След ам«ндман« на ОС Димитровград
във връзка с
програмата^заизграждане на шосета

МОЖЕ ЛИ
ТРЯБВА ЛИ?

КОМПРОМИСНО РЕШЕНИЕ
™„ЛШНАЛАТА СЕАМИЦД Съветът на
ползващите пътищата при Предприятието за пътищата „Ниш разгледа препоръката на Основната стопанска камара
в Ниш в програмата за развитие на шо
сейната мрежа през периода 1971—1975

година да бъдат внесени и пътищата от
територията на Димитровградска общи
на и то: пътят от III разряд Суково —
Звонци — Бабушница и пътят от Ш раз
ряд Пирот — Височка Ръжана — Дими
тровград.
(НА 3. СТР.)
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Изпълнителният отбор на ОК на СССН в Босилеград

Социалистическият съюз не ще да
организира обществени разиенвания
ако те нямат съответно влияние
Изпълнителния отбор на Общинската конфе
ренция на ССРН в Босилеград не вижда политиче
ска целесъобразност да организира обществено ра
зискване във връзка с Устава на Общността за здрав
но осигуряване на земеделците.
Защо?
Защотс, константирг; Изпъ
лнителния отбор, първо: пре
дложенията на Устава къс
но са дадени за такова разискване и по време когато
в общината земеделците не
могат масово да участвуват
поради сезона на интензив
на работа; второ: Общността която предлага Устава до
сега не е приела нито едно
предложение дадено през
първото разискване за организирането, така че земедел
ците са загубили доверие в
такива обществени разисквания. Затова Социалистиче
ския съюз в общината не

Изпълнителният отбор взе
решение да търси среща с
ръководителите на Здравна
та общност от Враня и от
Републиката за да се разгле
да по-обстойно политиката
на здравната защита на земеделците в Босилеградско
имайки предвид някои осо
бени условия и обстоятелства в общината.

На същото заседание Из
пълнителният отбор разгле
да и предложените кандила
ти за Съюзната конферен*
ция на ССРНЮ от СР Сърбия. Отбора също така прие
годишния отчет на Издателство „Братство”, при което
иска да организира полити- изтъкна че вестника „Брат
чески разисквания, които ство” повече трябва да пи
ше за село, както и за про
зле се отразяват върху по- веждане на политиката ци
литическото положение в об СЮК за националното равщината. В разискванията се
ноправие от страна на поли
чу и мнението че въпросни
тическите и други организаят Устав сега се предлага за
ции на българската народразискванс за да може поПри това като нспослеко да мине, защото селя ност.
ледователност в провежда
ните няма да имат време с
в обнето на тоя политика
него да се занимават.
щините се изтъкнаха някои
Интересно е тук да ка- явления в просветата и във
жем, че от книжките, които ведомствата. Инак Отборът
са пратени като материал даде положителна оценка
за разискване, се вижда че за дейността на издателство
Устава е печатан още през
то.
март а в Босилеград е пристигнал на 7 юни.

таз

Два въпроса от едно пътуване. Два въпроса,
които в автобуса Босилеград — Белград поставиха
Асен Станчев, служащ в Белград и шофьора Боце.
Първият въпрос: може ли вестник „Братство”
да покани всички босилеградчани, където и да се
намират по нашата страна, да дадат свой принос
за изграждане на пътя от Божица към Босилеград?
Самият факт, че във вестника публикуваме въпро
са, значи че „Братство” се придружава към идеята,
защото вярва че всички босилиградчани ще я при
емат и масово ще се отзоват ако се организира събиряне на помощ за този наш път.
Тази вяра произлиза и от думите на шофьора
Боце, който каза, че е готов да даде една месечна
заплата за пътя. Че отзива ще бъде масов можем
да заключим и от думите на Асен Станчев, който
заяви, че в Белград знае най-малко 20 босилеград
чани, които с готовност ще дадат приложения за
изграждане на пътя.
Значи, въпроса „можем ли?” струва ни се има
положителен отговор. Стига добре да се организираме.
Вторият въпрос „трябва ли”? е малко по-труден.
Защо е труден? Затова защото колкото и да дадеме, средствата ще се малки и кой знае да ли ще
съберем за един километър. Значи от тая гледна
точка въпросът може да има и отрицателен отго
вор.
Ако, обаче, търгнем от това, че можем да по
могнем, макар и символично, изграждането на пътя
и с това в него да вградим една част от любовтта
си към родния край, тогава отговора сигурно ще е
положителен.
С предните редове поканваме всички босиле
градчани чрез вестника и обществените организа
ции в Босилеград да кажат за кой отговор са на
двата въпроса зададени в заглавието.

Богилеград

Общ сабор - на 25 юни
Тези дни обществено-поли- ската скупщина и представи
тически организации взеха телите на самоуправителните
решение общински Общ съ- органи от всички трудови
бор на обществено-полптнче организации да бъде свикан
скитр организации, общин- за 25 юни.
(НА 3. СТР.)
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КОЙ БЯГА ОТ
ИСТИНАТА?
Стр. 5
СИЛАТА НА СЕЛО ВЛАСИ
Е В - ЕДИНСТВОТО
Стр. 7
Референдумът в »Димитровград«
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Из дейността на Съюза на комунистите

Съществено влияние върху щдрд фДЗД ЦД НОИСШТУНЦИОННИТЕ ПРОМЕНИ
решаването в скупщините

— Превъзмогването на етатизма

__ Бено Зупанчич — на заседанието на Съюзната
НОЦИОН&ЛНО рЗВНОПрвВИе
песи Сигурно е, че този изключително
важен елемент на нашите отношения
конференция на ССРНЮ, обосновавайки промеНастроението на обществеността иепо
ше мвиси и от сплотеността и полити
ните в Устава на ССРНЮ.
зводява на комунистите да спрат в р
ческото Умение на Съюза на комунисти
Никак не е случайно, че циалистическите сили в об- веждането на конституцио^^
се
тГ от отоора на Съюза към носителите
разискванията за Социалис- ществото, начосен към са- ни. Ако по някаква слу
бил
на шовинизъм, национализъм и всички
тическия съюз, между дру- моуправителния социализъм случило това, тогава сери
про.
опити за разединяване на многонацио
тото, посочиха социалната тогава трябва да спрем впи- угрозен
а югославската
I
налната югославска общност.
тесмота и едностранчивост
манието и на следното:
мени — укрепването
0бщНовото конституционно положение
Социалистическия съюз не социалистическа самоупр вит раанопра
на организациите на Социана републиките и покрайнините, само
листическия съюз, особено в е пито политическа партия, кост върху основите на ™лно
по себе си, не осигурява желаното раз
някои местни организации нито коалиция от организа- вие на всички ренуоликя
к
бе
витие на междунационалните отноше
те на нашите организации и ции, той не е и самооргани- ни, народи и народнос .
п
а-ни.
ния. Нужна е борба на всички социасъответната и идейна тесно- зация на отделни граждани, казано на
комунисти
листически сили, особено на комунисти
тяхното често само форумно а нито механически сбор на нският комитет на Съюза
дСХОящата,
те срещу всеки етатизъм, загцото той,
екзистиране, честата тяхна формални членове на орга- те във Воиводина, и в Р дстоящ^
без оглед на какво равнище на общест
меефикасност на практика низанията, така наречените така наречената
гки тюмени ко
вена организираност идва до израз, ви
което значи претворяване на колективни членове. Същио туционните и политически пр
’
наги подразбира определено национал
становищата и предложения стта на Съюза на социалис-. мунистите имат разновидни и
но неравенство. В афирмацията на влата в съществено влияние вър тическите сили не е в орга- задачи и много техни основни
р
XV решаването в скупщини- низационното устройство на ления ще бъдат на изпит.
___
стта на трудещия се и гражданина комунистите виждат единствената възмо
те. А какво именно това зна- организацията или на негоНай- обобщено казано,
"
чи? Всичко това означава вите форуми, ио преди всич разумеиия във връзка е по-иашвшп
жност за осъществяване на своето ндеиче имаме по отношение ши- ко, в програмата, в акцията, то действуване на организациите и чле
но влияние върху развитието и функци
ротата на политическо дей- е насочеността към общите новете на Съюза на комунистите, и
онирането на обещетвената и политиствувапе и влиянието на ма- цели. Силата На Съюза зави- ки са дължни още по-решително да
•
ческата система, която се обляга върху
сите върху политическия жи си, разбира се, от всички страняват всичко онова, което утежняинтересите и акциите на трудещия се
субекти,
които
в
него
учасва
и
забавя
развитието
на
социалистичовек и гражданина.
вот по отношение зачитането на техните съществени ни твуват, от тяхната нужда ческите самоуправителни отношения,
Конкретно, политическата и иконотереси от страна на всички към определени интереси да . Едно от условията за това е и
по*оър
мическа действителност във Воиводина
организми на политическата се обединяват, договарят за зото и по-успешно разясняване на идеипоказват, че постигната степен на самосистема, явления на стесня- акция или се борят за по-ши ните неясности и повишението на готоуправително демократическо развитие
ване, да не кажа, сектанство роко обществено простран- вността на комунистите да водят ежедна общественото е олицетворен в но
и нарастване на политичес- ство. С това се създава ме- невна, широка, публична политическа
вите отношения във федерацията, ре
ката мощ на изключително жду субектите на тоя Съюз акция. Тя следва да вдъхне живот на
публиките и покрайнините, може и тр
форумни върхушки, отделни отношение на взаимозависи- новите конституционни решения, да оси
ябва да се осигури с по-нататъшното
лица, ръководни структури мост и се осуетяват тенден- гури истинско увеличение на влиянието
както всичко това се нари- ции на монополизиране, па- на човека и гражданина върху хода на
изграждане на общината като основна
ча, които понякога за себе ралелизъм и т.н. Демократи- общественото решаване и ^ърху свързобществено-политическа об щност и с
си присвояват абсолютния змът между тях трябва да ването на икономическите процеси във
развитието на организацията на ердумандат на народа, членство- бъде условие за договаряне
жения труд, която изцяло ще задоволи
то, стопанството. Партията и обединяване върху общи всички области на обществения труд.
Всеки напредък в изграждането на
интереси и акции, а всичко
и гем подобно.
самоуправителните и съвременните про
В бъдещата политическа това изисква, разбира се, оп политическата система у нас отделно
изводствено-технически и други изиск
дейност ще бъде от решава ределена степен вътрешна е обусловен от равноправието, братство
вания.
що значение за всички об
ществено-политически органи демокрация на всеки обеди- то и единството на народите и народно
(„Комунист”)
стите и с афирмацията на техните инте
зации или институции, спо- нен субект поотделно,
собността за договаряне и
готовността договорите да се
зачитат на все по-високо рав
нище на самоуправителна са
мостоятелност и на национал
1
но равноправие и сувереност. Това изтъкват както
' предложените конституцио
нни амаидмаии, така и статугарните промени на наша
та организация. Засега не мо
жем да твърдим, че в тази
насока сме постигнали поПРЕДЛОЖЕНИТЕ кон
Неотложни са, преди даде ръководна роля във е — укрепване на само
значителни резултати, нито
в обществено-политическите ституционни амандмани всичко, акутността на кон всички сфери и на всич- управлението и позициите
организации, нито в органи- получиха и последната не ституционните промени, ки равнища на организи- на сдружения труд и пъл
те на Федерацията, което не обходима обществено-по- както и необходимостта ране.
но равноправие на наро
значи, че сме постигнали литическа виза. Сега оста от последователното им
ди и народности. Следва
малко. Важно е, и това тря
Във
връзка
с
това,
под
ва
по
редовен
път
в
скуп
провеждане в живота. То
бва да подчертаем, че тряб
щата фундаментална ком
ва да постигнем много по щината да бъдат провъз ва изисква творческа, у- чертаване значението на понента е
по-нататъш
вече.
гласени и окончателно порита и системна акция забележките и сюгжести- но изграждане на единст
приети. Давайки единиду на Социалистическия съ- ите по време на публичо- вото на нашите народи и
ССРН — фронт, насочен
шно подкрепа на същнос юз и другите организира то обсъждане’' както по народности, преди
към самоуправителен
всичтта, духа и целите на кон ни сили на социалистичес конституционни промени, ко, в общото
социализъм
оптимално
така
и
по
актуалните
про
ституционните промени
кото съзнание в доизграж
обществено - икономичес
Ако все повече чувствува- Съюзната конференция
дането на самоуправител- блеми на тукащата поли ко развитие
ме нуждата в Социалистиче
^ *
„чиято осно
тика",
както
и
предстояна
ССРНЮ
като
ръковод
ните отношения в сдруже
ския съюз да наблягаме, а
ва е единна
югославска
това между другото се под ство на най-изтъкната по- ния труд —• като основа 1Рите задачи на Социаличертава и в Устава, негови- литическа организация на на самоуправителна инте- етическия съюз заемат от стопанска област". Затова
те традиционни особености гражданите в Югославия, грация — и самоуправите делно място. Приносът на изграждането на общата
а и задачи, като фронт или
се изказа в действител лно организиране на об- Разискванията, естествено, политика на развитие и
демократически съюз на соност така, както й налага щините, покрайнините и се цени като извънредна по-ускореното изработва
индикация в коя посока не на законопредписания
ха членовете й по време републиките.
БРАТСТВО
и Други мерки, с които до
Последователното при- и ВЪРХУ кои въпроси тря
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА на широките и всенародкрай ще се осигурят рав
лагане на конституционни бва да се насочват по-наТА НАРОДНОСТ В СФР ни разисквания.
Анализирайки хода, ста те амандмани обаче под- татъшните конституцион- ноправни условия за полу
ЮГОСЛАВИЯ
Излеем п
новищата и творческия разбира и „ускоряване на ни пР°мепи, докато Соци чаване на дохода, свобод
Уроци редакционна колели принос на публичното об работата върху разработ- алис™ческия съюз, ведно но преливане на знания и
съждане. Съюзната конфе ката на идейно-политичес с останалите организира ТРУД, свободна продажба
Директор,
ренция именно направи ната платформа за втора- ни сили, е означен като на произведения и свобо
гшея я оттоворвв рвдажтор
крачка напред към опре та фаза на конституцион- основеп инициатор и но- ден ход на финансови сре
АСЕН ЛАЗАРОВ
се сител на реализацията на
Издам „Братство* — Наш делянето на настоящите и ните промени. Касае
дства на единия югослав
От. Щрпшп 72, телефок предстоящите задачи око именно „колкото се може исканията и стремежите
ски пазар, представлява
25-4*1 я 25-410.
ло конституционните ре по-скоро и по-коегзисте- на трудещите се.
неразделна част от по-на
Гецрешен абонамент 15 а по- форми, на които бе посве нтно да се оформи целоЩо се касае пък до иде
татъшните усилия към оп
тена по-голямата част от купната система на обще- йно-политическата
платТен. сметка 525-5-78 Служба
уводното изложение на ствено-икономическите и форма на промените, ней ределянето и закръгляне
други таено кннгонодстно
председателя Велко Ми_
Нар. бака Ншц
политическите отноше- ната изходна основа вече то на нашите конституци
„■уж Карадалеч*
латович, разискванията и ния", при което на сдру- е дадена плебисцитно о- онни преобразования.
заключенията.
жения труд следва да се ще в първата фаза. Това
(„ Комунист’’)
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НОВО ПОТВЪРЖДЕНИЕ

