
ва загриженост сред труде
щите се и най-широката об
щественост.

Обсъждайки това положе
ние, Председателството изхо 
ждаше от факта, че Съюзът 
на югославските комунисти 
е в континуитета на револю 
цията на югославските наро
ди, в борбата за изгражда
не на социализма, в тежки
те международни и твърде 
сложните вътрешни условия, 
беше начело на дълбоките 
обществено-икономически и 
политически трансформации, 
Независимата и необвързана 
позиция на Югославия, сис
темата на самоуправление, 
постигната степен на разви
тие на страната, постоянна
та и последователна борба 
за пълно равноправие на на
родите и народностите в 
Югославия, между другото, 
са най-съществените постиже

моуправление и национално 
на равноправие. Едно от усло

вията за единодействие на 
ство в утвържаването на мер стта на банките и мерките СЮК е отговорността на съ- 
ките, които трябва да бъдат на кредитно-монетарната по юзните, републикански и по 
предприети за превъзмогва- литика; осъществяване 
не на настоящето

на крайнински ръководства във 
положе- приетата обществена полити формирането на политиката 

ка на дохода; спешно разре- и провеждането на съвмест-
1. Председателството на шаване на висящите въпроси но приетите решения.

СЮК констатира, че в досЗе- в извънбюджетния баланс Решено е Председателство- 
гашните разисквания консти на федерацията, създаване то въз основа на разисква- 
туционните амандмани са по на необходимия обществен нията, станали на това засе- 
лучили широка подкрепа във климат за колкото се може дание, да изготви програма 
всички републики и покрай- по-бързо постигане на дого- на своята работа и отговор- 
единно в решението си вед- вор по най-важните въпроси но да пристъпи към нейното 
нага след приключването с в системата и политиката на провеждане. Комунистите 
публичното обсъждане, да развитие. във всички среди трябва да
се проведат в дело конститу- Съюзът на комунистите поемат пълна инициатива в 
ционните промени. Това е следва решително да се ори- разрешаването на съществу- 
едно от съществените усло- ентира към разрешаване на ващите политически и ико- 
вия за превъзмогване на се- всички ония въпроси, които номически проблеми, 
гашните политически и ико- произлизат от неразвитите С цел за по-пълно изуча-

отношения на разпределение ване на положението в СЮК 
Конституционните аманд- според труда. В унисон със неговата роля и отговорност 

мани означават по-нататъш- Заключенията на Деветия ко в нашето общество, негова- 
на изява на водещата роля нгрес на СЮК и принципите та адекватна организираност 
на работническата класа," пъ изнесени в конституционни- и идейно-политическо единс- 
лно равноправие на народи те амандмани, следва да пое- тво, ще се проведе Конфе- 
и народности, отговорността тигнем съответни обществе- ренцня на СЮК. 
на републиките и покрайни- ни договори във връзка с раз 6. Председателството на 
ните за собственото и общо пределението на дохода и ли СЮК констатира, че са се 
то развитие. Те афирмират чните доходи. Икономичес- манифестирали сериозни и- 
класовото съдържение на ката политика следва да во- дейно-политически пропуски 
политиката на СЮК и траси ди сметка за социалните ра и явления на противопостав- 
рат път на демократическо- злики и жизненото равнище Яне на курса на СЮК в ня- 
то стабилизиране на общес- на работници с ниски дохо- кои средства на информации 
твените отношения през спо ди. Върху тази основа, в уни и публицистика. Във връзка 
разумяване и договаряне ка сон с производителността на с това Председателството за- 
то единствено възможен ме- труда във всички обществе- дължи ръководствата на Съ- 
тод за разрешаване на откри но-политически общности юза на комунистите по ре- 
тите проблеми в развитието следва да утвърдим конкрет публиките да направят усн- 
на нашата самоуправителна ни програми, 
социалистическа общност.

Договорено е, че СЮК във 
връзка с втората фааа на то на всички спорни въпро- противопоставят на тенден- 
иституционните промени час си трябва да осъществим тру ците, конто изразяват поли- 
по-скоро да изготвят идейно лоча атмосфера и договаря- тнческн н идейни отпори 
политическа платформа и не и така, реално и аргумен- прогресивния курс на само- 
да я изнесат на широко пуб- тирано да изнасяме мнения, управителното социалистиче 
лично обсъждане становища и да застъпваме ско развитие.

2. Съюзът на югославските «««ереси, да ги съгласуваме „
комунисти е дължен после- сьс заседанията па нолитнче ^ОТГОВОРНОТО ПОВЕДЕ 
дователно и енергично да се скит0 Ф°РУМИ- представител НИЕ, И. ИЗЯВЛЕНИЯ ОТРИ- 
бори за създаване „а усло-
ност 'за^съдбовиата роГна държането' към договоре/пг ЖЕНИЕ 
работническата класа в из- ™б™ГотдсГ“ти

чески, държавни и други ор ни, че се е стигнало до засн- 
гани оказа въздействие вър- лена външна неприятелска 
ху влошаването на политиче субверзнвна дейност, която 
ското положение и всъщно- се възползва от нашите вът

решни трудности и се обляга 
в своето действуване на вра-

ние.
здаване на нездрави отноше 
ния в СЮК, които довеждат 
до безотговорно поведение и 
изявления. Такива явления се 
опитва да използва външния 
враг за свои интриги и де
зинформации. Всичко това 
отрицателно се отразява вър 
ху политическото положение 
в отделни среди и върху един 
ството на СЮК изцяло.

8. Съюзът на югославските 
комунисти се намира пред 
нови исторически отговорно 
сти по отношение утвържда
ването на единната и кон
кретна позиция по всички ак 
туални въпроси, които нала
га нашето обществено разви 
тие. Това е необходимо усло 
вие за по-нататъшното ико
номическо и обществено раз 
витие на югославското об
щество. В същото време то
ва е и условие за противопо 
ставяне на силите, които 
стоят върху превъзмогнати 
идейни позиции. Без това е 
утежнена и борбата с против 
шщите на единството на на
шето общество, неговата по
литика на самоуправление, 
социалистическа демокрация 
и национално равноправие 
—• като трайни основи на 
нейната единство, необърза- 
ност и независимо положе
ние в света.

Имайки предвид дълбоките 
обществени н икономически 
промени през които минава 
нашето общество, Председа
телството счита, че комуни
стите и ръководствата тряб
ва да посветят всички свои 
сили към по-нататъшна раз
работка на идейните концеп 
ции на СЮК, икономически
те и обществени перспекти
ви на развитие на социали
стическата югославска общ
ност.

номически трудности.

ния в изтеклия период.
Доверието на работничес

ката класа и получения ме
ждународен престиж на Ю- 
тославия задължават СЮК

лия и да предприемат мер- 
Председателството на СЮК ки, конто ще осигурят кому- 

изгъква, че в разрешаване- пистите ио-решнтелно да се
да отчита не само резулта
тите, но и да се справя 
със слабостите, неуспехите 
и отворените проблеми и да 
изнамира решения, които ще 
водят към по-нататъшно ук
репване на общността на ю- 
гославскихе народи, развити 
ето на самоуправителната 
система, пълната афирмация 
на равноправието, братство
то и единството на югослав
ските народи, както и моби 
лизацията на всички матери
ални и човешки потенциали решаването по обществените 
в по-нататъшното стопанско работи, а специално за ук- 
и обществено развитие на репване на материалната ба 
Югославия, в укрепването на за на самоуправлението. То
отбранителната способност ва е основата за борба про- ст УгРозявашс равноправи 
на страната и осъществява- тив бюрократическите и тех то и Демократическите отно- 
пето на концепциите на об- нократически тенденции и шс,шя “ обществото, „редИЗ топете в страната. В рамки- 
щонародната отбрана. нашето общество. пипваше недоверие в отно- те на тази неприятелска _

Председателството анали- щенията и предизвика същи антшогославска и антисоци-
зира основните поичиии за Председателството изразя- т0 реакции и постъпки на алистичсска дейност — е ор- 
на?то*щето политическо I ““ увеРеноет' чс Конгресът дру™хс. ганизирана акция за дисква-
^Г^°Си„”=° Ко "а самоУпРапителИте ще ду „ лификац........ ... политическо-
н*™гипи,шг А° ,,ов "°АТИК към укрепва СРЕщУ ТО ръководство на СР Хър-
недостатъчната развитост на "еТ° положе,шсто и Р°л- НАЦИОНАЛИЗМА ватско е цел да се нреднзвц-
самоуправителниге отиоше- ята ,,а тРУДещия се и едпу- 4. Борбата за социалисти- ка политическа нестабилност 
ния, които отговарят на 6ъ- жеиия ТРУА' ,,ои принос към ческо и класово съдържание и междурепубликански иесъ- 
рократиччио-технократичес - развитието ,1а самоуправи- на националната афирмация, глаенн и недоверие, да се 
ките тенденции и сили кои- телните социалистически от- за премахване на останките отслаби единството и утеж- 
то довеждат до намаляване |,ошеиия 11 нашето общество, на бюрократичсскин поигра- ни по-нататъшното самоупра 
влиянието на работническа- 3* Председателството па лизьм ” уиитаризма, нзнек- шггелио социалистическо раз 

върху собственото Съюза на югославските ко- иа пълио единство, по-реши витие на страната.
всички телиа и конкретна борба сре Председатеслвото прие за

пи

7. Председателството оце-граждането на политиката и

Председателството призо
вава републиканските и по- 
крайнински ръководства от 
това становище критически 
да обсъдят своята досегашна 
работа и практика.

та класа
обществено положение и вър мунисти призовава
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Б8СИАЕГРДАСНА ХРОНИКА
След първите резултати от преброяването

Тържество по случай 

Деня на победата Босилеградската община 

има 17.321 жител
Според данните от пребро

яването в комуната същесг- 
ват 4.390 квартири и само 

заселени помеще-

Дългоочакваните данни по ка Ьърю, как™ <:е прс/кпо\а- 
лпп обемното научно и ста- гаше. С Доббри дол градьг 
тисгично априлско преброя- сега има 1.667 постоянно на- ву 
пяI(р гя известни. селени жители.

4 На 31 март тази година Бо Тук обаче не са включени 
силеградска община е и- учениците - гим“^“с™'™

17 321 постоянни житс- ито са жители на Босилег
рад само по време на обуче
нието си.

На временна работа в чу
жбина от Босилеградската 
комуна има 93 лица, от кои
то най-много в Западна Гер-
мания. Това е сравнително Преброителните данни по- 
по-малко в сравнение с дру- казват, че животновъдния 
ги общини. Значи, босиле- фонд в комуната не е в та- 
градчани не предпочитат кава криза, както предвари- 
много работата в чужбина, телно се считаше и посоч- 
Най-много такива има от се-. ваше в различни анализи.

На територията на комуна 
та има 56.457 овце, 7.720 ро
гат добитък, 5.694 свине ' и 
1.630 коне. Според тези да
нни, които не са абсолютно 
точни, защото при преброя
ването някои домакинства 
не са казали точно броя на 
добитъка, страхувайки се от 
покачване на данъка, значи-

други
ния. Това говори, че има по
вече квартири от броя на до 
макинствата. Значи, в кому- 

съществува жили-мала
ли. В сравнение с последно
то преброяване от 1961 годи 
па общината сега има 1.047 
жители по-малко.