След амандман*

Димитровград
въввръзка с програмата за изгражданс на шосета

КОМПРОМИСНО РЕШЕНИЕ
даВ™мТа„аСЪкоГхо Е™ К°Гат° °т 13
в бивската скупщина в Дими-^пп Ша нишка околия, само пъгоаГес^авиля лГг,?™ ТИЩаТа от Димитровградско'
шината на СР Съпбиа ^У11" Не са пРеАвидени в програг Ппп™„1
ВЪВ матаня°ттМаТа 38 ш'_
_
"
"У,™Ща в Недо Дуел с члена наСъвета
областиМиле Чирич
С амандмана се иска да вме
ПР°Х°Р
Всъщност на това искане
в Програмата да бъде вие- на Общинската скупщина в
М™УШ° ~ 3вонци- Димитровград енергично сс
ъаоушница. _
противопостави членът на
Обосновавайки искането
Съвета Миле Чирич, който
на Общинската скупщина застъпва и интересите на
председателят Димитър Сла- Димитровград. Той категовов подчерта, че в спомена- рично заяви, че е против татата Програма, която Скуп- кова решение, защото ТОЗИ
щината на СР Сърбия тряб- дял от пътя Пирот — Височва тези дни окончателно да ка Ръжана имал и туристиприеме, не е предвиден ни- ческо и стопанско значение,
то един път от територията а че другата част, която ми
на Димитровградско. Пътят нава през Димитровградско,
който предлага Общинската според неговите думи, наис-.
скупщина в Димитровград е тина ще свърже болшинстединствена връзка с Бабуш- вото села в тази община, но
ннца и частично минава нямала такова стопанско и
и през Пиротска община, туристическо значение. Един
Към този път гравитират 23 от неговите аргументи беше
населени места с около 20 и това, че в тези села са осхиляди жители. Тук по-рано танали само старци. Изтъке минавала, теснолннейка, вайки стопанското му значе
която е ликвидирана през ние той заяви, че този път е
1963 година. Славов изтъкна необходим и зарад експлоаи значението на този път, тацията на дърва.
който лошава през живопис- Димитър Славов от своя
ната долина на р. Ерма, за страна заяви, че с едновребъдещето развитие на тури- менното изграждане на пъзма в този край.
тя и от Пирот и от ДимитСъветът не се съгласи да ровград - Рщ> 12 км - ще
се промени съществуващата «свържат поне 12 села е
Програма, но прие едно по- Д
Р
‘^ *
ловинчато решение:
този
Съветът накрая отхвърли
път да влезне в Програмата предложението на Димитродо 1975 година, но средства- вград.
та предвидени за развитие
Ооективно гледано мо?ке
на шосейната мрежа на те- да се заключи, а това изтък
риторията на предприятие на и Славов, че ако и Дими
„Ниш” да не се намаляват, тровград имаше свой предС други думи, иска се изгра ставител, вместо двама от
ждането на този път да се Пирот, Програмата за разфинансира от Фонда за раз- витие на шосейната мрежа
витие на недостатъчно раз- сигурно би претърпяла изме
витите области.
нения. Чудно е, че предстаСъветът отхвърли също та вители на Димитровград са
ка и предложението на Ди- присъствували само на едно
митровград предвиденият заседание на Съвета. Както
път Пирот __ Височка Ръжа заяви Славов Общинската
на — Димитровград да се скупщина изобщо не е освестрои едновременно от две- домявана за заседанията на
те направления. Съветът зае Съвета, нито пък е получастановище, че с раздробява- вала материали,
Струва ни се. че именно
не на средствата няма нищо
да се постигне. Димитър Сла тук са корените на недора
зуменията
и неприемчивите
вов изтъкна, че с приемане
то на такава солуция Съве решения на Съвета.
тът поне донякъде би изпра
Д. Йотов
вил по-раншната си грешка,

Босилеград

Общ събор на 25 юни
ОТ 1. СТР.)
Предложението на новия
общински статут не е някак
Събора трябва да разисква во допълнение на стария, но
и приеме два най-значител съвсем нов Статут, който
ни документи, които имат въз основа на вече постигна
тото дава решения, които
чеГиГза ЖЗйо“ още повече ще дадат възмомуправително и общо разви жност за развитие на само™е на комуната. Съборът управителната демокрация в
трябва да приеме статута на комуната.
общината и Плана за обществено-икономическото разОсновните цели за разви
витие. Съборът ще заеме ста тието на общината в следвановища и за по-нататъшно- щите пет години в предлото изграждане на пътя към жения план са: укрепване
Босилеград, както и по отно- на качествените промени в
шение на проекта в Горна стопанисването; по-наташноЛисина да се строи язовир то развитие на самоуправиза нуждите на водоцентра- теЛните отношения във всич
лите Власина—Върла.
ки области на обществено-

• Комуната като вид на"самоуправит елна интеграция
В много досегашни разисквания около реформата на
политическата система все
по-единно и по-ясно пролича искането комуната да бъ
Ае изходна основа, върху ко
ято ще се строят новите самоуправителни интеграции
на обществото. Тъкмо една
от най-съществените промени в по-нататъшното развитие на политическата система е там — че всичко тряб"^ния самосппавнгелен ко
нцещ. в ко|?Р комуната е
главния „канал” на развисамол/ттоавлението за
нагТред
Изтъкването на този кон
цепт не е без основание, за
ЩОто общоприето е мнението, че сегашното самоуправително развитие на обгцината допускаше съществуване на повече самоуправителли центрове, които не бяха
взаимно достатъчно обединени. Затова система на самоуправлението в комуната действуваше неефикасно,
Не беше достатъчно рационална, дори и демократич
на.
Целта на свързването на
самоуправителните
общности
С откриването на път към
. една цялостна еамоуправите
лна организация в комуната
се отстраняват пречките за

С И

Общо са гласували значи
590 души. Не са излезли па
референдум ПО ОПРАВДА
ТЕЛНИ ПРИЧИНИ (болни
и служебно отсъствуващи
— 52. Изказано в проценти,
положението изглежда та
ка: За — 92%, против — 3%
и невалидни — !%•

— Това е началната крач
ка в обединяването на два
та гиганта в Горно Поиишавие _ каза директора Ви
Резултатите от рефереидуденов. Сега ни очаква дълго
ма са следните: 6т 642 — трайна и системна работа
ЗА са гласували 569, ПРО- около съгласуването на съв
ТИВ — 18, а НЕВАЛИДНИ местната работа и разрешабюлетини има 8.
БРАТСТВО т 1»- ЮНИ \9П

Л.

ИЗХОДНАТА ОСНОВА Е РЕФОРМАТА

ПЪЛЕН УСПЕХ
Работниците от комбинат
„Димитровград" на референ
дума от 15 юни се изказаха
за присъединяване към „Тил " в Пирот. От ранните ут
гар
ринни часове на избирател
ното място беше голяма ода
пашка. Всички искаха
гласуват между първите. Г1ъ
рви гласува директора на
предприятието Живко Виде
нов.

Очаква се свикания събор
да даде сериозен политически принос за по-бързо и
ефикасно разрешаване на
проблемите на по-нататъшното развитие на комуната.

Гражданинът и комуната

Референдумът в комбинат „Димитровград“

• „Тигар“ и „Димитровград“

Икономическия живот; пови
шаване на жизниното равнище на населението; по-бър
зо решаване на проблемите
на развитието въз основа на
по-голяма равномерност и с
дългосрочни цели и създаване на условия за по-голямо
заемане на работоспособно
то население.

ването на множество въпро
си, които произлизат от та
зи акция.
В пълен разгар са догово
рите с „Тигър” около кадро
вото укрепване на общото
предприятие, по-нататъшно
то му развитие, специализа
ция на производството и па
зара.
Димитровградчани единодушно се изказаха ЗА. Сега
остава да си каже думата
Централния работнически
съвет в „Тигър”, който за
седава тези дни.
М. Андонов

по-функционално обединяване на многобройните дейно
сти, общности и организа
ции. Основният смисъл на
свързване на тези многобройни тесни самоуправителни
общности в комуната беше
задоволяване на общите потреби на всички трудещи се
граждани в една комуна.
Именно самоуправителното организиране на комуна
та не е цел за себе си, но
средство, форма на свързване, чрез която по-рационал
но да се използват резулта
и
тите от сдружения труд .
задоволяват своите потреби,
Ако последователно се осъществява такава самоуправи
телната организация в кому
ната би се постигнало отделен вид на самоуправителна интеграция, нагоден към
нуждите и условията на вся
ка комуна, т.е. към интересите на сдружените произво
дители и граждани, без
странично посредство.
Степен на зависимост
Критическият обзор върху
досегашното развитие на ко
муната показва, че нейната
самоуправителност в значителиа степен е в зависимост
от града или републиката,
т.е. покрайнината. Комуната
беше самоуправителна толкова колкото и беше допуснато с предписанията и мер
ките на по-широките общно
сти, които не определяха са
мо политическоправните 11
формални граници, но обх
ващаха и самата материална основа на самоуправлеиието в общината. От всичко това зависеше и степена
на самоуправителността в
една комуна.
Характерно е, например
че досегашната данъчна система фактически не допус
каше трудовите хора по-сво
бодно да решават как да се
разпорежда излишека от
труда, който обикновено се
ползва за общи потреби.
Преразпределението на сред
ствата между общините оби
кновено ставаше на равни
щето на републиката или
покрайнината, от нерзавитите общини често пъти
се
взима повече, отколкото поз
воляват обективните им въз
можности, а след това им

се дават дотации. С това се
увеличава степена на тяхна
та зависимост в по-широка
та общност. Гражданите че
сто в такова положение се
намираха в ролята на „пасивни наблюдатели”,
Различия и стълкновения
Всичко това говори, че е
необходимо да се превъзмогне вече класичния вид на
власт в общината, в който
доминира отношението меж
ду висшестоящите и нисшестоящите органи. Резултатите от някои изследвания по
казват, че и различията в
развитостта на отделни ко
лективи или дейности могат
а дОВ6дах д0 сериозни стълкновения в самата комуна,
особено, в областта на раз
витието на самоуправителни
те отношения. Тези разли
чия, от степена и характера
в развитостта на комуната
са в полза на становището,
че с актовете на по-широкиобществено-политически
общности не може еднообра
зно да се предписва самоуправително организиране на
комуната.
Трябва да се държи сметка и за степена на образо
вание на гражданите в една
комуна, за тяхната по/шти:
ческа култура. Всичко това
може да допринесе към по*
успешния процес на самОуправление в общината, т.е,
към създаването на още понепосредствена самоуправи- ■
телна система,
А. Б.