Тук става въпрос за голя
мата миграция на население 
то в комуната. От статисти
ческите данни узнаваме, че 
най-много мигрират младите 
хора: от двадесет до триде
сетгодишна възраст. Касае 
се не само за онези младе-

ната не 
щен проблем.

Животновъдният фонд — 
над очакванията

1В навечерието на Девети 
май -— Деня на победата над 
фашизма и трндесетгодиш- 
ннната от революцията на 
НОБ. По този повод в Бо
силеград се проведе голямо 
тържество, на което говори 
МАРКО ШПИРИЧ, 
ник в К>НА и носител на 
„Партизанска 

1941”.
Тържеството започна с па 

лене на лагерски огън в дво- та.

ра на гимназията и изпълне
ние на рецитал и рецитации 
от страна на младежи и уче 
ници. Полковник Шпирич го 
изнесе своите спомени от 
Народноосвободнтелната во
йна, в която взел участие о- 
ще от първите дни. По-спе
циално той говори за братст 
вото и единството на наши
те народи, което е изковано 
още в първите дни на борба-

дищата на лисинския и на 
любатския район.

жи, които завършват средно 
и виеше образование, но съ
що така и за много квалифи 
циранн млади строителни 
работници. За разлика от 
тях по-старите строителни 
работници само временно 
отсъствуват. Те отиват на се 
зоина строителна работа и 
отново се завръщат в сели
щата си.

Накъде най-много мигри
рат босилеградч ани?

Засега все още най-много 
предпочитат големите и ин
дустриални градове: Скопие, 
Белград, Ниш, Враня и др. 
Разбира се, има ги и по дру
гите по-малки места.

Интересно е от кои сели
ща най-много мигрират хора 
та. На първо място това е 
Горна Ръжана, Долна Ръжа- 
на, Горна Аисина, Извор и

Увеличава се броя на 
домакинствата
За разлика от броя на жи

телите броя на домакинства
та в Босилеградска община 
расте. Сега в комуната има 
4.353 домакинства или 212 
повече в сравнение с пребро 
яването през 1961 година.

Това говори за бързото ра 
здробяване на домакинства-

полков-

споменица
телно намаляване съществу
ва при конете в сравнение 
с преброяването през 1961 го 
дина. При овцете обаче не 
се чувствува упадък, а броя 
на рогатия добитък се е за
държал на същото равнище 
както и преди десет години.

Това говори, че главния ха 
рактер на Босилеградска об 
щина е земеделско-животно-

Записване на заем за 
линията Белград-Бар

та със същевременно намаля 
ване броя на членовете им.
Оттук в босилеградските се
лища има все по-малко се
мейни общности, в които за
едно да живеят две и пове
че домакинства. Например 
двама възрастни братя. Зна- въден и че занапред в тази 
чи, чрез подялба настават област 
нови домакинства, а с това

ДОБЪР ОТЗИВ И в 

БОСИЛЕГРАД съществуват големи 
и неизползвани ресурси.др.

Общинската скупщина в Босилеград първа 
записа заем от 30.000 за изграждане на железопът
ната линия Белград — Бар.

Председателят на общината Владимир Стоич
ков е записал 1.000 динара. Добри Величков, слу
жещ на службата за обществено съчетоводство е 
дал 500 динара.

Засега най-голяма сума са внесли пощенски
те работници. Осемнадесет души — 17.400 динара. 
От тях Антаиас Цветков, и Крум Спасов са записа
ли по 1.200 динара.

и ново раздробяване на об
работваемата площ.

Броят на жителите на Бо
силеград не се повишава та- В. В.

Босилеград

Партийно събрание на МО на СК
На партийно събрание 

на местната организация на 
СК в Босилеград, между дру 
гото, бяха разгледани и ня
кои организационни въпро
си, които влияят върху дей
ността на организацията.

Един от" главните въпроси 
бе приемането на млади хора 
в СК. За разлика от по-рано 
сега тоя въпрос бе поставен 
на много по-организиран на
чин. По предварителна пре
поръка на младежката орга
низация и на партийния ак
тив в гимназията бяха прие
ти следните младежи — уче 
ници: Светлана Антоновска, 
Алескандър Василев, Павли
на Методиева и Анка Димйт 
рова.

Градският младежки ак
тив на това партийно засе
дание излъчи двама кандида 
ти, които бяха приети в СК. 
Това са Дивна Георгиева и 
Радомир Йоич.

Лисина, в Долна и Гор
на Лгобата се проведоха 
събрания на които присъст- 
вуваха и членовете на оста
налите обществено - полити
чески организации, на които 
се водиха разисквания във 
връзка с предложените кон
ституционни амандмани.

Присъствуващите единоду
шно приеха предложените 
амандмани. Също така бе

изтъкнато мнение провежда
нето им да се ускори.

На местната организация 
в Г. Любата е взето решение 
амандманите да се разгледат 
и в подружниците на ССРН.

Такива събрания наскоро 
ще се проведат и на терито
рията на местните организа
ции в Босилеград и Долно 
Тлъмино.

В. В.

Събрание на ОК на СК

ОТНОВО ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО 

В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО в. в.

БосилеградНа своето последно заседание Общинския ко
митет на ОК в Босилеград разгледа някои актуал- 
ни въпроси от областта на здравеопазването в ко
муната. При това се взе решение здравния дом в Бо
силеград да изработи и достави на разискване на об
ществено-политическите организации средносрочна 
програма за развитие на здравната служба в ко
муната.

ЗА КРАЖБА-ДВЕ ГОДИНИ 

ЗАТВОР
Общинският съд в Босиле

град осъди на две години 
строг затвор Тонка Алексан
дрова от Горна Лисина, по
ради кражба на обществено 
имущество.

Именно Александрова 
ботила в Долна Ръжана 
магазина на търговското 
предприятие .„Слога“ от Бо
силеград. Само за една годи
на и няколко месеца несъве-

стната магазинерка открад
нала 27.334 динара.

Поради това тя е отговаря 
ла за углавно дело — несъ- 
вестна работа в стопанство- 

член 213 на Наказател 
ния закон. След дълготрайно 
следствие, което продължи
ло почти две години, Об
щинския съд в Босилеград е 
взел споменатата присъда.

В . В.

Някои лоши прояви в здравния дом още не 
еа разрешени и затуй не са снети от дневен ред. О- 
баче* с избирането на д-р Анани Стоянов 
тор на дома чувствува се известен напредък в уреж
дане на положението в тази единствена здравна ор
ганизация в комуната.

за дирек-
то по

РАЗГЛЕДАНИ КОНСТИТУ- 
ЦИОНИ АМАНДМАНИ

ра-
в

В. В.
Тези дни в местните орга

низации на ССРН в Горна

Страница 4
БРАТСТВО 14 МАЙ 1971



Димитровградска
хроника

ПШ№НШтНШШШ1НШШ!1ШМ!1ШЛ1 иштганшпптшт пити пмшм

ЗДРАВНИЯТ лом НА ЗДРАВИ НРАНАИдейна принадлежност 

—или сметка? ■ ПЪЛНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БИВШАТА БОЛНИЦА
■ ВЪВЕДЕНА ПОСТОЯННА ДЕЖУРНА СЛУЖБА
■ В ПЛАН Е ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЗДРАВНИ СТАН

ЦИИ В ТРЪНСКО ОДОРОВЦИ И СМИЛОВЦИ

Здравният дом в Димитро
вград окончателно получи 
оная физиономия, каквато 
отдавна желаят и граждани
те и здравните работници.
Сградата на бившата болни
ца напълно е.реконструира
на и приспособена към съв- 
временните изисквания 
подобни здравни учрежде
ния. Стационарът с 30 легла 
и родилният дом в рекон
струираната сграда имат 
всички необходими условия 
за работа. В същата сграда 
сега са и различните специа-

деца от училищна и пред
училищна възраст, обща ме
дицина,
служба, патронажна служ- - 
ба, епидемиологическа, лабо 

листически служби като: ре ратория итн. Един път седми 
нтген, гинеколог, невролог, чно в тази сграда работят 
лаборатория и тн. За рекон- лекари-специалисти по хиру- 
струкцията на сградата, уре ргия и очни болести, 
ждаието на съвременна кух
ня и хигиеничен възел са из- на здравния дом д-р Никола 
разходвани 150.000 динара, а Цветков новина в работата е 
за набавка на нов инвентар въвеждането на постоянно 
и различни медицински уре- дежурство в амбулаторията, 
ди са. изразходвани 25.000 ди както и обзавеждането" на 
нара. лабораторията, която напъл-

Изместването на стациоиа но задоволява нуждите на 
ра и родилния дом спомогна Здравния дом. 
да се реорганизират и служ- Обаче, изтъкна д-р Никола 
бите • в амбулаторията къде- Цветков, колкото и да 
то се намират диспансер за доволни от физиономията 

на здравната служба в гра
да, която вече чувствуват и 
гражданите, никак не 
жем да бъдем доволни 
здравеопазването на 
Здравният дом още преди 
една година е изработил е- 

те сделки и пласмента на лаборат за строеж на здра- 
конвертибилния пазар.

стоматологическа
ИМЕТО В СЛУЧАя 

нието, неговата 
началото на

не е важно. Важно е явле- 
актуалност, която датира още от 

реорганизацията на СЮК. Това 
ние особена актуалност придобива

явле-
.___ _ сега, след зак
люченията на Председателството на СЮК. То пока- 
зва колко наболял е въпросът с провеждането на 
реорганизацията в СЮК докрай. То показва, че мно 
зина, както заяви в последните си речи в Лабин и 
на Конгреса на самоуправителите в Сараево друга
ря 1ито, са влезли в редовете на СЮК съвсем слу
чайно и че нямат нищо общо с идеологията 
нията на СЮК. А това явление ннто е случайно, 
нито пък е единствен случай.

Както заяви управителят

на

и ли-

Преди известно време при секретаря на Общи
нския комитет на СКС в Димитровград идва един 
младеж, който още преди три години доброволно 
напуснал членството в СЮК като след отбиването 
на военната повинност просто не предал партийни
те си документи за да постъпи в една от първични
те организации на общинската организация на СК. 
След три години прекарани извън партийната орга
низация, извън партийния живот се отнася лично 
към секретаря и иска да се върне в редовете на 
партията и да заплати членския си внос за трите 
години отсъствие. След това твърде смънително же
лание била направена щателна проверка на целия 
случай и, разбира се, крайният резултат никак не 
изненадва. Напротив, той само потвърждава, и то 
твърде убедително, думите на другаря Тито, че Съ
юзът на комунистите трябва незабавно да се осво
боди от всичко случайно влезо в него. Именно, в 
комитета било установено, че тези дни въпросният 
бивш член на партията подал молба да бъде приет 
на работа в граничния отдел на вътрешните рабо
ти.

сме

»СВ0Б0ДА« В СССР И ГФР мо-
със

село.

Конфекция „Свобода" е 
сключила договор за плас 
мент на 8.000 чифта кос
тюми на съветския пазар. 
Стойността на този значи
телен аранжман възлиза 
на около 2.200.000 дина
ра. Според договора, пър 
вата пратка от 5.000 чиф
та костюми трябва да бъ
де завършена до 25 юни. 
Колективът на „Свобода'' 
е мобилизирал всички си
ли срочно да изпълни за
дълженията си към чуж
дестранните партньори.