Нови възможности в здравеопазването

Още две амбулатории
За разрешаване на най-актуалните въпроси в областта
на здравеопазването Босилеградска община ще получи
от Републиканската здравна
общност 300.000 и 60.000 ди
нара от Комуналния завод
за социално осигуряване във
Враня. Същевременно и Босилеградска община е длъ
жна да обезпечи собствени
средства от 180.000 динара.
Без това участвуване няма
да могат да се ползват отпу
снатите средства от републи
канската здравна общности
от Комуналния завод.
Според един договор меж'ду най-отговорните за разви
тие на здравството в кому
ната, на който взеха учас
тие и представители на Ре
публиканската здравствена
общност бе уточнен начина,
по който ще се разпределят
и изразходват тези средства.
Въз основа на договора
средствата от 360.000 дина
ра ще се разпределят така:

за адаптиране и техническо
оборудване на здравствения
дом в Босилеград 120.000, за
завършване и оборудване на
здравствената станция в До
лно Тлъмино 100.000 и за из
граждане на здравствени ам
булатории в Горна Лисина
и Г. Любата по 70.000 дина
ра.
За изграждане и довършва
не на тези три важни за
здравеопазването в комуна
та обекти общината ще уча
ствува с 180 000 динара. Из
вестна сума от тези средст
ва щс ’ сс осигури общинс
кия бюджет, а останалото с
помощта на местното самооб
лагане. Става въпрос за оси
гуряване на строителен ма
териал, работна ръка и др.
Обаче за да се в това успее
необходимо е да се засили
дейността на общинските об
ществено-политически орга
низации, а по-специално на
онези в селата.
Имайки предвид сегашно
то положение на здравеопаз

в

§

ваието в комуната съвсем
реално трябва да се очаква,
че със завършването на тези три важни здравни обек
та в районните центрове положението коренно ще се
прозмени. Като основно, ще
се активизират здравните ам
булатории, които покрай дру
тото и поради несъществува
не на съответни помещение
фактически сега не работят.
. Като второ качеството на
здравните услуги ще (?ъде
сравнително по-добро, с оглед
на техническата оборуденост
с която ще бъдат застъпени
тези здравни обекти. Приед
но по-добро кадрово състояние те ще,означават много.
Ще се изучи възможността
в амбулаториите постоянно
да работят поне средномеди
цински лица. За начало това ще е сигурно със здрав
ната станция в Долно Тлъмино, в която е построена и
квартира за такива лица.
В. В.

Пред оъбранията на земеделските осйгураници

има и значителни измене
ния, за които обикновено се
казва, че са „кроени" според местните обстоятелства.
Съществуват и няколко
предложения. Казва се, нап
ример, че земеделските осигураници имат право да из
бират здравна организация
в която ще се лекуват, оба
че това трябва да става на
територията на тази общ
ност. Това създава известни
ограничения. Защото, без ог
лед на постоянното развитие
на здравеопазването на тери
торията на този здравна
общност, то все още не
е на такова равнище, за да
може да предлага и най-ка
чествени услуги. Отделно ста
ва въпрос за някои специалистически лекарски служ
би, които липсват на тази
територия или пък нямат до
статъчен опит.
Наистина
тук се чувствуват настояванията за пестене, обаче когато става въпрос за човеш
кото здраве и живот, такива ограничения изглеждат
парадоксални.
Известни ограничения съ
ществуват и при определя
нето за лекари. В случая па
циентите — земеделски оси-

гураници могат при лекуването си да се определят само за лекар от обща практи
ка и зъболекар. При това
пациентът не може да про
мени лекаря преди да изте
че една година!
Също така се прави огра
ничение земеделски осигура
ник ако се намира вън от
територията на тази здрав
на общност да не може да
бъде лекуван в други болни
ци, освен в спешни случаи.
Позволява се единствено ам
булаторийно лекуване.
Правата на земеделците
са по-големи от по-рано, по
неже обхващат повече болести. Между другото, тук
се се предвижда цялостна за
щита на ученици и студенти — земеделски осигураници до 26 години.
По-големи права ще имат
бременните жени, както и
малки деца.
И покрай всичко, тези пра
ва представлят значителен
напредък за земеделците, ко
ито са досега заплащали, но
не са имали почти никакви
права.

БОСИЛЕГРАД НЕ Е ДОБРЕ СНАБДЕН
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РАЗШИРЯВАТ СЕ ПРАВАТА, НО СЕ
ПРЕДЛАГАТ И 0РГАНИНЕНИЯ
Наскоро на територията
на общността за здравно оси
гуряване на земедлските про
изводители във Враня, към
която принадлежи и Босилеградска община, ще се про
ведат събрания на осигурени
те. На тях ще се разисква
върху проектостатута на та
зи-здравна общност и върху
проектоправилата за услови
ята и начина, на който оси
гурените земеделски лица ще
осъществяват правата си от
здравното осигуряване.
За земеделците тези два
документи имат голямо зна
чение, а особено проектопра
вилата, с които се регулират
осигурителните им права.
Въпрос е обаче дали в мо
мента тези събрания ще бъ
дат успешни с оглед на ра
ботния сезон. Сигурно е, че
в Босилеградска община те
няма да бъдат масови! Но
вероятно така ще бъде и в
останалите съседни общини
Това е грешка на Комунал
ния завод от Враня, който
ги е насрочил в неподходящ
момент.
В проектоправилата е при
ложен републиканския за
кон за задължително осигур
яване на всички лица, обаче
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Старият босилеградски про
блем, отнасящ се до снабдя
ването със зарзават отново
се явява в остра форма. Трите обществени зарзаватчийници в града не успяват да
разрешат въпрос със снаб
дяването. Същинска рядкост
е у тях да се намери зарза
ват или пак ранни овощия.
При такова положение част
ната зарзаватчийница не ус
пява нито частично да задо
воли нуждите, макар че
в нея снабдяването е на за
видно равнище.
И пазара е почти винаги
празен. Тази снимка напра
вихме тъкмо на пазарния
ден, в петък, когато надош
лите от селата влизаха на
пазара с надежда да купят
зеленчук.
Поставя се въпрос: дали
Няма какво да се купи на пазара
наистина е невъзможно об
ществените
зарзаватчийни- лението в града, а и онова да най-много за
такива поцн на по-задоволяващ начин от селата. Защото всеки пе- купкя.
да снабдяват не само насе- тьк селяните дохаждат в гра
В. В.
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ЧИСТ Е САМО ЦЕНТЪРА
В Босилеград напоследък се явява една голяма противоположност: докато центъра на града
става все по-хигиеничен и по-уреден — периферията е замърсена с нечистотии и затрупана с боклук.
За това нещо, разбира се, най-много са виновни хората. Те не искат да изхвърлят боклука на
определените места, а това го правят там където
им е най-удобно и най-близко. Затуй добродолската долина, която минава през града е затрупана с
боклук и нечистотия. Подобно е и с Драговищица.
Явно е, че компетентните от общинската ко
мунална служба, а по-специално санитарния инспе
ктор, не държат много сметка, за хигиената в града.
В. В.
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ГТоЛНЯ ЛюбвТВ

ТРИТЕ
СИРАЧЕТА СА В
ДОЛНА ЛЮБАТА
Изминаха две седмици от
голямото нещастие, което
сполетя семейството на Радко Христов в Долна Любата- Загубени са два млади
човешки живота и три невръстни деца са останали без
родителска грижа и любов,
Както вече писахме, пораАИ усложнения при раждане
на третото, дете Славка почи
нала. В един момент на отча
яние когато пристигнал от ра
бота у дома си обесил се и
съпругът й Радко.
След тях са останали три
невръстни деца. За тях найстина още веднага пое гри
жа Общинската скупщина
обаче те не се намират на
такива места и в такива условия, където да им бъде оси
гурен нормален живот и спо
койно детство.
Най-голямото сираче Иван
което е на четири години, е
при дядо му по баща си в
отдалечената долнолюбатска
махала Кози дол. Седемдесетгодишният старец Алексадър живе сам в една стара схлупена къщурка. Той
няма собствени средства за
живот и възможности да пре
питава малкото си внуче
Макар, че има девет семейни дъщери и синове нито
един не се е наел да приеме
поне едно от децата на нещастия си брат!?
Второто сираче, което посетихме е момиченце на две
години. Казва се Лалка. То
се намира при родителите
гложката Махала1 Лкща.И Това
са също двама осамотени
76-годишна възраст и баб!
му Станка, която е само с

една година по-млада от него са безсилни да гледат нещастната си внучка, която
знае само думата „мамо". Те
потреперват, а сега съкруше
ни от болка за загубената си.
дъщеря нямат сили и време
да изведат на път това малко детенце.
И най-малкото сираче Любиша, което има само две
седмици и което никога няма Аа анае за ликът на своята майка също не се намира в Добро положение. То
вРеменно е дадено на гледат
не на Иванка Петрова, старица от Долна Любата. По
сетихме и него. Тук то няма
хигиенични и други услови*
за живот, без оглед, че стаРицата казва, че ще може
АД го гледа без трудности.
Ясно е, че положението,*
което
сега се намират тези
__тг
сирачета е много трудисновно е, че тях няма
кои Аа та глеАа така, както
изиск^а тяхната малка възраст' ^атова социалните о<>
и*ински органи и всички дру
ГИ> които знаят тяхното положение са на мнение, че
”аи’АобР0
решение е тези
малки Аеца да се дадат на
усвояване на онези, които
3-?ва желвят и имат условия,
^амо така тези малки сираЧета ще могат Аа намерят
своя втори дом и нова родителска любов,
Затуй поканваме всички
ба^на^^ките4^^31, СЪА
се обадят^,™
сиРачета да
на адскупщиВ Босиле1РаАВ. Велино*
БРАТСТВО
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Димитровград

Забранени всички строежи
В акумулацията »Ерма«
в пояса на акумулацията на
взкуственото езеро
Епма"
ПО дължина на реката Бла
тъшница и Ерма в местността „Лозище” и Под ттнел".
"ИОА Ту
Срещу течението на нека
Ерма от проектирания Рязо
вир на дължина от 8.000 ме

№0 п" ” 1У Ра?РяА Трън^,К° °АОР°вчи — Петачинци
И т?еКа Ерма„Я®‘1ИЧКИ лица> които имат
намеРепие да строят обекти
в този район длъжни се да
™ отнесат към компетентни™ °РПШИ на ОС аа разреше

А-

Строг контрол над строе
жите в главната улица
На
„„последното
_
заседание
на
ое прието решение, с
което се предписват условия
за дограждане, реконструк
ция и преправка на жилищ
ни сгради и локали.
Според това решение разрешения ще дават компетен
тни органи на ОС доколкото установят, че дограждането, реконструкцията или
преправката на дадена сгра
да е в^съгласие с градоуст
ройствения план. Преведено
на прост език това значи, че
се позволява само редовно
поддържане на сградите, без

разширяване и дограждане
на нови помощения. Може
да се позволи дограждане
на още един етаж доколкото са изпълнени всички ус
ловия предвидени в градоус
тройствения план. Както бе
обяснено няма да се позво
лява предприемане на стро
ителни и строително-занаят
чийски и инсталатерски ра
боти върху обекти от слаб
материал.
За всички тези работи е
необходимо съгласие от ком
петентните органи на ОС.