Свобода" е сключила 
също така договор със за- 
падногерманоки фирми за 
изработка на 1.000 броя 
пробни винтяги. От тях
ното качеството ще зиви- 
си хода на по-иататъшни-

вни станции в Трънско Одо- 
ровци и Смиловци с постоя
нни лекари. Според проекто 
сметната документация за 
изграждането и обзавежда
нето на тези станции ще се 
необходими около 100 мили
она стари динара. Половина 

подготвя проект за рекон та от тези средства ще оси- 
струкция на една част от ГУРЯТ републиканските орга

ни, обаче половината от сре 
дствата трябва да падне вър 
ху плещите на Общинската 
скупщина и гражданите от 
тези села. Тази година от 
бюджета на общината са за-

НОВА РЕКОНСТРУК
ЦИЯ В „СВОБОДА"

Конфекция „Свобода''

производствения цех и за 
строеж на нови спомага
телни обекти.

Коментарии не са нужни. Ясно е защо на въпро
сния другар изведнъж партията прираства за сър
це след тригодишна пауза. Това явление е твърде 
симптоматично от аспекта на предстоящото заседа
ние на Общинската конференция на СК в Димит
ровград на което ще се разисква за развитието на 
организацията на СК в Общината от становището 
на приемането на нови членове и прилагането на 
дисциплинарни мерки. То същевременно показва, 
че Общинската конференция навреме е поставилц 
тези въпроси за обсъждане, защо по различни 
причини през 1970 година и първите три месеца на 
настоящата са напуснали редовете на СЮК 61 член.

За доставка на нови ма
шини в реконструираната делени само 4,5 милиона ста 

ри динара, което представля 
ва символична сума. Един- 

цех ще бъдат изразходва- ствен изход, каза накрая д-р 
Цветков, виждахме в местно
то самооблагане. С такова

част на произведствения

ни 100.000, а за самата ре
конструкция и изграждане предложение наскоро ще из- 
то на нови обекти 200.000 ^еа™ ”

/’

динара.
Средства са осигурени 

от собствени източници и 
частично от банкови кре
дити.

д. й.
>^АААААА/ЧАА^/ЧА^А^

Самооблагането
А- й. д над очакванията

Отзивът на гражданите в 
Димитровград, които в пис
мена форма се изказват за . 
въвеждане на местно само
облагане за канализация и 
строеж на улиците, надми
нава всички очаквания. Ма
кар, че акцията е в течение, 
първите резултати говорят, 
че в много улици гражданн- 

дават съгласие за само
облагането сто на сто. Така 
например в ул. Гинска 98°/о 
от гражданите са се съгласи 
ли със самооблагането, „Ком' 
и „Стефан Димитров” 100%, 
„Георги Димитров” 100%, 
„Бурел“, „Илинденска”, „28 

• септември“ 98% итн.
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ДА УЛЕСНИМ ГРАЖДАНИНА!
различно, но никъде вече, поне в тази област, 
ие може и да се замисли опашка. В Ниш, на
пример, иикасанти между 1 и 10 в месеца съ
бират дълговете за наем, вода, електрически 
ток, телефон, радио и телевизия итн. В Свсто- 
зарсво за електрическия ток въз основа на ми
налогодишното изразходване е определен та- 
канареченения месечен аванс, който гражда
ните всеки месец внасят чрез пощата или в бан 
ката. В края на годината се прави окончателна 
сметка.

Димитровград е сигурно един от редките, 
а може би и последните' градове в страната, 
чиито граждани ежемесечно между 1 и 10 гу
бят време и нерви по коридорите на електро
централата за да платят сметка за тока или на 
комуналното за наем и вода. Този, в другите 
градове отдавна застарял начин, е насочен, 
преди всичко, против димитровградското сто
панство. То търпи най-големи загуби. Ако се 
има предвид, че от 1.800 домакинства има мно
го в които са заети по двама, то единият от 

непременно е принуден всеки месец най- 
малко по два дни, за по няколко часа, да иапу- 

работното си място, защото службите ра
ботят само от 7 до 10 часа. В противен случай 
електроцентралата твърде акуратно пресича 
кабелите, а комуналното изключва водата.

А за едно културно обслужване на гражда
ните, което сигурно би улеснило и службите в 
споменатите предприятия, не трябва много: са
мо двама иикасанти.

Останалите градове решават този въпрос

тс

Колко наболял е този проблем в Димит
ровград най-добре показва изявлението на ре
публиканския представител Георги Алексов да
дено на нашия сътрудник, че по искане на мно
зина граждани този въпрос ще постави на ед
но от събранията на избирателите в града.

За разрешаването на въпроса, за улеснението

„БРАТСТВО" ЗА ББ — 
12.000 ДИНАРА

тях

ска
Работниците от издател 

ство ..Братство" записаха 
заем за изграждането на 
линията Белград — Бар 
на стойност от 12.000 ди
нара.

Две хиляди динара от 
тази сума са дадени като 
подарък.

на гражданите, зарад които и съществуват те
зи служби, е необходимо само минимум раз
бирателство и воля.

Д. Йотов
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Бабушница

Повече средства 

за културата
_За тази цел тази година ще се

изразходват 240.000 динара
да се продължи с възобновя 
нето на книжния фонд в би
блиотеката.

Що се касае до осигурява
нето на средства за подобре- 

културната дейност в 
район Звонци, където живее 
българска народност, в об
щинската културна общност 
изтъкват, че ще се обърне 
по-голямо внимание. Ще бъ- 

иабавени книги на бъл- 
език и ще се окаже

об-Общинската културна 
щност в Бабушница прие те- 

план зази дни финансовия 
настоящата година. 
Общината чрез допълнително 
облагания е обезпечила на ку 
лтурната общност 176 700 ди 
нара, а от бюджета — 45 000 
динара, както и 18 300 дина
ра, които й отстъпва репуб
лика Сърбия. Тези средства 
общинската културна общ
ност е разпределила на На
родния университет, библио
теките, историческия архив 
и културно-просветната общ 
ност.

Ползващите средства на 
общността са търсили мно
го по-големи средства от ла- 
ни, но техните искания не 
са удовлетворени напълно.

Най-голяма сума е заделе-

ние на

дат
гарски
по-голяма помощ на култур
но-художественото дружест
во в Звонци. Всички средст
ва ще осигури Републикан
ската културна общност.

Предвидени са и известни 
средства за изграждане на 
ТВ препредавател на Ясе
ново кале”.

Според
на средствата 
средства от културната общ 
ност тази година ще полу
чат 80 000 динара повече от 
лани. Миналата година кул
турната общност за всички

:'ТГ|У1'

ВОДАТА СТИГНА В БАБУШНИЦА разпределението 
ползващитетта на същия възлиза на 

2 000 000 динара.
Поради недостиг на ня

кои материали, срока не бе 
запазен, но и Бабушница по 
лучи вода. Тези дни се пос
тавят инсталациите по жили 
щните блокове и частните жи 
лища в града.

Трудовите организации 
през изтеклата година помо 
гнаха тази акция като на 
две години осрочнха средст
ва от жилищния фонд при 
Стопанската банка в Бел
град. Работниците с радост 
приеха това предложение.
Комуналното-услужното пре 

дприятие в Бабушница ще 
строи водопровода. Стойнос-

Бабушница с дълги годи
ни мъчеше мъка с водоснаб
дяването. Стотиците събра
ния и договори на населени
ето в комуната най-сетне се 
превърнаха в дело. И Бабуш 
ннца получи вода. Големи 
заслуги в това отношение и- 
ма общинската скупщина. 
Още през 1962 година тя из
готви проект за водопрово
да от врелото в Любераджа, 
на далечина от 6 км.

на на Народния университет 
(183 000я, заради това, защо-
то в неговия състав влизат 
централната библиотека в 
Бабушница и подведомстве
ните — във Велико Бонинци 
Любераджа, Стрелъц и Зво
нци. От друга страна общно 
стта е на мнение, че през 

Н. Николов настоящата година трябва

ко-културни институции в 
муната бе обезпечила 160 хи 
ляди, а тази година 
хиляди динара.

240

Новко Николов

най-широките народни слое
ве, изразени в Народния 
фронт и на братството на 
югославските народи осъще
ствени в съвместната освобо 
дителна и революционна бор 
ба. Комунистическата пар
тия на Югославия, като дви
жеща сила в тази борба, из- 
лезна от войната като общо
приета народна и национал
на сила.

Югославските народи вою
ваха против многочислени 
неприятели. Окупаторите и 
техните домашни сътрудни
ци сееха смърт и пустош по 
техните страни. Масовите 
унищожения, инспирирани с 
нацистка идеология, започна 
ха с априлската агресия и не

тия — създаване на скупщи
ната на Антифашисткото ве
че на народното освобожде
ние на Югославия през ноем 
ври 1942 и държавотворните 
решения на заседанието в 
Яйце на 29 ноември 1943 го
дина, с които са поставени 
основите на нова Югосла
вия. Създадена по време на 
освободителната война, нова 
та федеративна държавна об 
щност на югославските наро 
ди продължи борбата на два 
фронта — за окончателното 
освобождение и за вътрешно 
революционно преобразува
не. Когато последните изстре 
ли на югославско-австрийс
ката граница през средата 
на май 1945 година възвести
ха края на войната и окон
чателното освобождение на 
земята, в Югославия бяха осъ

ПЪТИЩА НА ПОБЕДАТА
(По повод 26-годишнината от победата над фашизма)

АВНОЮ в Яйце. Въпреки та
ка сложния ход на револю
цията тя си пробиваше 
път към победата. Същевре
менно в тези рещаващи дни 
за бъдещето на народите на 
Югославия създаваха се пар 
тизански отряди и народно- 
освободителни отбори — ос 
нови на революционната арг 
мия и революционната власт. 
Революционно-демократиче

Тези дни се навръшват два
десет и шест години от оня 
9 май 1945 година, когато в 
сградата на Военния инсти
тут в Берлин победените и 
победителите подписаха акт 
за безусловна и окончателна 
капитулация на хитлеристка 
Германия. Същия ден заглъх
наха топовете по всички бой 
ни полета на Европа, освен 
в Югославия, а хората от 
всички страни чествуваха 
унищожението на фашизма. 
Освободителната война на 
народите на Югославия, ка
то съставна част от антифа
шистката коалиция, прелета 
вляваше значителен фактор 
за постигане на тази цел — 
унищожение на общия враг 
— фашисткия завоевател.

Югославия по време на че 
тригодишната война беше 
арена на непрекъснати бор
би. В нея нямаше граници 
между фронта и тила. Раз
лични форми на съпротивле 
ние и борба — от саботаж 
и диверзия до операции, в 
които взеха участие десети
на дивизии в боевете в цяла
та страна. Това бяха години 
на разруха и опустошение, 
на човешко напрежение и да 
ване на жертви. Четири го
дини боеве, които обогатиха 
и без това богатото съкрови
ще на революционното мина
ло на югославските 
На Кадиняча, Козара, Похор- 
йе, Неретва, Сутйеска 
го други боеве, те изписаха 
най-светлите 
своята история.

Войната за освобождение 
беше същевременно и война

за победа на социалистичес
ката революция. Всички си- 
и на стария реакционен 
строй се бяха отпълчили сре 
щу освободителното движе
ние. Поради запазване на 
своите класови интереси, те 
бяха минали на страната на 
окупатора и тръгнали в бра- 
тоубийствена и гражданска 
война, ползвайки резултати
те от своето дългогодишно 
владичество, изостаналост, не 
грамотност, национална ом
раза и религиозен фанатизъм 

В единен фронт на борба 
против освободителното дви 
жение

ското съдържание на народ-

престанаха до края на осво
бодителната война. Стотици 
хиляди хора жени и деца на
мериха смъртта си в нацист
ките

с куизлинговски проф 
шистки сили заедно с госпо- 
дствуващите върхове на Кра 

Югославия, сплотени 
около краля и правителство 
то в чужбина. Чрез акцията 
на кралското бежанско пра
вителство, което в първия 
етап на войната имало под
крепа на западните съюзни
ци, на Народноосвободител- 
ното движение беше натова
рена и с борбата за между
народна афирмация и приз
нание на правата на народи
те на Югославия сами да ре
шават за своята съдба.

„Може би

лство лагери в страната и чуж 
бина, или бяха унищожавани 
веднага. Жертвите на югос
лавските народи в освободи
телната война и народната 
революция бяха големи — жи
вотите си загубиха над око 
1.700 000 нейни синове, мно
го села и градове бяха уни
щожени, много минни и дру 
га предприятия бяха разоре
ни, 4а движението спряно на-никога нито е- 

дин малък народ не е така 
скъпо платил това да убеди 
световната общественост, че 
кръвта, която 
Югославия 
не на

пълно.
Стотици хиляди югославя- 

ни посрещнаха деня на побе-Унищожена неприятелска техника в края на войната
носвободителното движение 
привличаха нови сили на 
милионните маси. Сътруд
ничество с окупатора и куиз 
лингите като форма на кон 
трареволюцията бяха поразе 
ни. Прелом в полза на осво
бодителното движение озна
чиха две исторически съби-

е пролята в 
е негова кръв, а 

предателите, чиито гла 
в-РИ по^Чават гостоприем

дата в трудовите бригади ко 
ществени основните предло- ито вече с месеци работеха в
с^„с™ГкоГаР„ГраРвлХеа °“0вв”е ~ СРаже
ние в нейното развитие. Бя- _ 
ха това преди всичко револю бяха завършени, а вече за- 
ционната народна армия и почваше битката за възобно 
народна власт, чиято сили се 
облягаше върху непоклатимо 
то политическо единство на

народи.

и мно- съюзническите 
— беше оценка 

оодителната война, 
рховния комендант на НОВю 
Йосип Броз Тито,

стра
на осво- 

която Въ
ни” нията на фронта все още не

страници на

вяване.дадена
на Второто заседание на

Боголюб ИЛИЕВ
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Кога ще бъде готов пътя 

през Власина?
&=:

от село * за село
■ НАСЕЛЕНИЕТО ОТ БОСИЛЕГРАДСКО ВЕЧЕ граждане 

ГУБИ ТЪРПЕНИЕ

на пътя — закъс
нява и откриването на ми
ните.

Най-отговорните в Босиле- 
градска община твърдят, че 
са предприели всичко за из
граждането на пътя, но ето 
— решение още не е наме
рено.

По този повод, както и по 
някои други въпроси до 
края на тоя месец в Боси- 

1 се устрои общин-
лите на Босилеградска община и на селата Бо- ски събор, на който цялост- 
жица и Топли дол в Сурдулишка община ежед но *че се обсъди положение- 
невно поставят въпроса кога ще се продължи то във връзка с изграждане- 
с изграждането му. Тоя въпрос го поставят и то на пътя- Между другото, 
всички онези, които дохаждат в Босилеград- Ще се разгледат възможнос- 
ско и добре познават икономическата му изо- тите общината максимално 
станалост, която е между другото, последица и 
на недоимъка на добри съобщителни връзки. даде по-голяма материална

база за изграждането му.

Височко Одоровци
■ ИМА МНЕНИЯ ЗА ОТЗОВАВАНЕ НА НЯКОИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИОснована кооперация 

»Видяич« Асфалтовото шосе през Власина към Бо
силеград миналата година тръгна добре, но 
преждевременно и ненадейно спря. Сега жите- леград ще

Към края на миналия 
сец, след маратонни събра
ния, във Височко Одоровци, 
бе основана земеделска ко
операция „Видлич”. В съдру 
жие предприятие „Житопек“ 
от Ниш кооперацията 
крило
лен пункт. Одоровската ко
операция ще заплаща мляко 
то по-скъпо маслена единица 
от досегашната цена, която да 
ваше земеделска кооперация 
„Сточар“ в Димитровград. 
По този начин одоровската 
кооперация вече е обявила 
остра конкуренция на „Сто
чар", защото и производите
лите от останалите села по
ставят въпроса: „Защо „Сто-

ме- чар“ да плаща по-ефтино?
Изглежда, че „Сточар” се 

е упшлашил. Повишил е це
ната на овчето мляко от 32 
на 35 динара по маслена еди 
ница. Одоровската коопера
ция на това им отговаря — 
и тя повишава цената.
' Новата кооперация във В.
Одоровци вече има намере
ние да открие и магазин на 
колониални стоки. Населението като, че ли

За реновиране на сградата вече няма търпение. Отдел- 
за млекопреработвателния но сега,

е от- 
млекопреработвате- да се задължи, за да се съз-

до 6.300.000 динраа. По- Ще се търсят и други реше- 
ставя се въпроса ако са те ния вън от пътното предпри-

пункт във В. Одоровци „иш- че тази го™ ^нда^къТГт^Тпредпри *™е В НиШ‘ ТаК°Ва 6
кото предприятие ,„Жито- рад ще се построят само три ятие ще ги изразходва. Къде
пек” отпуснало 20 000 ди- километра път. С една така

ва динамика на изграждане неясно и на най-добре осве- муната, а събора сигурно ще
ще трябват още девет годи,- домените. В пътното пред- бъде

Б. Марков ни, за да се завърши окон-
________ чателно.

Такова е сегашното фак
тическо състояние. По-точно

ства

нието на всички обществено 
-политически фактори в коса тези средства — остава

нара.
поставен въпрос далц 

само недостига на средстваприятие на тоя въпрос не 
дават положителен отговор.

Това нещо създава диле
ми негодуване. Особено мно то на тоя път. Съществува 

такава е програмата на път- Го сега след официалните о- убеждение, 
ното предприятие в Ниш. Тя бещания. Между другото, 
изцяло отстъпва и порицава трябва да изтъкнем и факта, 
средносрочната й програма 
тоя път да бъде завършен до 
1975 година. От друга стра
на, от най-компетентни ръко
водители в република Сър- мическо значение и харак- 
бия е казано, че пътят до Бо тер. Да повторим, че фосфа- спъват неговото разрешава- 
силеград ще бъде готов 
1973 година.

са спирачка за изграждане-
Д. Тлъмиео

че някои пред
ставители, които застъпват 
Босилеградска община в Ре
публиканската скупщина не 
само, че са незаинтересова
ни за тоя въпрос, но дори и

Земеделската кооперация 

ще строи път
че въпросният път не е вече 
само „политически“. Той се
га има много голямо иконо-

Все по-често земедел
ската кооперация „Напре 
дък’' в Долно Тлъмияо по 
дпомага материално разре 
шаването на комунални 
въпроси в своя район. Се
га тя се готви да строи 
пътя от Караманица до 
Голеш, на дължина от 6 
километра. За целта все 
още прави подготовки, ме 
жду които и осигуряване 
на необходими материал
ни средства.

Тоя път ще свърже ня-

А° тите в Дисина, които са еди- не> 
нствени в К*жна Европа не 

да се експлоатират 
без добри съобщения. Пътят 
е необходим и за активизи-

колко села от тлъминския 
район със съседните села 
от кривопаланска община 
в СР Македония. Пътят

За това на събора ще се 
поканят да присъствуват вси 
чки представители от общи
ната. Ще се обсъди и тяхна
та дейност и доверието, кое
то им е дадено от избирате
лите.

Къде са средствата и защо могат 
се отстъпва от запланува
ното?ще има широчина от пет

метра. За изграждането ~л о пг» Трудно е да се даде пълен
му ще са неооходими отговор на зададения въпрос дни залежи в Босилеград-
хиляди динара» които ще Обаче обстойното разглеж- Ско. Не сме далеч от исти- 
осигури земеделската ко- Аане на финансовата програ
операция. Очаква се една ма на иишк°т° предприятие,

за пътища която е тези дни 
приета от съвета му дава из
вестни отговори, но с доста

ране на още много други ру

ната, че поради бавното из- В. В.

част от тези средства да 
се обезпечат с местно са
мооблагане в селата, през голяма доза на противоречи

вост.
Най-напред в програмата 

е записано, че до 1975 годи
на, между другото, ще бъде 
завършен пътя Но 122 от 
втори разряд от Пирот до 
Босилеград на дължина от 
102 километра. От това — на 
територия на Босилеградска- 
та община, от Божица до ю- 
гославско-бъл гарската грам и- 
ца при Рибарци ще се пос
троят 27 километра.

Изграждането на един ки- 
лометар от тоя път коства
700.000 динара. Значи, за из
граждано на цялата му дъл
жина са
61.260.000

които ще минава пътя.
В. В. уШ

ШаКОЛКО СТРУВА 

ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ? ППЕУИПЕНА КРЕДИТНА БАНКА 
В ЛЕСКОВЕЦ

с кленов; ле В:
- БУЯНОВАЦ
— БОСИЛЕГРАД
- ВЛАДИШКИ ХАН 
— ВЛАСОТИНЦИ
— ЛЕБАНЕ
- ВУЧЙЕ
- ГЪРДЕЛИЦА 1,
- СУРДУЛИЦА

мен паркинг. Не по-мал 
ка вина пада и върху 
разните инспекции, ко
ито са длъжни да се 
стараят за провеждане 
на словото и духа 
на законите в дело.

По досегашното край 
но небрежно и неотго- 
ворно поведение на ком 
петентните, можем да 

че човеш
кият живот е по-ефтин 
от един скромен пар
кинг. А /този скромен 
паркинг вече струва 
пет живота.

В краен случай по- 
добре ще бъде тази спи 
рка изобщо да не съ
ществува, 
всяка, година да взима 
по няколко жертви. 
След тези трагични слу 
чай, ако на Автотран
спортното предприятие 
и скъпо да строи пар
кинг, и населението от 
околните села ще се съ 
гласи напълно да се пре 
махне една такава спи 
рка.

Миналата седмица за 
платихме с още един 
човешки живот данъ
ка на обществената не 
отговорност. Падна пе
тата по ред жертва на 
несъществуващата, но 
затова вече втора го
дина има импровизи
рана станция при 
село Чинигловци на ли 
нията Димитровград — 
Пирот. Всички жертви 
са паднали по един и 
същ начин: хората сли 
зат от автобуса, преси 
чат международния 
Белград — София и па
дат под колелетата на 
мощните и бързи ма
шини. Трудно можем 
да обвиним водачите 
на мотирни возила за 
тези катастрофи. Вина 
та пада изключително 
върху Автотранспорт
ното предприятие 
рот, което вече втора 
година и след четирите 
предишни жертви ни
що не е предприело да 
изгради поне един скро

исобходим и 
динара. От 

средства 40% са осигурени п 
републиканския фонд за раз 
витио на недостатъчно раз
витите краища, 50% трябва 
да осигури пътното предпри
ятие от своите редовни при
ходи и 10% общините.