А-

Анулиран още един конкурс
на органа на управлението
По предложение на Съве- анулира още един конкурс
та за общо управление и въ- на органа на управлението
трешни работи. Общинската — за вакантно място рефе-скупщина в Димитровград рент в Управлението на на
на последното си заседание родната отбрана.
Между петима кандидати
е избран Никола Саздов.
След обжалването от страна
на кандидатите Любомир
Любенов, Първан Тодоров
Симеон Денков и Томислав
Соколов, Съветът за общо
управление и вътрешни рабо
Жителите на селата
ти констатира, че е нарушен
в тлъмински район ечл. 23 алинея 4 на Основния
жедневно се благоустзакон за трудовите отноше
ройват. В повечето се
ния в който се казва, че кан
ла тези дни в пълен
разгар е акция за до
дидатът може да бъде приет
веждане на вода по до
на работа, когато решението
мовете.
за неговто избиране влезне
Това е твърде полез
на акция като се има
в сила. Макар че тези закопредвид, че много ма-,
нни условия не са били изхали носят вода отдаь
пълнени, кандидатът е поелеч а нямат с какво да
- ~
тъпил на работа. Между щ и
напояват и градините
на
чинитс
за
анулирането
ен.
Но има и сенки в та
тозй конкурс е и тази че
зи полезна акция.
систематизацията е приспо
Някои хора не поз
собена към кандидата. Съвеволяват на съседите си
да прокарат водопрово
тът предложи, а Общинскада през техния имот и
та скупщина прие, да се изПО този начин си нару
бере
един от четиримата ка
шават добрите отноше
ндидата обжалвали решение
ния. Дори има и съто на органа на управлеиидебни дела.
Дали е нужно това?
ето.
Сигурно не. Трябва саВ. Гъргов
малко
повече
раз
МО
бирателство между хо
рата, а да не се прес
ледват дребни сметки
или кой знае отколеш
ни „дългове".
Тези недоразумения
слагат петио върху ця
лата акция.

Бележка

ХУБАВА ИДЕЯ

Р. Каранфилов

КОИ БЯГА
ОТ ИСТИНАТА?
-

В БР. 501 на вестник „Братство” бе
публикувана информация от заседание
то на Кадровата комисия на ОС на 1
юли 1970 година, която разгледа анули
рания конкурс за избиране на председа
тел на общинския съд в Димитровград.
На заседанието присъствуваха двама
журналисти на в-к „Братство” — ДИ
МИТЪР ЙОТОВ и ВАСИЛ ГЪРГОВ.
Схващайки значението и отговорността
на Редакцията по въпроса за избиране
то на председател на съда, което през
септември миналата година имаше отра
жение върху политическото положение
на общинската организация на СК, гла
вният редактор искаше Редакцията да
бъде в течение на цялата процедура в
интерес, преди всичко, на обективното
осведомяване на гражданите. Това обя
снява присъствието на двама журнали
сти на заседанието на Кадровата коми
сия.
Информацията в „Братство” написа
на въз основа на решенията на Кадро
вата комисия бе дезавуирана с по-къс
но изменения отчет подготвен за засе
данието на Общинската скупщина, съ
стояло се на 8 юли 1970 година.
Но да тръгнем от фактите.
Ето как гласи краят на информаци
ята в „Братство”:
„На завчерашното заседание на Ка
дровата комисия при Общинската скуп
щина с болшинство гласове бе решено
да се предложи на Общинската скупщи
на за председател на съда да бъде из
бран кандидатът Васил Тодоров.
Окончателно решение ще бъде взе
то на следващото заседание на Общин
ската скупщина”.
Комисията е заседавала на 1. VI.
1970 година. Председателят на Комисия
та изнесе причините за провеждането
на повторни избори. Комисията се съ
гласи молбите на кандидатите да не се
четат имайки предвид, че съдържание
то им е известно на всички членове на
Комисията. Мина се към дискусия. В
дискусията бе изтъкнато, че и двамата
кандидати изпълняват условията в кон
курса.
След дискусията Комисията взе зак
лючение, с което се предлага на Общи
нската скупщина да решава по молби
те на двамата кандидати.
Понеже се постави въпроса
за реда
на кандидатската листа бе предложено
гласуване. Кандидатът Иван Тошев по
лучи 2 гласа. Кандидатът Васил Тодо-

ров получи 4. Един член на комисията
се въздържа от гласуване”.
Значи, две диаметрално противопо
ложни информации от едно и също за
седание — едната публикувана в „Брат
ство” и другата изнесена пред отборниците от страна на Комисията. Макар че
до истината може да се стигне и въз
основа на мъгливите формулировки на
Комисията, ще обясним по-важните ста
новища, изказани на заседанието.
Вярно е, че в дискусията бе изтък
нато, че к двамата кандидати изпълня
ват условията на конкурса. Вярно е и
това, че в разискванията се постави и
въпроса да ли и двама кандидати да
бъдат предложени на Общинската скуп
щина или само един. Членовете на ко
мисията заключиха, че Кадровата коми
сия трябва да изнесе пред
отборниците своето стано
вище за кой кандидат се определи.
Премина се към гласуване. Кандидатът
Васил Тодоров получи 4, а кандидатът
Иван Тошев 2 гласа. След завършеното
гласуване наистина се постави въпроса
и за другия кандидат, но. по този въп
рос членовете на Комисията на заеха
никакво становище и това остана СА
МО поставен въпрос, без отговор.
Ето такива са фактите. А друга е
работата, че някой умишлено се старае
да прокара своето мнение, да дезавуи
ра вестника и да създаде впечатление
пред отборниците, че „Братство” пред
варително се е определило за един от
кандидатите. За щастие, на заседание
то на Общинската скупщина членът на
Кадровата комисия ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ,
ИМА КУРАЖ ДА ЗАЯВИ ПРЕД ЦЕ
ЛИЯ АУДИТОРИУМ, ЧЕ Е ВЯРНО 0НОВА, КОЕТО Е НАПИСАНО ВЪВ ВЕ
СТНИК „БРАТСТВО”.
А не говори ли, в края на краища
та, сама за себе си формулировката в
отчета на Кадровата комисия, че канди
датът Васил Тодоров с болшинството
си гласове се намира след името на Иван Тошев. Не е ли това своего рода
„салто-мортале”? Къде е истината? Да
ли в „димната завеса" на отчета на Ка
дровата комисия или в прецизните фор
мулировки на вестник „Братство”?
В целите на така пласирания отчет
на Кадровата комисия не навлизаме.
Но оставяме на обективните наблюдате
ли сами да преценят.
Д. ЙОТОВ

Нови продажни цени
на месото
По предложение на Междуобщинския завод за цени,
Общинската скупщина вДи
митровград прие предложението за увеличение продаж
нитс цСцИ ца месото. Цени-

тото, съществено влияние е да определя Съвета по сто
имало низко утвърдената панство и финанси въз ос
продажна цена, която не е нова на определените коефн
могла да покрие високите циенти от страна на Репуб
изкупни цени на добитъка и ликанското управление за
останалите разходи на тру цени, конто приели всички
местни заводи за цени в Ре
те са покачени както след довите организации.
Общинската скупщина прие публика Сърбия.
ва:
16.30 дин/кг и предложението в бъдеще
Говеждо
Д. Юотов
19,50
Юнешко
продажните цени на месото
17.30
Свинско
7
Овчо
14.00
23.00
Телешко
‘V,: М
Общинската скупщина отхърли предложението на кооперация „Сточар” продаж
ната цена на свинско месо
да бъде 18 динара.
В обоснованието се казва,
че при разглеждането на ис
капията на трудовите орга
низации, който снабдяват гра
да с месо, Междуобщинският завод за цени е имал пред
вид, преди всичко, изрази
телна тенденция на изкуп
ните цеции на всички видове
добитък.
Върху лошото снабдяване
НЛ ПАЗАРА
па града с месо, покрай дру
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Сурдулица

ПОДГОТОВКИ ЗА ЧЕСТВУВАНЕ НА ЗО-ГОДИШНИНАТА ОТ ВЪСТАНИЕТО

ЦйШ

Комитетът за чествуване
на 30-годишнината от въста-

да на 19 юни младите воини
Ц" °Т =аГтържеГве.
зон ще
на • клетва. На това тържество ще присъствуват младе
жи, представители на трудо*
вите колективи, на обществено-политиЧеските организа
ции и др. На 3 юли ще бъ^кГнГпаднаТитев НОТ
гупдулииа Вечерта срещу
4 ю1иА^е бъдате оТани?ираУ
ни лагерни огньове по околните бърда и партизански
вечери по местните общноИЗГЛЕД ОТ СУРДУЛИЦА

След XVII и XVIII заседание на Председателетвото
на СЮК

ПРЕД СЕРИОЗНИ ЗАДАЧИ
На 9 юни в Сурдулица се
състоя разширено заседание
на ОК на СКС, на което бяха обсъдени някои актуални
въпроси във връзка с провеждането на решенията на
XVII и XVIII заседание на
Председателството на СЮК
както и приемане на програ
ма за претворяване на същи
те в Дело. Уводно изложение изнесе Часлав Пешич,
член на ОК на СКС. Между
другото той изтъкна, че дейността на Съюза на комунистите в сурдулишка община
не е на завидна висота. Връзката с базата е недостатъч
на. Районните организации
не работят добре (а някои
райони и не съществуват),
Общо чувствува се известна
инертност към проблемите
на деня.
Секретарят на ОК на СКС
Стоядин Стоилкович в изказ,
ването си подчерта, че XVII
и XVIII заседание на Председателството на СЮК са

*

Партизански
марш
„Братство-

единство“
*

На 4 юли на Власина ще
бъде организиран традициоиния вече събор на гораните в Сърбия. На 7 юли ще се
състои тържествено заседа
ние на Общинската конфе-

Рен^яс™ ^ ®
наюгославск^-българска

ГдР“ — °*—

"у.”“.."-

се "Го—зират срещи на
^ во!„. _

. бождението — 5 септември
— се предвиждат съвместни
на териториалните
м
В същи»
части » Армията. на
общин
ден^седателят
прием иТеТдат раздаден
отличия и грамоти на найзаслужилите През октомври във всички ^“
“У
ната ще с^пкПр“Ж®а^ею
филми от НОБ, а
А
на Републиката ще бъде уотроено тържествено събр»
ние. На 21 декември, в част
на Деня та Армията, Ще се
организира посещение на гра
ничните воиски.
М. В.

Бабушвица

раздвижили много въпроси нея между другото се поди сега трябва да последва и чертава
акцията комунистите. Той
— да се засили отговоризтъкна, че не смее повече ността на членовете на СК;
— да се укрепят организада се търпи бездействието
на някои организации. След ционно и кадрово местните
Пенсионерите от Бабушни
ва да се заеме активно от- организации и клоновете на шка 0бщина на последното
ношение към посочените ре- СК в комуната;
си заседание разгледаха отшения, а не те. само да се
— в редовете на СК да се чета за досегашната работа,
„разработват”. В сурдулиш- приемат нови членове, а да заключитеДният баланс за
ка община от 1.060 членове се отчисляват и изваждат от изтеклаха годинаи приеха
на СК, само 301 са заети в
състава неактивните, финансовия план за тази гостопанските организации. Ма
— да се формират поли- Уина
лък е и броя на комунисти- тически активи по райониОтчет заработата
даде
те — селяни в селските ор- те, които навреме и ефика- стоян Паунович в който по
ганизации. Има множество
сно да действуват; край другото се’ казваше че
членове, които не,си внасят
— да се предприемат кон- пенсионерите от Еайушнишчленския внос.
кретни наказателни мерки
течение на всички
Йован Петрович, прелеела срещу носителите на разни „бтествено-политически сътел на общинската скупщи- деформации и отрицателни ,
Чденгтете
на в Сурдулица, изтъкна, че явления;
сдружениеактивно
за изпълняването на предсто
— Аа се ускори претворя- ™аствунят в пяйптятя ™
ящите обемни задачи ще е ването в дело на вече при- гт1иялуи„хииР„„„„
необходимо съдействието на етите решения като отделно стаите обшност^ птофсъю
всички обществено-политиче внимание се обърне на раз.V.
ски сили в комуната.
витието на стопанството, изтт0
.
- приета ттълнякянртп
Т4я оощественипбшрстпрнн
Пазаседанието
бе казано
тт заседанието бе
На
пълняването на
договори и други въпро- още, че на тринадесет пен
и програма във връзка с пре те
сионери от Фонда за жилищ
си.
дстоящйте задачи на СК. В
М. Величков но строителство е заделена
помощ от 140.000 динара, а
също са купени два апарта
мента за 70.000 динара и да
дени на ползване също на
ОТ— 17 юни до 2 юли
ще
се
проведе
партизански
„
пенсионери. През миналата
марш „Братство-единство по следите на VIII сръбска година сдружението е изпла
бригада, Ш македонска бригада и Косовския отряд. В тило от Фонда за посмъртна
похода ще вземат участие около 700 младежи и участни- помаЩ 1700 Динара,
ци от НОБ. Те ще минат по пътя на прославените бризасеАанието присъству
гади, които през дните на героична Народноосвободител- ВаХа пРеАсеАателят на Репуб
на борба с огромен успех се бориха срещу три пъти по- ликанското сдружение на
силния неприятел. От Сурдулица в похода ще уч.аствуват
18 младежи и двама бойци. От Босилеград участвуват пе
тима младежи и един боец от Владичин хан, 7 младежи
и двама бойци или общо от този край — тридесет мла
дежи и петима бойци, които ще съчиняват един батальон
в славната бригада, а другите два ще бъдат попълнени
от общините Враня, Търговище, Буяновац и Прешево.