Според програмата за из
граждането па тоя път от 
споменатия фонд годишно 
се осигуряват 6.300.000 дина
ра. При това пътното пред
приятие — Ниш трябва да 
задели 6.930.000, а пиротска- 
та и босилеградската общи
на общо 630.000 динара. С 
тези

тези

заключим,

приема спестовни влогове със заплашане на го 
дишна лихва от 6 и 7,5 на сто 

Всички спестовници с влогове от 1.000 и по 
вече носи динара са застраховани от последствия
та па злополуки.

Папката води валз^тии сметки на частни липа 
със заплащане на лихга от 6 и 7,3 на сто. 
Спестовната служба е централата на бцнкаг,. 

работи всеки работен ден ог 7 до 19 часа.

Телекс — 166-79 \'КБ 
Телефони: 20 15, 21-15, 33 63 |

Г1ЪТ

отколкото

средства се осигурява 
изцяло динамиката на пла
нуваното изграждане на пъ
тя.

Пи- Вместо това обаче 
година от осигурените от ре
публиканския фонд средства 

изразходват само 
1.960.000 динара. Остава нея
сно къде са останалите срсд-

тази

ще се
А.
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На п едагогически теми

Градоустрояването- 

за появата напричина 
престъпничество на 

непълнолетни
МНОГОЧИСЛЕНИ СЛ

фактори които спрем само в%ху някои,
на непълнолетни. Тук щр сеср забелязва голя-През последните три лесетилетия^се ^ отдалече. 
ма миграция на населението. Р по големите сре-
ните и затънтени пристъпило се към
дища. И — решението се НЛ“®РИ.Л° и делови сгра-изграждане на високи и хубави жилишни и а

Това решение има и друга страна, 3°аНбезброй социални проблеми. Именно, хората за 
^ живеят в среда, в която

в среда с строго ..определено" пространства^ ^
психологически не е подготвен. Чов • еда се чуе-
ка от детето е „по-дисциплиниран в СР А дРугару
твува несръчен. Тази планова ******.... степите защото те разкъсват неговите връзки
хората" а това е направило по-бедно неговото социално 
битие. Разбира се, би могло с гговечеаспектидасераз- 
глеждат последствията които оставя бьРм™я Рг Ггьпзото йвапе на човека, но това няма да правим сега. С бързото 
градоустрйване децата са силно угрозени.

Децата се отличават с импулсивност, 
жизнерадост. Обаче, една строго градоустроена среда не 
позволява на детето да прояви това в малкото пространс
тво. Детето обича полята, чистия въздух, където може, да 
отстрани комплекса на „затвореното пространство , да 
тича до насита и при това да не страхува от автомоби
ли, а това градската среда му е отнела. Такова състояние 
при детето, в неговото подсъзнание, предизвиква бунт и 
то започва да прави различни деструктивни постъпки.

Във фазата на пубертета в училището и вън от не
го децата започват да се „разминават", т.е. някои започ
ват да избират другари въз основа на социалното им 
потекло. Това довежда до създаване на неформални гру
пи в затворена форма. Децата на по-заможните родители 
се намират в по-добро положение от тези с по-слаба ма
териална основа. Децата от заможните семейства имат 
възможност повече време да провеждат, четейки забав
на литуратура, детски вестници и друга детска литура- 
тура, в киното, театъра и др. Обаче децата на бедните 
родители, поради недостиг на средства, нямат всичко то
ва. Тъй като децата от бедните семейства нямат възмож
ност добре да се обличат това у тях предизвиква мало
душие. Това, без съмнение, влияе върху тяхното държа
ние в дома и на улицата. В семейството тези деца се 
стълкновяват с родителите, като ги обвиняват за това 
положение. При това тези, деца искат да се освободят 
от това напрежение и това вътрешно недоволство. Те 
желаят да се изтъкнат, да обърнат внимание на себе си. 
При това много деца не могат

ДИ.

донесе и 
почнали да досега не са живели 

което той

Хайвер Мюлер (ГДР)

Железният кръст
мобилност,

разказ
би предпочел те да сторят това. 
Спрял се и се изпикал. Револверът 
бил в джоба на панталона му и през 
тънкия плат той усетил студенината 

Забързал да настигне жените, 
при всяка крачка оръжието го удря- 

крака. Тръгнал по-бавно. Кога- 
то посегнал към джоба, за да захвър 
ли револвера, видял жена си и дъ- 

си. Те били застанали на сре-

През април 1945 година един 
търговец на хартия в Щаргард 
Мекленбург решил да убие жена си, 
четиринадесетгодишната си дъщеря 
и себе си. Той бил чул по радиото за 
сватбата и самоубийството на 
лер.

му.
Хит-

ло в
Като запасен офицер от Първа

та световна война, той имал още ре
волвер и десет куршума.

Когато жена му донесла вечеря- 
кухнята, той стоял край маса- 

чистил оръжието. На ревера си

щеря
дата на пътя и го чакали.

Той смятал да изпълни намерени
ето си в гората, но и тук нямало о- 
пасност изстрелите да прокънтят по-

та от
та и
бил сложил Железния кръст, което
правел само в празник.

Фюрерът се самоубил, отвърнал
той

силно.
Когато взел револевера и дръп

нал предпазителя, жената му се хвъ
рлила на врата му и захлипала. Тя 
била тежка и той с мъка я отблъс
нал. Тогава пристъпил към дещеря 

го гледала втренчено, доб- 
револвера до слепоочието й 

и със затворени очи натиснал спу
съка. Надявал се, че куршумът ще 
засече, но той го чул и видял как мо 
мичето се олюляло и паднало.

Жената треперела и викала. Той 
трябвало да я държи здраво. Едва 
след третия изстрел тя млъкнала.

Останал сам.
Нямало никой, който да му на

реди да доближи револвера до соб
ственото си слепоочие. Убитите не 
го виждали. Драмата била свърше
на, завесата — спусната. Той вече 
могъл- да си върви и да се разгрими-

той на въпроса на жена си, и 
щял да му остане верен. Дали тя, 
говата съпруга, била готова да го 
следва. За дъщеря си не се съмня- 

ще предпочете достойната

не-
по-

да намерят своя път при 
това настояване като например в ученетои други полезни 
начинания, но тръгнат по линията „на по-малко, съпро
тива — приемат асоциално държание. По този начин 
тези деца изтъкват и идват (ако вършат кражби и кри
минално ония неща, конто родителите не могат да им 
купят. Тази разлика между децата от богатите и бедни 
семейства довежда до това да децата от бедните семей
ства прекарват времето си на улицата 
по-тежко чувствуват последствията

си, която
ЛИЖИЛ

вал, че
смърт от ръката на баща си пред е- 
дин недостоен живот.

Повикал дъщеря си. Тя не го ра
зочаровала

Без да изчака отговора на же
на си, той накарал и двете да си об
лекат мантата, защото искал да ги 
заведе на едно подходящо 
извън града, за да не правели впеча
тление на хората. Те се подчинили. 
Той заредил револвера, с помощта 
на дъщеря си, облякъл палтото си, 
заключил жилището и хвърлил клю
ча през отвора на вратата за писма.

Когато излезли от града, по за
тъмнените улици валяло дъжд. Мъ
жът вървял напред, без да поглеж
да назад към жените, които го след
вали на разтояние. Чувал стъпките 
им по асфалта.

След като излезли от града и 
тръгнали по пътя към дъбовата го
ра. той се обърнал и ги подканил да 
побързат. Техните стъпки не издава
ли вече никакъв шум поради засил
ващия се из голата равнина нощен 
вятър и влажната от дъжда почва. 
Той им извикал да минат пред него. 
Сега той вървял подир тях и не бил 
съвсем сигурен: дали се страхува те 
да не му избягат, или пък той са
мият иска да избяга. След малко те 
били далеч пред него, а когато вече 
не могъл да ги вижда станало му 
ясно, че той прекалено много се 
страхува, за да може да избяга, и

и по този начин 
от градската урбанизирана среда.

място
Рудодф ЯНЧИК

Конституционните 

амандмани пред 

трудовите колективи
ра.

Пъхнал револвера в джоба и се 
навел над дъщеря си. После станал 
и затичал.

Тичал по пътя обратно до шосе 
то и още малко по шосето, но не към 
града, а на запад. След това се спу
снал на края на шосето, облегнал се 
на едно дърво и дишайки тежко, об
мислял своето положение. Намерил, 
че не е съвсем безнадеждно.

Трябвало само да тича, все на 
запад, да избяга най-близките насе
лени места. Все някъде щял да потъ
не, най-добре в по-голям град, 
чуждо име, 
посредствен човек, работлив.

Хвърлил револвера в канавката. 
Из пътя си спомнил, че е забравил 
да хвърли Железния кръст.

Направил и това.

Тези дни завършиха ра
зискванията 
местни

мените 
система у нас и ги приема 
изцяло.

Очаква се, че още през 
тази седмица ще започнат 
разискванията във всички 
трудови колективи в Ди
митровград.

в политическата.
във всички

организации на 
ССРН на територията на 
Димитровградско 
ектоконституционните а- 
мандмани. Разискванията

под
като непознат беглец,

по про-

показаха, че гражданство
то в нашата комуна с ог
ромен интерес следи про- Д.
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До 26 април в Димитровградско

245.710.
линията Белград — Бар

СПОРЕД сведения на Об- всеки десети. Очаква се, че 
щинската координационна ко тези дни това положение ко 
мисия

Бележка
динара за ж н. —

чуждото за събиране на заем ренно ще се промени, 
за изгражданеСВОЕ Между трудовите организа
Белград — Бар до 26 април ции отзивът е най-добър 
в Димитровградско са запи- конфекция „Свобода”. В тази 

общо 245.710 динара, организация 70°/о от работни 
От фондовете в трудовите ор ците вече са записали заем, 
ганизации са записани 140.000 който възлиза на 35.000 
динара, 28.520 са дадени ка- нара. 
то подарък, а работниците в 
трудовите организации са за ца, където 
писали 74.690 динара. са записали подарък за ли-

Както изтъкнаха в Общин нията, в останалите села та- 
ската координационна коми зи значителна акция не е ла- 
сия динамиката на заплаща- ла очакваните резултати. Въ 
нето е незадоволяваща, ко- преки това, в Общинската 
™т° се има предвид, че от координационна комисия вя 
2.700 работници в Димитров рват, че до края на месеца 
град, досега заем са записа- акцията ще даде очакваните 
ли около 250 работника, или

на линията
в

сани

НЕ ди-

С изключение на Бребевни 
1 няколко селяни

СТАВА!
Народът винаги е минал 

думи и начин да изкаже, че 
върху чуждото не бива да 
се посяга. Без оглед, че по на 
чало, чуждото винаги е по- 
хубаво, по-привлекателно и 
по-интересно.

Повод за тези редове 
е поместеното в списание 
„Мост” брой 14—15 от Миря 
на Милчева стихотворение 
„Отдавна вече бдя”.

Именно в раздел „Откро
вения” на споменатия брой 
„Мост” са поместени стихо
творения от начеващи пое
ти, между които и стихотво 
в а. Начинание за всяка по- 
рението на Миряна Милче- 
хвала. Като дава място на 
младите поето от народност 
та ни, „Мост” безспорно е 
имал цел, да ги насърчи към 
още по-дейна работа.

А.резултати.

0СМИ КЛАС? Урежда
д-р Спас 
СОТИРОВ

Интересно 
ц полезноЗаводът за заемане на работна ръка — групата 

за професионална ориентировка от Враня е прове
ла анкета за избор на професия в VIII клас на ос
новните училища през учебната 1970/71. година. Ан
кетата е проведена в общините: Враня, Буяновац, 
Прешево, Търговище, Влад. Хан, Сурдулица и Бо
силеград.

В VIII клас на всичките основни училища в 
този край през учебната 1970/71. г., месец октомври 
1970. г. са били записани 2.798 ученици. Анкетирани 
са 2.159. Учениците са отговорили на следните въ
проси: С коя професия би желаел да се занимаваш 
когато завършиш осмогодишното училище в кое 
училище имаш намерение да се запишеш? Кои са 
ти от различните форми за запознаване с професи
ите и училищата най-много помогнали да се запоз
наеш с тях? Защо възнамеряваш да се запишеш в 
училището, което си избрал?

Най-голям брой от анкетираните — 411 са се из
яснили, че не знаят с коя професия би желали да 
се занимават. 309 са се изказали желание да станат 
автомеханици, 282 за търговци, 103 за медицински 
сестри, 80 за машинни техници, 79 за лекари, 76 за 
преподаватели, 54 за шлосери, 32 за електротехни
ци, 32 за машинни инженери, а за останалите про
фесии се изяснил по-малък брой (от 0—28 канди
дата по професия).

862 ученика са се изказали, че възнамеряват да 
продължат образованието си в училището за ква
лифицирани работници, 324 в гимназия, 321 не знаят 
за какво да се определят, 198 в техническите учи
лища, 151 в средните медицински училища, 69 в ико
номическите училища 60 във военната академия, 26 
в педагогическите училища, 24 в средните сградо- 
строителни училища, 23 в средните музикални учи
лища, 17 в техническо-съобщителните училища, 15 
в подофицерските училища, а преостаналнте в дру
ги училища в още по-малък брой. Така например* 
за средните селскостопански училища се определи
ли само 4 ученика.

От анкетата се вижда, че най-голямо влияние 
при ориентировката за отделните училища и про
фесии са оказали родителите (семейството) — в 
1332 случая, а най-малко диафилмите — в 49 случая 
и изложбите в 92 случая.

Най-голям брой се анкетираните — 1.790 са се 
определили за отделните училища и професии от 
любов към тях, 1.662 зарад най-сигурен път към от
говаряща професия, 1.476 що предполагат, че ще по
стигнат най-добър успех 1.290 че тук виждат най- 
добрите възможности за заемане на работа.

Учениците от сурдулишката община: 78 за ав
томеханици, 52 за търговци, 48 за медицински сес
три, 45 не знаят къде да се определят, 23 за машинни 
техници, 14 за преподаватели, 12 за електротехници 
и 10 за лекари, а за останалите професии 
ределили по-малко от 10 ученици по професия.

Красотата на една 

агония
ЧЕ Е КРАСИВО да се живее е една от най-поз- 

натите истини в света, но че и смъртта може да 
бъде красива е по-малко известен факт. Сенека, 
римският философ, разправя, че няма нищо по-кра
сиво в света от умиращата барбуня. Тази морска 
риба, твърде почитана от гастрономите при умиране 
на сухо получава такава хубава пурпурна боя, че 
старите римляни от нейната смърт често си праве
ли спектакли.

Но когато в едно стихотво 
е „Отдавнарение, каквото 

вече бдя” срещаме цели сти
ЗАЩО СЕ ПРЕДПОЧИТА ЗАРИБЯВАНЕ С 
АМЕРИКАНСКА ПЪСТЪРВАхове, преписани от виден 

български поет, какъвто е 
Яворов, се питаме кому слу 
жи това? „Поетесата” Мил
чева с тоя жест не само е 
опетнила досегашните си у- 
силия (между другото, срав 
нително успешни!), но и твъ 
рде безотговорно се е отнес 
ла към списанието.

От година на година нашите въдичари все по- 
често хващана дори до Чиниглавци в Нишава и 
при Погановски манастир в Ерма. Тази риба 
ведена в нашите води по изкуствен начин. Ней
ното преимущество спрямо балканската пастърва 
се състои в следните две неща: първо, тя за само 
две години достига онази големина на тялото си, 
която нашенската пастърва достига за три години, 
и, второ, тя обитава и значително по-топли води, 
чнято температура достига до 24 градуса.

е въ-

За справка да кажем, че 
стиховете „на розата обик
нах мириса ароматен”, „и 
шепне ми за тебе мит чуде
сен”, както няколко рими и 
'изрази са преписани от Яво 
ровата „Мечта”, и то от вто 
ра и трета част на стихотво 
рението. <

Известно е, че писането на 
стихове съвсем не е лесна ра 
бота. Поезията е мъчителен 
път, а за да се досегне връх 
трябва много работа. Яво
ров с цялата си изстрадана 
поезия заплати с живота си 
тази височина, 
начеващи поети 
да на' учат от него. Но само 
да учат, а не да го препис
ват — цялостно или откъсле 
чно — защото чуждото свое 
не става. Бихме се радвали 
ако в тази насока бъде раз
брана нашата бележка и Ми 
ряна Милчева се докаже 
чрез собствени стихове.

КОИ РИБИ СА ВЕЧЕ ХВЪРЛИЛИ ХАЙВЕРА

Щуката, която живее в Крупското блато до 
Пирот, а по-рядко и в Нишава се е вече измрести- 
ла. Също така готова е и пъстърва, която е за
почнала в планинските притоци да хвърля хайвера 
си още през ноември. От първи април тази риба 
може да се ловува.

Останалите шаранови риби 
къркушката и клена — се готвят да изхвърлят пър
вата си порция. Къркушката, или черната мряна, е 
вече ханлува в малките рекички и потоци където 
отлага яйцата си. През годината тя, както и клена, 
трябва още два пъти да се мрестят.

в нашите потоци —

ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ

Въдичарите от Босилеград и Димитровград за
почнаха тазгодишен спортен сезон.

Зимният риболов със съсирена кръв на кленове 
даде добри резултати. На пример, преподавателят 
от Димитровгрдад Стоян хванал в Нишава

И младите.
има какво

един
клен по-тежък от 1,5 кг. Понастоящем най-добър ус
пех имат специалистите за черна мряна (къркушка
та) които на червен получават отлични резултати. 

При хубаво време се забелязват кленове и по
повърхността, което показва, че от данна прехрана 
минават на мухи и нанос. Съществуват всички ус
ловия тази година да бъде особено успешна и бога
та с риби.

са се ои-

М. В.
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ФИЗКУЛТУРАТА И МЛАДИТЕ
= Ф У Т БО Л =

Състезанията
оформяват
характера

Ш1А ИГРА-РАВЕН РЕЗУЛТАТ
Слобод*« (Г. Врежина—Нишко) 2:2 (1:1)*А. Балкански« —»

ров, Симов и наказаният Ма 
нов

пп НАЧАЛО младите са пъргави и динамични.От-

«юяяда НН ® ~
“•рматГ^™ ЗК лбиГГстремят кми 

тешено и психически здрави личности. Младите се стрем

Ето защо родителите не бива да прекаляват с пох
валите и наградите. Ако навреме не се пресека* 
телните стремежи у младите, неминуемо ще се дойде до 
облъскване с отрицателните им прояви.

Отрицателни отклонения, произлизащи от 
телния дух, се проявяват в играта. Най-често това са. :нес- 
пазванеАправилата на иТрата, незачитане колективиостта, 
стремеж към самоизтъкване, плод на егоистични стреме
жи, отъждествяване с възрастните и пр. Ако тези щюяви 

осуетят, тогава с разнообразни игри се разви- 
особености и положителни черти на

а след това отбележиНа градското шршце в пар тата, 
ка на 9 май, този месец, в и втория гол. 
слаба игра димитровградски Ксипто печс всички бяха за 
ят футболен отбор е мъка билц падежда, че „А. Бал- 
спечели една точка срещу от каиски« ще направи нещо, 
бора на „Свобода от Юрна ма че имаше терепов пре 
Врежина, Нишко. Гостите бя ц Василсвски изравни ре- 
ха по-близко до победата, но на 2 2
като че ли равният резултат 3Ултата
все пак е най-правилният из В отбора на „.Балкански 

анемичен мач. Из не’ играха Г. Пейчев, Став-

Съдийската тройка е Б. Ми 
бе твърде добра.тич начело

„А. Балкански“ игра в със
тав: И. Ггоров 5, Велков 6, 
Йованович 6, Кръстев 5, Пей
чев 7, Петкович 7, Псшич 5, 
Милев 5, Стамемкович 6, Ва- 

6, Г. Гюров 6.силев
С. М.

ход от тоя 
губената точка на свой те- . 
рен намалява шанса на „А. - 
Балкански" да остане в ме- - 
ждуподзоновата група.

Ръчна топка ——

ТУРНИР ВЪВ ВРАНЯЗа първите пентадесетнна 
минути „А. Балкански“ 'мо
жеше да реши мача в своя

състеза-

зултати: Враня— „Балканс
ки” — 16:13 (6:4), „Тимоча-Във Враня на първи майполза, тъй като имаше ня-

стопроцеитови положе бе организиран турнир
вителност представлява про
дължение на есенната част на 
първенството в междуценть- 

нападатели на Димитровград а участвуваха отборите на 
ския футболен отбор не мо- Враня, „Тнмочанин” от Кня- 
жаха да открият пътя на топ жевац, „Бранно Перич” 
ката до противниковата мре Брустник и „Асен Балкан* 
жа. Едва в 30-тата минута де ски” от Димитровград, 
бютантът Стаменкович от о- Понеже през есента „Бал- 
коло 16-метрова далечина улу кански” не участвува в със- 
чи десния долен ъгъл па про тезанията този турнир послу 
тнвниковата врата. Само ми Жц като удобен случай ди- 
нута по-късно обаче най-до- митровградчани да однграят 
брият играч ц противниковия всички неоднграни мачове, 
отбор Йоцнч изравни резул- Постигнати бяха следните ре

поколко
ния да отбележи голове. За съ

нии” — „А. Балкански'' —
— 0:10 (службен резултат), 
„Бранно Перич” — „А. Бал
кански” — 12:20 (4:10). Тре
ньорът (а и играч) на „А. 
Балкански” Димитър Ггаров 
заяви, чс е доволен 
гнатите резултати.

— Имаме шанс да се кла
сираме на първо място ма
кар че отбора на Враня е 
твърде силен противник — 
казва Ггаров. Но имайки пре 
двид и това, че най-силните 
противници ни гостуват — 
ние сме оптимисти. Макар 
че всички играчи на „Балка 

•нски” заслужават похвала, 
ние все пак бихме изтъкна
ли Васил Милев, който наис 
тина беше най-добрия.

Пролетната част на пър- 
внеството започва в неделя.

С. К.

навреме се 
пат морално-волеви 
характера.

жаление, несъобразителните
важен фактор. АкоЗатуй често изборът на играта е 

детето е несръчно, например, сръчността се постига чрез 
бягане. Ако липсва ориентировка на тялото в пространст
вото, това се постига чрез скокове, премятания, упраж
нения за равновесие и пр. За предпочитане е у младите 
от село да се развива ловкост и сръчност, а у младите от 
града да се развива мускулната сила и издръжливостта.