ЗАСЕДАНИЕ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ
пенсионерите, както й пред
седателя на общинския про
фсъюз Йоеип Александров
които взеха участие в рази
скванията.
Между другото, Алексан
дров каза, че профсъюза в
Бабушница е готов да помог
не Сдружението на пенсио
нерите, като негов колекти
вен член, във всички .негови
проблеми, свързани с тяхна
та работа и тяхната актив
ност.
На заседанието бе дадено
предложение за формиране
на Фонд на солидарност, от
който биха били
заделетг
средства и давана помощ на
бедните пенсионери в Бабу
шница и околните села, за
лечебни бани тю. нуждаещи
те се и др.
На заседанието бе избран
ног. Управителен отбор, а
досегашният председател Урош Андреевич отстъпи мястото си на Стефан Николич.
Урош Андреевич засега зае
ма мястото на подпредседа
тел, а за касиер бе избран
Вукашнн Джорджевич. .
Новко Николов

В похода ще участвуват и регулярни военни части.
Бригадата ще тръгне на 17 юни сутринта от Търговище,
където е била и основана VIII сръбска бригада. При
Кратово към бригадата ще се приключат участниците в
похода от цяла Македония, а при Плачковиц^ — от Ко
сова. При Костурно бригадата ще направи импровизи
рано нападение и сражение. Коменадант на бригадата
ще бъде Станоя Янкович, запасен подполковник, който е
изпълнявал длъжността комисар на бригадата през НОБ.

м. в.
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Член 9
Редовното инкасо на местното самооблагане
става по начин определен със закона за облагания
та и данъците на гражданите и с това Решение.
Административните и счетоводителни работи
ще извършва службата за приходи при Общинска
та скупщина в Димитровград.
По отношение на принудително инкасо, лихви разходи, връщане и застаряваме на местното са
мооблагане се прилагат разпоредби валидни за облаганията и данъците на гражданите.
Член 10
За провеждането^
рае Съветът по
щинската скупщииа в Димитровград.

ще се ста-

Член 11

Решение за установяване
на местно самооблагане
на територията на
местната общност
Димитровград

след
Това решение влиза в сила осем дни
на Нишка обв
„Служебни
вестник
публикуването
щина" и от този ден ще се и прилага.
№ 02—113—060/71, ОТ 8. VI. 1971 ГОД. в
Димитровград

ОБЩИНСКА

СКУПЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Председател
Димитър Славов

Въз основа на чл. 83 и 84, алинея 2 за обла
ганията и данъците на гражданите („Сл. Гласник нз
СРС”, № 49/68, 53/69, 26/70 и 39/70, заключението
на Съвета на местната общност за град Димитров
град от 2. VI. 1971 година и чл. 56 и 131 от Статут;
ма община Димитровград („Служебен вестник на о

■вв

вДп инзихззХпАюи и оахзоХпАии хо иИохийп —
!иизнзн --•'ихАизА инивАхязизхни ен знва
-ИНЖВСША ОНИЗХВ0ХЗО1Д1ЕЗ 10 иИОХО# ИНЬШГ —
ЩхзонизЯ инхзвь шАсШ и иязииьхвенее вн знва
-внжеДнА онизхвохзоиез хо иЯохо# иньии —

■ЕХЕЯХОЯЗЙЗ ен охзнеаЯох
-ЗВбЕИ И НЕ1Ш ВИВОЗНЕНИф ЕН ОХЗНЕНВНШШЕИ ЕЕ ЕЯ
-хзиа ЕНВЗХИЬОПГМЕЕ ЕИЗЕВ хзонШдо ехенхози ен ХЧЛ
-зачо 'вниЯол ехеГленЯзло хйеи хе
ОНЗЧ.Я-ИЕН Е
'ЕНИЯОЛ ЕХЕНбвЯНЗШЗЯ ЕН ОХЗНЕаШЙЧ-ЯВе #310
■хзсийпдо ЕХЕНХЗЗИ ЕН ЕХЗа
-П визеа охиом 'неин виаознвниф ЯзДоиз хеаЯохо
-вйеи зз и. оахзЯоаолиня охонзахззХпдо ен ЕхвджАщ)
ИЙП ЕЯХЗМЗ ЕНИЗИХО ЕН ХВ#08 33 ЗНЕХЕИдООИЕЗ ОХ
-онхззнг хо инзяхззкпгзо вяхзИзсЬ зхиньиавц
А НЗИЬ

Уейд вигпен
ен оханеавнвдЛхекй не зззнийноУ ЗП1 охзнвхеудооипз;)

•#еДх
-яобхиишД' а вниХпнАяз вхвязниХпдо ийп иНчнв# и
ВИНЕХЕИдО ЕН ЗНВИЗ#зДНЕЕЙ ЕЕ НЗХНЗХЗШЛГОЯ 0ХЗИН
-зиавбнА ен хчнехДо вашДч.аЕИ вявсШ инзахззХпАии
и ' оахззХпАии и ихАизА инивАхмзизхни хо хзониз#
ЕНХЗЕЬ ЕлЛсШ И ЕМЗИИЬХВЕНЕЕ ЕН ЗНЕЯВНЖЕДпЛ ОНИЗХ
-ВОХЗОИЕЗ 10 ИохиДн виязДехзе#ея АхДа.а знвхвидо
-ОИ1Е0 010Н133И ЕН 00ЕЯНИ И ЗНВИЗ#ЗДНЕЕб --ГВИНЕЛЕИдО ЗХИНСН
-ЕХЗО 3 ОНИЗЕЕ ЗХИИЗНЗН 9 Х 'И#ОХО# ЗХИНЬИИ Е1ГПЕ1Ш
-еи охз оя 'зйии ваоно ВЗЕНЯ и еявизиьби знЕЛЕидо
-ОИЕЗ ЕЯ01 : ОХЗНЕХПЕИНЕИ ЕН ЗИЗДЯ ОП ИИЗН9Н И ЗИН
-згпонхо оаоН/Мх хо ЯохоЯ виньии АхДч.я —
:ХВ1ЛЕИН 33 ЗНЕЛЕИ
-дооишз охонхззи! з вяеяДа ага вхвинзжиаИве

9 нзиь
•оншийол ЕЙЕНИ#- оог оя хзони
зЯ еязненохзоязизз хо ЯохиДн иязДвхоеИея •--•'зхиЯинходвД вн иЯохо# ИНЬИИ ИШГВИ1ИНИИГ —

колия Нишка' №17/64), Общинската скупщина в
Димитровград, на съвместно заседание на двете ка
мари проведено на 8. VI. 1971 година, взе

Завеждащ изпълнението на финансовия план
е председателят на Съвета на местната общност, а
Съветът може да определи и друго лице.

РЕШЕНИЕ
За установяване на местно самооблагане в пари
на територията на град Димитровград, местна общ
ност Димитровград, за период 1971—1976 година.
Член 1
С цел да се осигурят средства за изграждане
на градска канализация и улици в Димитровград,
установява се местно самооблагане на територията
на града местна общност Димитровград за период
ОТ 1. VII. 1971. до 30. VI. 1976 година.
Член 2
ТО:

Местно самооблагане се установява в пари и
1. В процент от 2°-'° върху
лични доходи от трудово отношение;

„Строшена чешма” — ще получи нов изглед

Член 8
бирателите в Димитровград ^Обфгаската "купщи™ ™ 33 постигнатите резултати, реализирането
на задълженията, както и за начина и срока на из
пълняването на задълженията най-късно един месец
след изтичането на всяка календарна година през
периода за които се установява местно самообла-

В посещение на село Власи

Силата на село Власи
е в единството
ВЛАСИ
влява.

— Вода в селото
Електрификация до края на
годината
ВИНАГИ въодуше

Досега с гостоприемството и хубавата природа, а сеТа и с единството в разре
шаването на най-важните
_ се
леки
въпроси
.....
_ .
водоснабдя-

Ва отношение едвали има по
добен пример — хората отселили се от родното седо
да мислят за него, за неговия напредък.
_
л
Всеки ден, а особено в събота и неделя, край дървения мост на Ерма могат да
се Видят по няколко кола с
различни регистрации от ст
раната. Хората дошли да
видят родителите си и да поПогна? селото. Да видят как
върви с електрификацията и
водоснабдяването?
КУЛТ КЪМ ВОДАТА
Открай време Власи няма
вода за пиене. Красивите ба
ири в околността на Власи
са безводни и хората били
Принудени стоката да карат
на водопой, долу чак на Ер
ма. Селото също така не е и[мало добра вода за пиене,
оатовя. този въпрос обедини
селото. Малцина бяха, които не искаха да помагат ак
цията, но когато видяха, че
акцията ще успее и те се
приобщиха. Местната общ
ност се оказа добър организатор на акцията. В нея уча
ствуваха и ония хора, които
имат над 60 години и които
според решението на селото
не подлежаха на самообла
гане.
— Работеше се денонощно
— казва горския пазач Ми
то Стоянов, — В акцията ни
помагаше горското управлециите в Пирот, което отпусна
500 000 динара и материал,
Помага ни и общината, но
акцията успя само зарад това, че бяхме единствени и
Работехме усилено.

веждане на вода в някои къ
щи. Селото има построени
три водопои. Сега вече хора
та няма добитъка да карат
с часове на Ерма.
Р

А елин лрн
на Ерма, ако^д”
за света с изгражданшо^
път, хората които идват тук
Да видят Погановски манао
™Р и Аа посетят Звонска
баня, няма да отминат село
Власи неговите
™
нака^ сякаш едтеТад™
га къщички няма ля
нат Ждрелото и питом^Г
котловина. на селото, където човек ако само един ден
прекара тук се чуствува
опиянен от красотата на при
родата.

..„Край чешмата, край студе
ната вода заварихме 63-голи-

акцията,
— Работихме и успяхме,—
казва доволен дядо Спасен,
Много мъки сме видяли без
вода. Сега некак съм по-сво
бодан когато послушам жубореното
°°реното на водата.
. Крум Живков, който беше със говеАата исказа съща
та радост. За него казаха,
че е работил като същински

ударник. Той най-добре знае
какво значи да бъдеш стоковъд без вода.
И други хора в селото спо
делят същата радост Затова
за водата се приказва с ча
сове. Това е главна тема.
ПОМАГАТ И ПРЕСЕЛНИ
ЦИТЕ
Друга тема е електрифи
кацията. Има трудности, но
влашани, опиянени от една
победа — изграждане на воще решат и
Допровода
въпроса с елекртификацията
Вече е изграден трафопоста.
Към него всички показват —
• пръст.

— Ето от тук ще тръгнат
линиите по селото и до края
на годината ще светне и по
нашите сокаци.

Хората с уважение приказват за Нетко, Цона и Ми
тко. За шефа на горската
секция Тома Милосавлевич
и техника Йован Илич и ди
ректор Джорджевич. За тези и други хора, които бяха организатори или актив^
._
Сега селото има вода. По
но работеха за главните тру
водопровода дълъг около 900 дови акции — водата и елек
метра водата е доведена трификацията.
пред къщите на хората. СеКазват, че щом се разчуло
г» се разработва план за въза електрификацията, всички влашани, заети във вътре
шността на страната, запоянали да се обаждат. Не оста
нали само на морална подпре
па Хората започнали да из
пращат и пари. Над дваде
сет семейства внесли пари,
както Йовко Савов и неговия брат от Ниш, Драголюб
Линов от Белград. Дългото■
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Много’ хора; йбйто имали
намерение да фодадат имота си се отказали. Други, ко
л! ™ продали вече искат
лз кГт !.7'РНаТ имотите или
за къщите" °ИмааРхо 36МЯ
Нвш Т
Има х°Ра от
Ниш и други места, повече
кореняци, които искат да
правят вили край Ерма. ВоДата и токът ще препородят
селото. Живописното село
Власи, което заслужава да
влезе в проспектйте на найкрасивите места в нашата
страна ще победи. Ще победи
на

СЕЛО ВЛАСИ

В кооперация »Сточар

НЕДОРАЗУМЕНИЯТА
ПРОДЪЛЖАВАТ

Последното заседание на
кооперативния съвет в „Сто
чар" показа, че отношения
та в колектива са достигна
ли кулминационна точка. В
склада за работата на съве
та през изтеклия мандатен
период се подчертава, че мно
го решения на Съвета не са
проведени. Дори има и та
кива драстични примери ра
ботници от коопирацията да
бъдат уволнени от работа, а
след това по силата на за
кона върнати на работа с
обещетение, което пада вър
ху плещите на целия колек
тйв. Въпреки, че на заседанисто пролича иеединство на
колектива, все пак всички
стигнаха до извода, чс единствено спасение е в заздравяването на дисциплината.
За раздора между ръковол
ния кадар в кооперацията
най-убедително говори изработенйте две версии на балаиса й подготовката на тре
та версия. След изработка
та на първия баланс се поярило съмнение в неговата до
стоверност и затова е фор
мирана нова камисия. С ог
лед, че двете версии не се
СЪЗПадат сега е формирана
нова комисия от двама кооперативни счетоводители и
едно външно лице.
На заседанието на Съве
та бе изключен от трудовата организация магазииерът
в белградския магазин Мъркшич Жика зарад Дефицит
от 46.448 динара.

степ и жена му Мара били
първи. Те изпратили парична помощ и посетили селото. Били радостни, че Вла-

та са много НИСки и затова
реши през летните месеци
когато работното време въз
аиз^н^ П чаещ работаирт-

си, където работили шест го
дини ще получи електричество .

вече Съветът реши също та
ка през летните йессци на
работниците да се дава топ-

ла храма,. а в разходите ще
участвува кооперацията с
50%, а с 50% работниците.
Новосъздадеиого предприя
тие в рамките на кооперацията „Търгокооп” най-сетне
получи директор. След про-

вала на предишното заседа
ние и след продължителния
остри дискусии на това заседание за директор бе избран Милорад Димитров,
В. Гъргов
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не е юни т.г. на власпн- М еждусбщинско
договаряне за културата
ско езеро, с представители ____
__ ~----- 1------- —---------- —------------------ —-------------

ма културните общности от
' Сурдулица, Владичин хан и
Църна трава (отсъствуваще
Босилеград), се състоя засе
дание, на което бяха обсъде
ни критериите по изработка
на програма за употреба на
средствата, дадени от страна
на Републиканската култур
на общност за четирити об
щини.
‘На заседанието бе изтък
нато, че културата в тези
общини, с оглед на иконо
мическата изостаналост, е
на твърде ниско' равнище.
Много културни дейности не
могат да се развиват, тъй
като липсват елементарни ус
ловия. Така например съоб
щителната мрежа е слаба.
Много села и махали не са
електрифицирани. На терито
рията им, (освен в Църна тра
ва), не съществуват функци
онални помещения за библи
отеки и читалища, а много
районни читалища не са от
крити. Тези, които работят
са обзаведени със стар ин
вентар и имат малък кни-

Средствата да се разпределят
според действителните нужди
жен фонд. Кинозалите са нефункционални и стари. Ки-

й==

Действителните
и език са по-големи — кул- К0л1уиите.
усха.
турните проблеми са много.. пъ\иужАИ^Ф ппосЬесионал

ли.
та и здравното просвещение
са също на ниско равнище,
мното паметници на културата не се поддържат и про
падат. А понеже не са електрифицирани селищата, голяма част от територията „не
се покрива" с телевизионни
предавания.
Като към това прибавим
че в района на тези общини
живее смесено население —
съответно нуждите от разви
тие на национална култура

МИНИ РАЗКАЗИ

дини ще задели Републиканската културна общност за
62 общини са съвсем недостатъчни, да решат посоченитс проблеми.
Във връзка е определяне
политиката на инвестиране
в областта на културата, заседанието прие някои заклю
чения: при разпределение на
средствата Републиканската
общност трябва да изхожда
от действителните нужди, а
не от броя на жителите в

Бора Олячич

ИНТЕРВЮ
— Вие сте известен младежки
ръководител. Бих искал да ви пос
тавя няколко въпроса, които засягат
личния ви живот.
— Моля, кажете.
— Имате ли приятелка?
— Разбира се.
— Как прекарахте свободното
си време миналата зима?
— Обсъдихме идеологическата
работа сред младите.
— Да, да, а през пролетта?
— Разхождахме се из гората,
слушахме чуруликането на птиците
и. . .
— И?
— ... и разговаряхме за рабо. тата на младежките организации на
село.
— Добре, ами през лятото? Си
гурно сте били на море?
— Естествено. Плувахме по цял
ден и разисквахме въпроса за по-го
лямото ангажиране на младежта в

ГОДИШЕН БЮДЖЕТ Както държавата, фабриките и
разните други учреждения, и пред
приятия в началото на всяка година
правят финансови планове, така и
аз направих свой личен бюджет за
годината.
Първо тримесечие: да върна на
Милан дълга от сто хиляди динара,
а да заема от Петър двеста хиляди.
Второто тримесечие: да върна
на Петър двеста хиляди и да взема
на заем от Стоян триста хиляди ди
нара.
Трето тримесечие: да върна, на
Стоян триста и да взема от Сава че
тиристотин хиляди.
Четвърто тримесечие: да върна
на Сава четиристотин хиляди и да
взема от Владо половин милион.
Край на годината: половината
милион динара, които дължа на 'Вла
до, да прехвърля към финансовия
план за идната година.

изграждането на страната.
— А когато дойде есента и гро
здето узря?
— Разхождахме се на луната и
обсъждахме сътрудничеството меж
ду учащата се и работническа мла
деж.
— Добре, човече, а как прека
рахте новогодишната нощ?!
— С моята приятелка.
— Много добре. Прегърнахте
ли я точно в полунощ?
— Прегърнах я.
— Браво! Прошепнахте ли й не
що нежно на ухото?

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ И
СЪОБЩЕНИЯ
Снощи органите на милицията
заловили група младежи, които но
щем крадели чужди коли. В група
та влизат: М. П. син на професор,
С. П., син на председателя на общи
ната, К. Л., и Райко В. Петрович син
на ваксаджията Влада М. Петрович
от улица „Свети Сава" номер 38,
втори етаж, 8 апартамент.

Вместо в трамвая, една студенка случайно скочила в „Мерцедес" с
чужд> номер.

— Да.
— Какво?
. Любима, хайде да отидем в
къщи да направим план за работата
на нашата младежка организация за
следващата година.

а сетне биха се р Р
ли въз
Тг4а обе
между общините,
диняване ще даде
ност поотделно всяк
^
да се рещават
проблеми на всяка от щ
ните. При това се наоляга
средствата да се дават оезвъзвратно, а не във вид на
кредити. Съществува опаспост, с оглед на слабото материалио състояние на тези
комуни, ако парите се дават
на кредити — като при това
се изисква съответно учас
тие — комуните, които ма
териално са по-силни да оси
гурят такова участие и да
получат средствата. По тоя
начин язът между развити
и неразвити все повече ще
се задълбочава.
Както се изтъкна на засе
данието, библиотеките и чи
талищата са най-необходими
те културни обекти. Също та

ка съществува интерес за ,
развитие на самодейността;
кинофикацията и разширява .
не на телевизионната мрежалНе трябва да бъдат из
пуснати-, от предвид и памет
ниците на културата.
Средствата "за итгоссгащпг/
трябва да бъдат така разпре
делени щото да осигурят из
граждането на необходими
те културни обекти. Доколкото става въпрос за разви
тието на националната кул
тура на българската народ
ност — допълнителните сред
ства трябва да имат същия
прилив, както и редовните.
И тук трябва да се изхожда •
от действителните нужди, а
не от броя на жителите. При
това особено място трябва
да се отделя на издателската
дейност и радиопредаванията. Не трябва само да се из
хожда от финансова гледна
точка, а строго да се държи
сметка за провеждане ипре
творяване в дело политика
та на СЮК по националния
въпрос.
М. В.

Изгубих жена си с куфара. Мо
ля честният гражданин, който ги на
мери, да ми върне куфара и да за
държи жената като награда.

А СИНОВНИЯТ ДЪЛГ?
— Младен Поцев от Карамашща — както
ни пише кореспондента от Д. Тлъмино Р. Каранфилов — може би тази зима ще дочака
под открито небе. Поцев дълго боледувал, бил
по санаториуми и болници и е напълно нетру
доспособен. Нетрудоспособна е и жена му, а
имат невръстно дете. Каранфилов по-нататък
ни съобщава, че три деца на Поцев, възраст
ни вече, напуснали родния край и се' изпоженили и си имат семейства във вътрешността.
Поцев приготвил материал да си строи къща.
но няма сили, съседите не му оказват помощ.
Местната общност в Караманица също не
предприема никакви мерки и сега се чака по
мощ от Общинската скупщина в Босилеград.
Хубаво е ОС в Босилеград да помогне, ра
збира се ако е в състояние. Защото сигурно
Поцев не е единствения случай, в който тя сле
два да се намеси с известна финансова ПОмощ.
Но тук има и друго нещо.
... Младен Поцев има три възрастни деца.
Макар че не са в Караманица — по закона
те са длъжни ако той се намери в неволя
издпъжка СТпПнРяИГКаТ Н3 П°МОЩ- Да му Дават
издръжка. Това е така наречения синовен дълг
на децата към родителите.
И сега би било нужно, докато не е късно,
компетентните органи в Общинската скушцина в Босилеград, или пък от местната канцела
рия в Тлъмино — да се потърси адреса на въз
растните деца на Младен Поцев и но законен
път да се търси — да окажат съдействие и помощ на изнемощялите си родители.
Налага се да се направи така __
Щом ка
то децата са „забравили'' родителите си. Случаят на Младен Поцев не е единствения
и затова именно го коментираме.
М. А.
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Нуатуро * Просветя * Изкуство
Светът
Не знам дали живота съществува
и спокойствие в света цари.
дали в ореоли и сънища плува,
или в целувките на майски зори.
Не знам за пушка, кръв и плач,
че в света толкова бурно ври —
дали съм озарен от утринен здрач
или света във пламъци гори.
Смутен от душевен вечен плам,
носен от вълните на чужда слава
гледам и виждам, но съвсем сам,
че и през май света се смущава.
О, майска прелест на днешния живот,
болки, каранфили и мечов звън,
духовен покой, богатства, имот,
дайте ми, от вчерашния Марков сън!

Фолклорната група на с. Ясенов дел със своя учител Илия Антанасов

За учебното дело в Босилеградско

Антон Борисов

Отново за телевизията в Босилеград

КОЛЕКТИВНО ОТКАЗВАНЕ НА ТВ
АБОНАМЕНТА?
I

ВЕЧЕ ЦЯЛА седмица собствени
ците на телевизори в
Босилеград,
Райчиловци и Радичевци с нетърпе
ние и голямо недоволство гледат в
празния екран. Релето край Босиле
град е в дефект. И въпрос е кога ще
бъде поправено. Компетентните в
белградската телевизия са осведоме
ни, но си мълчат.
Защо е така? Защо най-отдвле
чения и пасивен край на Сърбия да
няма ТВ-програма? Така е вече це
ли седем години. По-точно от оня
и
ден, когато със собствени сили
средства босилеградчани построиха
реле. Надеждата им, че някой ще се
грижи за него и след време ще по
добри неговата мощност и до ден
днешен, останаха напразни. Но теле
визия Белград редовно е събирала

абонамента си, без да има предвид
лошото качество на картината, еже
дневните дефекти и желанието на
зрителите да приемат програма от
белградското телевизионно студио.
Многобройните настоявания, мо
лби, писма и др. не спазва телеви
зия Белград. Зрителите вече губят
търпение. Тяхното недоволство е до
стигнало връхна точка. Защото те
са сега принудени да гледат само
програмата на телевизия София и
посредством нея да се осведомяват
за събитията!
Ето защо всички собственици
на телевизори са решили на първи
юли да откажат заплащането на або
намента на телевизия Белград.