е и в живота” — се

ог
от пости-

„Какъв е в игрите — такъв 
казва за младия човек. Игрите благоприятно се отразяват 
върху работата на вътрешните органи, увеличават размя
ната на хранителните вещества чрез ускорено ^циркули- 
ране на кръвта, освежават организма и подобряват и 
продължават хубавия изглед, укрепват здравето.

Трябва да знаем обаче, че младите винаги са нащ
рек, понеже постоянно приемат нови впечатления. У тях . 
се създава чувство за своевременно реагиране. А това раз 
вива тяхната съобразителност, доблест, смелост, решител
ност, самообладание, самостоятелност. Самолюбието и 
суетата се преодоляват чрез колективния стремеж. Ето 
защот, в игрите трябва да се развива чувството за колек- 
тивност, което положително се отразява и върху характе
ра на младия човек.

РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИ ИГРИ

Традиционни състезания
Тези дни, в чест на Деня 

младостта — 25. май, в Дими 
тровград започнаха работни
ческо-спортните игри, които 
ежегодно организира общин 
ския синдикален съвет, 
състезанията участвуват еди 
надесет отбора на стопански 
те организации и учреждени 
ята в града.

Целта на работническите 
състезания е да се повиши 
физическата издръжливост 
на работниците, както и да 
се продълбочат взаимните 
връзки между работниците 
от различните организации.

Характерна особеност за 
провеждащите се спортни съ 
стезания е масовост, което от 
своя страна говори за срав
нително високия интерес ме 
жду работниците за отделни 
спортни дисциплини.

Както и преди, така и тази 
година, се провеждат състе
зания по футбол, волейбол, 
спортна стрелба, атлетика и 
шах-мат. Ежедневно на спор 
тните полета се състезават 
по няколко отбора, което в 
тези Майски дни придава осо 
бена живост в града.

Досегашните състезания — 
по волейбол например — ос 
вен с масовост, се отличават 
и със сравнително добра -ка- 
чественост, което буди поми
съл за създаване на волейбо
лен отбор в града, който мо 
же да се състезава във висш 
ранг.

Без оглед на това, органи
зирането на работническо- 
спортните игри от страна на 
общинския синдикален съвет 
е хубава традиция, която вна 
ся оживление сред граждан 
ството.

След провеждането на пое 
ледните кръгове 
нията се провеждат по систе 
мата на куп-шампионатите — 
на най-добрите отбори ще бъ 
дат връчени специални купи 
и награди.,

Димитър Гюров
състеза- *

Междуподсъюзн» дивизияв

»Лужница«-»А. Бапкански« 2:4 (2:1)Ст. Н.

Баскетбол
спа Бабушница, май. Игрището на Лужница. Зрители чен удар даде победоносния 
500. Време — облачно с превалявания. Съдия Костич (Ниш)
8. Голмайстори: за Лужница Велкович, Антич, а за „Бал
кански” — Пейчев 1, Петкович 2 и Гюров 1.

Лужница: Маркович 4, Денчич 6, Филипович 6, Ран- на тактика и насмалко това 
чич 5, Чирич 6, Тасич 7, Станоевич 6, Йованович 7, Ан
тич 5, Вуячич 4, Велкович 5. , ,

„А. Балкански”: Ставров 8, Велков 8, Йованович 8 Антич от 6 метРа не улучи 
Петкович 8, А. Пейчев 8, Симов 8, Манов 7, Милев 7 г! пРазния гол. Всички надеж- 
Пейчев 8, Василевски 8, Гюров 9. ’ ди на домашните футболис

ти покопа ветеранът Гюров 
на осем минути преди края 
на играта, когато улучи го-

гол. След това „А. Балкан-С неидването си на насро
чената първенствена среща 
по баскетбол на 9 май в Ди
митровград, баскетболният 
отбор „Раднички” от Крагу- 
евац предаде срещата на ди
митровградския баскетболен 
отбор „Свобода” със служе
бен резултат 20:0.

Интерес за насрочената 
среща бе голям, особено за
рад успешното начало на 
баскетболистите от Димитро 
вград.

ски“ започна с отбранител-

не го коства скъпо, защото

„А. Балкански“Срещата започна с 
ни взаимни нападения, 
вече в осмата минута Ве 
вич с глава, след ъглов удар, 
вкара топката и Лужница 
поведе. Току-що играчите на

опас- тръгнаха от
но центъра — резултата бе из

равнен. Манов бе съборен 
на ивицата на наказателно
то поле, а Г. Пейчев със си
лен

лко
ла.

Най-добрият играч 
беше Гюров, който представ 
ляваше неразрешима загад-

Ст. в мача
и точен удар затресе 

мрежата. След бурното на
чало — играта стана моното ка за Домашните футболис- 
нна. Зрителите малко се по- ти- Съдията отлично води то 
размърдаха в 28 минута, ко- зи важен футболен мач 
гато Антич отбеляза гол и 
Лужница поведе отново. До 
края на полувремето и еди
ния и другия отбор пропус
наха по няколко шансове.

С. Кръстич

Отборът

Отличният съдия Костич 
съвсем правилно в началото 
на'второто полувреме зарад 
взаимно фаулиране, от стра- 

от играта Манов и Вуя
чич. Играта стана 
на моменти и груба. Играчи 
те на „А. Балкански”

на
Трънско
Одоровци

ни
по остра и
ръчна

започ
топка наха да атакуват вратата на 

гостите от Бабущница. В 65- 
та минута Петкович израв
ни резултата, а Гюров в 69- 
та — с извънреден страни-
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И ЦеЛИ шестнаАесет години в буйната
' о?къснати°СоТНа ОСТР°В ГуаМ* °самотени и откъснати от света, изправени пред разни

били принудени да се борят с жи- 
за своето съществуване, 

мемоари на един от рядко преживе
лите тази невиждана човешка 

Рано сутринта на 21 юли 
1944 година би тревога. След 
това се чу ужасен писък на 
бомби. Вълна след вълна от

вече можех: да'разпозная техните лица. Това 
бяха двама войнйци от моята дивизия. .

• ' ■ V ■ V • • '

ТРИМА ПРОТИВ ДЕВСТВЕНАТА ГОРА

с помощта на стъклата от нашите батерии, 
което сега беше невъзможно и ние буквално 
се вкоченясвахме от студа. Изтощени ^от глад 
с дни лежахме в пещерата. Мокри и -гладни 
едвам успявахме да движим краката си. Пред
ложих да преуредим пещерата. Това предиз
вика жестока караница между мене и Ми- 
никава, защото всеки от нас имаше друго мне 
ние как трябва да решим този въпрос.

— Това е идиотизъм! — извика Минакава. 
Ако това направите, аз напускам лагера.

— Как решаваш да отидеш самичък? — 
добавих със заяждане.

— Точно това и искам! — каза сухо. Ще 
търся другари от другите групи.

Сърдит, Минакава събра вещите си и на
пусна пещерата въпреки проливния дъжд.

Моите; другари се казваха Минакава Буизо 
и Миязава. Бяха преживели същото както и 
аз. Предложих им да останем заедно и те 
веднага се съгласиха.

Тяхната пещера можеше да приеме най- 
малко двадесетина души, а предлагаше и из- 

. вестен конфорт. Проведохме „военно съвеща-

бедствия, те
вотински инстинтк 
Това са

драма.

ЧОВЕШКИ ДРАМИ

Последните войници 

на Микадо
вражески самолети сипеше 
стомана над главите ни. Бе
ше ни ясно: американците 
дебаркират. Наскоро след то 
ва забелязахме безбройни 
флотили, плаващи към бре
га. Нашите топове, и квар- 
течници останаха неми, за
щото в предишните схватки, преди един ме
сец, останахме без патрони. Решихме да се 
концентрираме и да извършим контраатака. 
Заповед издаваше лично комендантът на ди
визията и неговите. заповеди се изпълняваха 
безусловно. Наскоро, обаче, ни стана ясно, че 
това би било убийствено. Огромният амери
кански флот просто „изригваше" возила и хо
ра, а нашите батареи, опората на нашата кон 
траатака, бяха унищожени преди да изстрелят 
една единствена граната.

Беше късно за контраатака. Обаче 
за оттегляне дойде едвам на залез слънце. За
губихме всички укрепления край брега. Така 
започна нашата одисея...

Нашата съпротива продължи само с ге- 
рилска борба. Моята чета, под командване на 
подпоручик Осада, наброяваше 30 души, а ре
зервите от боеприпаси намаляваха всеки час. 
Бяхме решили да се борим до последния дъх, 
но все повече губехме хора и боеприпаси. Та
ка например в едно нападение на три танка 
през септември загубихме десет войника. В 
октомври нямахме вече нито един патрон и 
затова дълбоко заровихме всички пушки за 
да не попаднат в ръцете на врага. След като 
изчерпихме всички резерви от сухари, тръг
нахме да търсим горски плодове и диви ко
рени.

...—■ Генералщабът ще изпрати свежи и бо
дри войски, които ще ни спасят — говореше 
подпоручик Осада и ние можехме само да се 
крием и да чакаме. Обаче неприятелят про
дължи да патрулира и през ноември така че 
след няколко схватки нашата чета наброява
ше само седем души. След това, отвреме-на- 
време чувахме пушечни изстрели, докато бом
бардирането беше напълно спряло. Изглежда
ше, че поне от наша страна, престана всякак-

ПАТРАУЛИТЕ НАПАДАТ

Същата вечер се разкаях зарад 
та караница. Утеха намирах в мисълта, че 
Минакава няма да бъде сам. Бях щастлив, че 
Миязава остана с мен и бях твърдо решил ни
кога да не се карам с него. Продължавахме 
в зори да излизаме и да търсиме нещо за яде
не и спокойно прекарвахме дните. Готвехме, 
почивахме и разговаряхме. Една сутрин през 
юли, дойде онова от което се страхувахме. В 
момента, когато излизахме от нашата пеще
ра, ни посрещнаха пушечни изстрели, а ръчни 
гранати експлодираха около нас. особено към 
самотния лагер на Миникава. Започнахме 
тичаме в противоположна посока

идиотска-

ние” и се договорихме какво трябва да пра- 
еим. Намерихме едно парче ламарина, от ко
ето направихме „покрив” над пещерата, кой
то замаскирахме с клони и пръст. След това 
събрахме трева, оставихме я да се осуши и с 
нея тапицирахме новата квартира. Легла на
правихме от клони и трева.

Хранехме се изключително с растителна 
храна: плодове, корени, и просто, с трева. 
Бяхме твърде щастливи, когато успявахме да 
намерим узрял кокосов орех. С вода се снао- 

близкия извор. Този примитивен

да
и няколко

минути по-късно, бяхме на триста метра в дев
ствената гора.

По предложение на Миязава изкачихме се 
на върха на едно високо дърво. Над листята 
се дигаше пушек. Американците имаха обичай 
да унищожават всички скривалища 
ците. Наскоро видяхме кълбо 
идваше от нашето скривалище.

— Да ли Минакава

заповед
дявахме от
и суров живот донякъде ни и харесваше и 

свикнахме с него. Но една страшна кри- 
дизентерия щеше да ни унищожи напъл-

ние
за от
но. Решихме да варим вода и да гледаме как
во ядем. Начинът как да решим този наш 
основен проблем дойде някак си ненадеино и 
то тогава когато бяхме тръгнали да търсим 
остатъци в нашия бивш лагер. Тогава Мияза- 

предложи да ограбим американския склад 
на отпадъчни материали. Съгласихме се и ре
шихме това да' направим следващата нощ.