Отровили се със сладолед
На отровилите се бива оВ понеделник, на 14 юни,
деветима димитровградчани казана помощ навреме и
неочаквано се намериха в след един ден те напуснали
димитровградска болница.
болницата.
' След взимане на сладолед в
Както узнахме, в понедел
будката на Абдул Низеири
няколко пъти имало
Милка Стоянович, Любица ник, на
Андонова, Рада Борисова, Ге прекъсване на тока и пораорги Георгиев, Марина Ден дц горещината, съвсем ве
кова, Соня и Светлана Ма- роятно е, че сладоледът на
рянович, Сузана Жицкович Назеири е бил развален.
и Милорад Виденов почув'■ ствували сериозни болки и
М. А.
повръщане.

Продажба
Продавам 2 ха площ с ^«чещво, "вои къща, (стая, кухня и мазе) с е ?Р
ГрадИни,
бодна за живеене, ла^ир^, “ЮГОСЛавско българнад асфалтираното шосе Ниш
п
. яническа граница. За сведения питайте: Петрана янич
ва, II сграда, квартира бр. 1. старо и р
БРАТСТВО ■ 1*. ЮИИ 1971
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Ще се строи
училище в Бистър
Общинската образователна
общност в Босилеград все
по-успешно решава училищ
ните въпроси в комуната. С
кредити, получени от Репуб
лнканската образователна
общност в тази година тя
предприе една обмена строителна акция за довършване
на няколко училищни сгра
ди, необходими за нормална
раб ота.
Така например преди известно време изцяло е завършена новата училищна
сграда на централното осно
вно училище в Горна Лисина. В момента се завършва
и сградата в Долна Любата.
Тук се готвят още няколко
недовършени учебни стаи.
Също така и в Горна Любата се провежда обмена стро
ителна акция. В новата учи
лищна сграда се строи зала
за гимнастика. Тя изцяло
ще съотвествува на учебната изисквания и ще предста
влява голямо улеснение за
____________________________

Босилеград

Ще се строи културен дом
Пред общинската културна общност в Босилеград
предстои обемна и сложена
задача: изграждане на културен дом. Реалните възмож
ности за тези цел сега са
сравнително големи.
Републиканската културна
общност вече е заделила
200.000 динара за изработва
не на проекта за културния
дом. Осигурени са и още дру
ги 200.000 динара, с които ще
се отпочне изграждането на
ТОЯ важен и необходим на
комуната обект.
Във финансирането на до
ма главно ще участвува Републиканската културна об
щиост. Но за целта максимално ще се използват и собтвените възможности. Преди всичко средствата, конто
според закона принадлежат
на общинската културна обшност ще се използват главно за инвестиции. Очаква се
също така известни средства

да се осигурят посредством,
общинския- бюджет.
Тоя обект, за който се оча
ква да бъде завършен в срок
от две до три години ще има
окончателна роля в развити
ето на културния живот в ко
муната.
В. В.

физическото обучение на уче
ниците.
По същ начин твърде заси
лено се работи и за завърщ*
ване на училищната построй
ка в с. Милевци. Както у»
нахме, тя ще бъде готова за
работа до началото на новата учебна година,
Секретарят на общинската образователна общност
ГОНЕ ГЛИГОРОВ заяви, че
още веднага ще се мине к
към изграждане на училищна сграда в с. Дукат. Тук
старата училищна сграда е
пред рухване и е съвсем не»
годна за ползване.
Глигоров каза, че след за
вършването на тези сгради
въпроса с училищните помо
щения в комуната ще се раз
реши значително. По-точно
при централните основни училшца остава още нецяло
стно решен въпроса с помещенията в бнстърското оо»
новно училище. С изгражда
нето на мнлевското и дуката
ското училище, въпроса сос
таналнтс училищни сгради
при подведомстветгге учили
ща засега е разрешен. Оста
ва единствено училищната
сграда в Долно Тлъмнно, но
съществува предложение въпроса с неяда се решава
съвместно с решаването на
пометения »
училищните помещения *
централното училище в Бастьр.
В. В.

РАДИО НИШ - И СУТРИН
На. 1 юни тази година Ра- Също така от 12,10 до 14,30
Ано Ниш промени до извеех часа Радио Ниш не ще пре
на степен програмата си. дава първа програма на Ра
Предаванията по Радио Ниш дио Белград, а своя собстве
започват сутрин от 4,00 до на музикална програма, а в
8,02 часа, а слсд това се пре събота преди пладне — от
ще предава
дава смесена програма на 8,02 до 12
Радио Белград и Радио Ниш, своя. програма пол название ■
вместо досегашната първа то „На вълните на общото
програма на Радио Белград. настроение".
Странни* •

Футбол

СПОРТ

СЛЕД ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ПОРАЖЕНИЯ

НАПУСКАНЕ НА ГРУПАТА

Баскетбол

Високо поражесие на домашен терен
Димитровградските баскет
болисти в отслабен състав, в
неделната си среща срещу
първокласирания в групата
баскетболен отбор ,Ергоном'
от Ниш претърпяха високо
1ло со тт «
поражение от 108:58. Победа
та на гостите е заслужена,
тъй като баскетболистите от
Димитровград играха слабо
безкръвно.
Само в първите пет-шест
минути
димитровградчани
бяха равноправен противник
който проявяваше желание
да окаже съпротива. Но ве
че в следващите минути гос
тите напълно разкъсаха защитническата верига на ди
митровградчани и с бързи
набези отбелязваха точка
след точка.
Би било обаче несправед
ливо ако не кажем, че и ди
митровградските баскетболи
сти правеха опити да намер
ят път към противниковия
баскет, че твърде често от
правяха удари, обаче неточни.
Второто полувреме, както
впрочем и първото, измина
при пълно надмощие на гос
тите от Ниш. Те не показаха
особена виртоузност, но и
противникът беше такъв, че
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„КУМАРЕВО" (Кумарево) — „А. БАЛКАНСКИ
4:1 (1:0)

На 6 юни т.г. в Кума„Свобода" (Димитровград) — „Ергоном" (Ниш)
58:108, 22:50
рево
Действително — първокла болистите. Димитровградча- „А. Балкански"
СИраният в групата баскет- ни досега се доволни от тях срещата на двата отбора
болен отбор „Ергоном" от и няма причина за особена от дъното на табелата заНиш е кален противник, кои тревога ако загубят мач от губи с резултат 4:1, кото след себе си има някол- много по-силен противни
когодишен опит и КОйто е който за утешение да кажем ето според.играта и изгод
ните положения, не е реал
но.
„А. Балкански" може би
още тогава изпусна възмолшостта да победи про
тивника, също кандидат

за изпадане.

Домашните-

лежиха _висока победа от
4:1. Наи-голяма вина носи централният нападател
Мансв^ който-имаше-шаш
сове да отбележи повече
голове. Единственият гол
за „А. Балкански" пред
края на срещата отбеляза
Кръстев.

РУДАР" (Алексинашки рудници) — „А. БАЛКАН"
СКИ" 6:0, (4:0)
13 юни — Алексиначки
рудници. ' Игрището^ на
„Рудар". Зрители около
250. Теренът — тревист и
добър за изгра. Съдията
— Динко Джорджевич от
Сокобаня.
минал много изпитания. Но
слабата волева закалка на
димнтровградските баскетбо
листи допринесе щото разли
ката в резултата да бъде поголяма. Имаше случки, кога
то димитровградските баскет6олисти просто „се чу
дят” на решенията на интер
националния съдия Оорад
Белошевич, хващат се за гла
ва и пр. В баскетбола, и изо
бщо в спорта, решителен
фактор играе желанието, мо
ралната висота на състезава
щите се. Малодушието винаги води към поражение. А
именно на димитровградските баскетболисти недостигаше желание, вдъхновение.

че печели победа след победа и на домашен и на противников терен,
Съдиите на срещата
нитернационалният съдия Об
рад Белошевич от Белград и
Аранджеловнч от Пирот водиха мача коректно.
„Свобода" игра в състав:
Колев, Петкович, Божилов
(Василев), Стоименов, ДимиХрОВ_ Милев, Петров, Йосифов, Соколов.
Мача наблюдоваха над20С
зрители.
Ст. Н.'

какво значение — за понататъкния изход.
„А. Балкански", макари в непълен състав, няма
ше шанс да победи твър
де добрия отбор „Рудар".
Домашните
футболистииграха подвилсно, бързо,
остро, понякога — грубо.

След това катострофално поралсение димитров
градският футболен отбор
От друга страна „А. Бал
„А. Балкански" загуби вси кански" игра неорганизи
чки шансове за запазване рано, без концепция в иг
в междуподзоновата гру рата, което им се отмъс
па. Предстоящите три сре ти с високо поражение.
щи — като домакин, до
Мачът бе остър, а съчаква „Слога" от ЛескоДжорджевич при
вац и „Косаница" от Кур- дията
шумлия и като гост на взимането на решенията
„Деян Бекич" от Леско- бе на страната на „Рудар'"
вец — могат да очакват
мирно, тъй като нямат ни
,С. Манов

\Г/Ц1г^(^п п
^

Класиране в Източна хандбална зона

Би било нереално да се
изисква от един отбор, какъвто е димитровградският
оформен преди непълна го^
дина, да нанася поражения
и на по-добри от себе си. Но
любителите на спорта искат
да видят борба, без оглед
кой ще е победителят. Те би
ха били щастливи ако това
бъде домашният отбор, но
няма да си отидат огорчени
ако спортистите дадат всичко от себе си, па макар и
претърпели поражение.

По твърде хубаво време
„А. БАЛКАНСКИ" — „ВРАНЯ" (ВРАНЯ) 22:22
пред около 200 зрители^ се
(12:12)
разви ожесточена борба о^ от самото начало на играта. Димитровградските ха
На 13 юни на градското хандбално игрище в
ндбалисти, след краткотрайно 'препускане инициатива
димитровградския парк се състоя квалификационната в ръцете на противници
хандбална среща между отборите „А. Балкански"’
те, се поокопитиха и заигра
от Димитровград и „Враня" от Враня. Като найха хубаво. Почти през цяло
добри от квалификационния турнир във Враня —
то полувреме хандбалиститези два отбора се бореха за класиране групите
те от градчето край граничата бяха за нюанс по-доб
Сръбска лига, относно Източна хандбална група.
ри, Този теренов превес бе
отчетен и с голова разлика,
И именно в момент, кога-.
не ги вдъхнови към това. За
си осигуриха равен
която в отделни периоди на то очаквахме пълно пораже атаки
резултат, както в края на
туй пък бяха ефикасни и поиграта достигаше и до че ние на гостите, ге заиграва- първо полувреме,
така
бедиха с троцифрено число,
тири гола.
ха по-бързо като с контра- края на срещата. С други
Поуката от тази среща е ят*
Ще бъде интересно, ако от
думи — началото и краят и
бележим, че Димитровград- налице: димитровградските
на първото, и на второто по
лувреме принадлежаха на
ските баскетболисти, освен баскетболисти трябва още да
гостите, докато повечето от
със слабата си игра, се про- работят върху техническата
играта в свои ръце държа
явиха и като слаб морално- страна, прецизността и мо
ха хандбалистите от Димит
05 ■
волев противник.
ровград.
ралната закалка на баскетРбща оценка, е че двата
отбора играха привлекател
но, ефикасно (за което СВИдетелствуват над четириде
сетте отбелязани голове), поДвижно. На димитровград
Пред главната среща между баскетболните от
ските хандбалисти липсва
бори „Асен Балкански" и „Враня" в Димитровград
ше необходимата синхрони— пионерите баскетболисти от града проведоха
зираност, уиграност и рутиприятелска баскетболна среща.
нерство, с което ги превъзходваше гостуващият отбор,
'
щ
Без оглед на възрастта — играта предизвика
и който с равния резултат
сравнително добър интерес — мача наблюдаваха
се класира в сръбска лига.
около стотина зрители. При това бе демонстриран
докато Димитровградчани
хубав баскетбол, а отбелезяните общо към стотина
през идното хандбално пър
Г;.(
баскета свидетелствуват и за добра ефикасност.
венство ще се състезават в.
централна сръбска източна
Горе на снимката: група на победителите пио
гр^па.
нери—баскетболисти.
ъдията на срещата Райка
Ей
1 ръпкович води мача твър
де
умело и успешно.
Хандбалният отбор ,Лсен Балкански”
Ст. Н.
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Пионерският баскетболен
отбор в Димитровград

I

щ

щ,

СРЕЩИ НА НАЙ-МЛАДИТЕ

ШШ

ш

Ш1.

I

ш

ям
щ

Унтерщурмфюрер Кирхнер
Със своите
хора и четниците, беше приключен
към групата на Бенеш.
Това беше десант. Според плана на Фарнбюлер в Дървар трябваше да навлязат ре
гулярни части. Главният удар трябваше да
извърши 7 СС-дивизия „Принц Ойген”, която
предимно беше съставена от югославски фол
дербург"И “ "ЪРВИ П°ЛК На дивизията Бран
Щабът на операцията трябваше да се настани в Книн и неговата задача беше да ооганизира акции, които да привърлсат колкодителнгега^ойщщ^6 Едшщре^ю1ш^0 следС^ато
бъдат унищожени тези части, немските отря
ди възнамерявах да продължат похода сн към
Дрина. В щаба на генерал Рендулиц присти
гаха известия, че маршал Тито наистина се
намира в Дървар. Подготовките бяха извър
шени. Трябваше само да започнат действнята.
Генералът беше изпратил на Химлер шифровант радиограм
- и изАал последни нареж
дания. Това беше началото на „Конски скок *.
ДЕЙСТВИЯТА ЗАПОЧНАХА
Войниците от 500 парашутен батальон бя
ха доволни от пребиваването си в Югославия.
Прехвърлени ненадейно от Хлумец в Краде

— Не
после няма да имаме време за това.
Излязоха доволни.
Най-сетне нещо ново — каза Хазелвандер. — Наи-сетне малко ще се забавляваме.
— Само внимателно да не попаднеш на
мина,
ъсмити=°ГаВляабаВаТа Ще бъАе ЦЯЛОСТНа, —
У п™
Обермайер. — Па, лека нощ!
итидоха при войниците си.
ка нВ?1Часа на 21„май тревога дигна на кра

Ец~Т™ц—

коъюнданта^б^^' ^^Чя^тих^ругаека

намаляяГ ’ -боевата им готовност почна да
ната опк воаниците пиеха нелегално набавената ракия. Композицията тръгна едва към 2
часа след обед.
Влакът

воети гп? Обермайер, със своите войници и
оаГГ ,; ' а2"жсние отиде на периферията на
манАо»„™А
ВСЧе бе ПОАГОТВен бивак. Внцечасти през Любляна стигнаха на
Гюни
" Церкле- КЪАето бяха наетанени ввРкпЛуЧК°
казармите.

Хитлеровият план за
унищожение на Тито и
Върховния щаб
во, пиеха ракия, пленена от селяните, почи
ваха си и се приличаха на майското слънце.
Не бяха участвували във военни действия,
тях ги пазеха. За борбите срещу партизаните
бяха чули по радиото и в приказките на вой
ници от другите части. Понякога нощем, по
планините отекваха гърмежи, но те не полу
чаваха заповед да влязват в действие.
На някои им беше скучно. Но комендан
та на батальона хаубщурмфюрер Курт Рипке
дори не отговаряше и на въпроси на своите
офицери. Придаваше си тайнствен вид, ма
кар че дълбоко в себе си и той не знаеше за
каква акция ще бъдат употребени неговите
части. Всеки час очакваше твърде важни на
реждания.
На 24 май 1944 година есесовците, както
и обикновено, упражняваха скокове с пара
шути, упражняваха стрелба и хвърляне на
ръчни бомби. Рипке отиде в своя щаб в Матарушка баня. Беше извикал офицерите: Вицеман, Обермайер и им предаде поверителни
писма.
— Нареждам пълна готовност! Всеки миг
може да стигне нареждане за тръгване —1
каза. — Бъдете готови.! В пликовете се на
мира точния маршрут.
— Започна работа? Но каква? — запита
Обермайер като търкаше ръце.
кажа.
За съжаление нищо не мога да
Зная само, че ще участвуваме в необикнове
но важна акция. Казано ми е, че сме длъж
ни най-точно да изпълняваме поверените зада
чи. В определен момент ще узнаем коя е цел
та на нашата акция.
— Да не са това пак някакви маневри?
— се намеси скепнично Вицеман.
Рипке сви рамене. И той знаеше колкото
и те.

По това време оберщурмфь >рер Хазелвантер вършеше последни подготовки за поход.
На 22 май неговите войници с камиони за
минаха за Белград, а оттам с в \ак за Петров
*РаА (днешния Зренянин). На 23 май генерал
Рендулиц на своята карта начерта придвиж
ването на войсковите части. Две групи от от
ряда на Бенеш бяха прехвърлени в Окучани,
а оттам с влак за Загреб. След като пренощуваха те заминаха за Церкно. Последен, ед
ва на 24 май, потегли специалния отряд „За
вадил”. Седем офицери на Абвера тръгнаха с
кола от Сисак за Загреб, където се присъединхиа към войските на Вицеман.
Генерал Рендулиц и полковник фон Фарнбюлер не напускаха щаба. Следеха известията за придвижването на войските и всичко
начертаваха на картата. Бяха доволни поне
же всичко вървеше по плана. Най-сетне тех
ния поглед спря на мястото, което бе отбеля
зано като Матарушка баня. Оттам тъкмо в
този миг тръгваше за Петровград щурмфюрер Курт Рипке, който в определен момент
трябваше да поеме командването с десанта,
Същия ден Обермайер прехвърли своите есесовци на аерогара Залужаии. До вечерта
оберщурмфюрер Деве упражняваше скачане
със своите есесовци.
Обаче тайната все още не бе съобщена.
Офицерите и войниците непрекъснато си пра
веха догадки каква ли задача ги очаква. В
зори на 25 май, пронизителният звук на сире
ните направи суматоха сред есесовците на
аерогарите в Залужаии, Лучко, Церкле и Пет
ровград.
Същевременно бяха събудени и пилотите.
Беше даден знак за акция. Операцията „Кон
ски скок” започна.
Офицерите отвориха запечатаните писма.
Прочетоха последното нареждане.
„След истоварванс и определяне на мястото, където се намира Тито и партизанския
щаб — да се нанесе удар в това направление
с всички разполагаеми сили. Комендантът на
червените партизани маршал Тито да бъде за
ловен жив, а ако това е невъзможно, разре
шава се да бъде убит. Всички по-важни лич
ности, по възможност, да бъдат заловени жи
ви. Нареждането следва да бъде изпълнено
най-съзнателно. Останалите пленници да бъ
дат разстреляш* на място”.

БРАТСТВО Ш 18. ЮНИ 1971

,Тито пред пещерата в Дървар
Офицерите раздадоха на войниците Титовата фотография.
— Запомнете го добре — говореха те. —
Трябва да го заловим жив или да го убием.
Тръгваме за Дървар. Там няма да срещнем
почти никаква съпротива. Градът ще превзе
мем светкавично. Той е напълно без охрана.
Само внимавайте с населението. Не трябва
да им се вярва и затова ги избивайте. Нямай
те милост към бандидите. Запомнете, че за
изпълнението на задачата ни очакват, отли
чия, награди и прошка за предишните греш
ки.
Отделни десанти групи бяха запознати с
конкретни задачи. На аерогарата в Петроград хаубщурмфюрер Курт Рипке гледаше на
ча'совника си. Беше 5 часа и 55 минути. Даде'
знак:
— Тръгвайте!
Радиотелеграфистите дадоха договорения
сигнал. От четирите аерогари загърмяха мо
торите на тежките транспортни „Юнкерси”.
Есесовците влизаха в самолетите и щуките.
Пилотите слушаха коменданта:
— Старт!
В луксозна вила във Върнячка баня гене
рал Лотар Рендулиц, се наведе над картата.
Отбеляза точка, изгубена в планините, над ко
ято пишеше — ДЪРВАР.
Въпреки че Върховния щаб наисти
на беше слабо защитен с героичната бо
рба на малочислсннтс части, които из
държаха нападението на есесовците до
пристигането на по-големн съединения
на народноосвободнтелните войски, та
ка грижливо нзпланираното немско на
падение, което имаше за цел пленявано на другаря Тито, претърпя пълно по
ражение. Многочнсленнте немски войни
ци, конто участвуваха в този десант,
бягаха през глава, за да стигнат в своите
части и да не поподнат в пленничество.
ЕПИЛОГЪТ
Едва на 6 юни Върховната команда на
Вермахта официално съобщи, че бил извър
шен десант на Дървар. В съобщението пише
ше:
„В Хърватско части на нашите въоръже
ни сили, както п СС-части, под командване
на генералполковннк Лотар Рендулиц, в съ
действие на военно-въздушните сили нападна
ха и унищожиха слсд няколкодневни боеве
центъра на Тнтовнте банди. Неприятелят, сио
ред досегашни известия, е загубил 6240 души.
Освен това пленени са и складове с оръжие
и военни материали”.
(КРАЙ)
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Усукани одборници
Наслуша се шекша у Скупщинуту пцушье ко
на селско’ събрание. Ка налезоше одоровчаиье, дигли главе, руке турили през гьрбину, не гледаю никога, ко у кавену. Наседаше па ка поче ньиният
одборник да сече свакога кой говори против новуту задругу „Видлич". Не дава никому думуту синдракат, кока йе он преселник. Мани това ама поче
и да се прети.

МЕЖДУ ЛУДИ
— Ако слон се качи на
дърво, как ще слезе на
земята?

Не е необходимо куче
то да ни убеждава във вя
рността си.

След размисъл:
— Ще се свие върху ня
кой лист и ще чака есента.

Той: — Искам да умра!
ТЯ:
щото.

Адам бил единственият
човек, който не можел да
каже: „Извинявайте, гос
пожице, не съм ли ви ви
ждал някъде."

Ш
ЦШЛ
IV V;

Росини: „Певците се де
лят на три групи: тези ко
ито имат глас, но не уме
ят да пеят, такива, които
умеят да пеят, но нямат
глас, и такива, които нито имат глас, нито умеят
да пеят."

Парашутистите са хора,
които слизат от дървета,
на които никога не са се
качвали.

Ц

— Па ти ако не знайеш че си одборник, та ни]е ли че зна^емо — пресекоше га девойчетията у яд.

Той: — Тогава аз не ис
кам да умра!

— Ама я сам морал да излезнем. Испи йедно
апче оточка па нища не помага. Са идо у „Гациното” та подържа малко рейи^у на зубат.

В САЩ в магазин за оръжие влиза жена:
■

— Моля една кутия па
трони!
— Какъв калибър ще обичате?

*

— Кога избраше — питуйе и държи кърпу на
образат — я излезо теке ме укова зуб ко никига у
животат.

И аз искам съ-

*!
• 1

— 'бага, каже он — нийе знамо да узнемо и
дървото. Вийе ньи знайете кикво смо надигнути
още малко и стеше да дойде до тепаиье. Прекалабалисамо некико с иьинуту задругу, дойде йош поцвърста работа: избори за преселника на судат. И
тува се уока. На некоди ксци несу одборници дадоше думуту, на друЬи не дадоше. Ка дойде време
за гласуван,е искараше сви нощ нису одборници.
Я ме скъкче коу че буде избран, па си слезо у архивуту при Тренку и при Ину, да си пооратим с
девойчетията додека стигне абър коу е избран. Нема-нема тетига ^едън одборник слага се и тийе промул»и главу през пенджерчето.

— Ами катло за по-лълен човек ...

Да предположим, че ус
пееш да пробиеш стената
с глава. Какво ще пра
виш в другата стая?

— Море кока млого душ денъска заболе зуб —
умеша се и я — досъга видо десетина душ одлетеше у „Гациното”. Неколцина се затворили и заузели свити нужници у ошцинуту. Кока Ви йе уло
вила цвъркавица. Еве десет минуте ко ме йе призортило нема дека да улезнем да олабим жилу.
Ижъмби се нашият одборник йоще повече та
да ши покаже кико га истина млого боли зуб па
намаза при Нетка шега да питуЗе ко] ]е избран.
ЖванВа — рекоше девойчетията — боли га па
зуб — несмеде да гласа ни за ]еднотога, ни за друготога. Тека му ]е на]-згодно, нити де прщател,,
нити ]е непри]ател>.
А теквия усукани имаше тия дън десетина душ.
А със здравйе,
МАНЧА с.р.