На склада намерихме много
очаквахме. От празни консерви на

на япон- 
от дим, който

е успял да се спаси?
— попитах Миязава.ва — Малко е вероятно, — отговори той. 

На това дърво останахме докато не пре
стана дъжда. Двата следващи дни бяха спо
койни.

повече от-
колкото
направихме канти, в които можехме да съхра
няваме няколко дни варена вода. Между дру- 

намерихме и един сандък за боеприпаси,
Той ни

но на третия ден в зори ни събуди 
съвсем близко до скривалището.

Исто! Миязава! - това съм аз! В тъмни-
шепот

гото
който се затваряше херметически.

като хладилник. Имахме щастие ната видяхме двама души единият от конто 
беше Манакава. Сърдечно се ръкувахме. Ма
ната ва ни разказа какво се е случило. Били 
нападнати от група туземци. Той успял

служеше и
да намерим и други полезни" неща — напри
мер една сабя, на туземец която ни служеше 
за сечене на дърва и като кухненски нож. По- 
късно намерихме един малък кухненски нож 
и парче .стомана, от което направихме бръс
нач. Всички тези ценни неща скрихме в на-

да се
спаси и по-късно намерил Умино и го повикал 
да тръгне с него.

— А какво стана с другите? — попитах. 
~ Вероятно са мъртви — 

приятел Умино.

шата пещера.
Във втората акция намерихме стари уни

форми и разни кърпи. Обаче сега се поставя
ше ное проблем! Трябваше от зъбците на счу
пени вилици да направим игли, след това тря
бваше да научим как да шием панталони, ри
зи, и др. От палатки направихме торби и рани
ци, а от автомобилни гуми обувки. Така се 
осигурихме с облекло и обувки...

Работехме в дружеска обстановка. Меж
ду нас вече нямаше разлики в чиновете. Вече 
не се поставяше въпроса кой е ефрейтор, а кой 
фелдфебел. Просто, всички бяхме само 
хора. Обаче всичко наруши дъждовния сезон. 
Плодовете от разни растения, с които се хра
нехме не бяха узрели преди дъждовете. Досе
га единствения начин да запалим огън беше

каза новият ни
ва съпротива.

Един следобед отново се чу топовен гър
меж. И докато шестимата мои другари 
бегнаха от войнишкия път, където се намирах
ме, аз се опитах да активизирам ръчна бомба, 
но закъснях и едвам останах жив. Група аме
риканци се приближаваше към мен. 
някак да се скрия в близкия храсталак въпре
ки острите болки в дясното бедро.

Стана ясно, че в бъдеще трябва да бъдем 
по-предпазливи.

Минакава и Умино направиха скривалище 
недалеч от нашето и често идваха на разго
вор. Говорехме за своите семейства, за наша
та страна, за' войната. Вярвахме, че нашите 
войски ще дойдат да ни освободят, а именно 
тогава беше септември 1945, гокато бе подпи
сан мир.

по-

Успях

ГОРАТА СТАВА МОЙ ДОМ

Не се осмелявах дори и глава да дигна. 
Гигантските листя от тропически дървета 
скриваха слънцето, и в тази тишина, ме из
мъчваше една свирепа мисъл: мога ли да оча
квам нещо друго освен смърт? В това състоя
ние всички мои мисли бяха насочени към се
мейството.

Изминаха две години откак напуснах 
родното си село Оизо, където прекарах дет
ството си. Оня ден когато заминавах войник, 
девойки стоеха на ж.п гарата, махаха със зна
мена и ми пожелаха добър път. Баща ми и 
майка ми и моите близки бяха горди, че съм 
повикан войник.

Когато слънцето залезе, аз се примирих и 
заспах. Сутринта ме събудиха далечни изстре
ли и аз допълзях до ръба на храсталака за да 
видя какво е положението. Забелеязаха някак
ва сянка, която приличаше на шил дънер. 
Обаче това беше труп на някой американец. 
Допълзях до него, и въпреки ужасната воня. 
изтъргнах от ръцете му шмайсера. В шмайсе- 
ра имаше още осем патрона и това беше дос
татъчно да ми възвърне настроението.

Две дълги седмици се държах като глад
но животно. Гонен от свирепа глад пълзях 
горе — долу за да намеря някакъв плод или 
корен. Една вечер, когато бях тръгнал да тър
ся храна, струваше ми се че чувам някакъв 
шум. Легнах на земята. В сянката, между хра
сталака, бързо минаваха четири крака. Това 
бяха двама японци. Следех ги петдесетина мет 
ра но те отведнъж изчезнаха като че ли в зем
ята бяха пропаднали. Тръгнах в тяхната посо
ка и стигнах до една дупка, дълбока три-че- 
тири метра. Вътрешността на този „амбис” 
беше черна като нощ и нищо не се чуваше.

— Приятели — извиках!
Отговор не последва. Викнах

(В следващия брой „Празник, на 
императора Таншо”)

ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА 

Лескова!)
с клоновете си във Власотинци, ЛебаИе, Вучйе, 
Гърделица, Босилеград, Владичин Хан, Сур- 
дулица, Буяновац, и в пощите па територията 
на Лесковац и Враня

ОРГАНИЗИРА ИЗВЪНРЕДНО ЛОТАРИЙНО 
ТЕГЛЕНЕ ЗА СПЕСТОВНИЦИТЕ СИ.

и собственици иа средства, осрочейи на 13 
месеца.

СПЕСТОВНИЦИ! Използвайте единстве
ния случай спестеното да оставите иа сигурно 
място в Обединената банка в Лесковац, която 
плаща най-високи лихви до 7,5%.

ЗАПОМНЕТЕ, че само за вас е организи
рано извънредно теглене на спестовната ло
тария.

ЛОТАРИЯТА ИМА СТОКОВО-ПАРИЧЕН 
ХАРАКТЕР СЪС СЛЕДНИЯ ПЛАН ПРЕМИИ: 

— Автомобил „Застава 750 19 000 динара 
— Мини-трактор „Адриа” 9 000 динара

ГЛАВНИТЕ ПЕЧЕЛИВШИ 
— Мотопед „Мини”
— Помпа за напояване

Покрай високата лихва ©'т 7,5%, както и 
участвуването в лотарийното 'теглене на“-би
лети, вие конто разполагате със спестовна 
книжка с влог от 1 000 динара, сте застрахо
вани при ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ЗАВРД „ЮТО 
СЛАВИЯ”. ' /

ПОБЪРЗАЙТЕ, защото тегленетое .йй&фЬ- 
чено за 15 май 1971 година в помещенията на 
Банката в 9 часа. -

ГИШЕТАТА по спестяването рабо тят всеки 
ден от 7 до 19 чреа, както н гишетата в *цо* 
щнте в Югоизточна Сърбия.

2000 динара. 
1818' динара 
1490 динара— Хладилник 

Печелят още:
— 50 билета от по 300 динара и 15 000 динара
— 50 билета от по 200 динара по 10 000 динара
— 100 билета от по 100 динара по 10 000 динара
— 300 билета от по 50 динара по 15 000 динара

Право да 
товници с влог

още веднъж. 
Този път отговориха: „Приятели”!. Доближи 
ми се една сянка, а след нея и друга. Сега

участвуват имат всички спес- 
г от 1000 динара на 13 месеца
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Комшийска хроника — Ех! Ти искаш да ка- 
това си ти!жеш, че 

— Нс! Това с бил Адам!...

МАЧ

Футболният мач току 
завършил. Зрителите на- 

I? Във пускат стадиона, ограден 
но се с дървени дъски и злизат 
преди през една голяма врата. 

Обаче един прескача ог
радата.

е опасно

I, недей

[ ЧУЖД ХУМОР ;!СЕ

целия си 
само ед- — Хей, момче, не мо

жеш ли да излезеш там, 
откъдето

— Точно това и правя!
— отговаря въодушевени
ят посетител...

си влязал?

е-

I
Еве два дъна нити има месо, нити.могу да купим — Какво тй каза съсе-
ягне да се обесрамим пред госйе. А тия дън чекам да, когато му напомни, че
кико одзебал сълнце да се видим с човеци, да си ^ трябва да СИ тшати СМет- 
пооратимо. Айде с мене у чаршиюту па че видиш — пита жена СВОЯ
ква йе работа. ^ съпруг зъболекар.

Пойдомо първо у иедну касапницу, па и у АРУ------^ ^
гу. Месо ни за лек. Барема да има за пълн>ене шуш- ^ 
пе, а оно и това нема. чх^

— Те, исписниче, каже Гоша, нема ни за славу, ^ч 
ама нема и за ония що не славе. Кво че па они йеду.
Кока су велиЬе пости.

— Щом нема никикво месо, казуйем му я, нейе х\
зарад Цурцовдън. Друга йе работата. Требе да су ^ч 
се уплашили дека си йе народ набавил ягнища от- >^ч 
страну — по селата и затова несу клали. чх>

Почудимо се кво да прайимо, па се надигомо Чх 
с исписникатога чък у Радейну та набавимо йедно ЧЧ 
ягне — сисалче. Закламо га, опекомо, ама ка да сед- 
немо исписникат се съсети да га носи при попа да 
га освети за дънът. лх

— Знайеш ли кво исписниче, кажем я, що да чЧ^ 
даваш на попатога плечку, дай йедну свечу и бо- лх 
силяк я че му отчетим молитву, а плечката нека ос- 
тане за нас. Тека га и напрайимо. Освети га я, па хл 
ка му приседомо уз винце и песну — та до сред ноч. !хч

Ама да не беше Радейна немаше да обидемо ^ 
ягне, нити па исписникат можеше да се обесрамн чх^ 
пред другоселци. хх

ОТГОВОР11111I1 • — Какво ми каза? Ни
що! Само изскърца с мо
ите зъби...I11111 ТЕ ТОВА СУ 

КОМУНИСТИ

ЛЕСКОВЧАНИ ЗА АДРИА
ТИЧЕСКАТА ЛИНИЯ1I1I Тодор Тонич „Тошке” пред 

ставител от бив. Югославия 
от Лесковашко казал в едно 
село:

— Вярвайте ми, говорил 
съм лично с председателя 
Миланче, и той обеща че си 
гурно ще се изгради Адриа
тическата линия.

— Ще бъде, ще бъде! — 
подъхвърли един селянин.

— Ето вижте и този наш 
приятел знае кога ще бъде 
готова Адриатическата 
ния! Кажи приятелю на на
рода нека да чуе! — се обър 
на Тошке към селаните.

— Линията ще бъде пос
троена сигурно, но когато 
Морава потече обратно! — 
каза смирено селянина.

I
11II1 ПРЕДИ Цурцовдън доби писмо от мойетога ис- 

писника Гошу од Димитровград. Пише ми кико 
знайем с бабуту да му дойдем на госийе за Цурцов
дън. Ако не дойдеш, писуйе, нема вечима никига да 
ти дойдем за св. Тройцу. Надигомо се нийе йоще 
преди дънът. Ка стиго исписникат само що не рове 
од муНе.

— Исписниче, каже, да видиш са кво ми на- 
прайише комунистите од комуналното и задругуту.

I1111 ли-

11 А със здравийе, 
Манча с.р.1Iттштжштжтттжжжжжтжтжжш1!жт>ш
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