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ЖИЗНЕНОСТТА НА 

НАРОДА И СИЛАТА 

НА ПАРТИЯТААР СКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ *

Преди тридесет години работническата класа, = 
югославските народи и народности започнаха да ~ 
списват най-светлата страница в нашата история.
На четвърти юли 1941 година на югославска земя 
започна не само решаваща битка на живот и смърт 
против фашисткия окупатор , и неговите слуги, но 
и открит процес на революционни промени в ко
ито бе развластена капиталистическа класа и уста 
новеиа власт на работническата класа.

Четвърти юли 1941 е най-светла дата в борбата 
на югославските народи и нардности за свобода и 
социализъм. Тя е крайъгълен камък от който нед- _ 
вусмисленно и коренно, окончателно и безвъзвра- Ц 
тно съдбата на югославските народи се насочи по = 
нов път — пътя на действително и пълно освобож
дение на нашата страна. Днес, три десетилетия след = 
този ден, още по-непосредствено и още по-всестра- Щ 
нно се съзира съдбовното и величаво значение на = 
решенията на Партията. Днес нашият трудещ се 
човек е наистина креатор ма своя живот и на на
шата съвременна история. Той, като самоуправител 
е все по-решаващ фактор на разпределението на 
обществените блага, които създава. Самоуправле
нието на трудещите се е най-голяма придобивка на 
въоръжената борба започнала преди три десетиле
тия. Затова и величието на този ден е в револю
ционната решимост на тази страна под ръковод
ството на Партията и на Тито да се издигне от по- 
робеност и беда до свобода, богатство и обществен 
прогрес.

Тридесетте години от революцията неразривно 
са свързани с ръководната роля и името на дру
гаря Тито. Той във всяка фаза на революцията зна
еше да открива зародишите на новото и бъдеще- = 
то, на онова което тласка общественото развитие Ц 
напред. Достатъчно е да се погледнат ония прелом- 

. ни моменти и съдбовни решения на другаря Тито 
през изтеклите тридесет години за да се видят вси- ^ 
чките димензии и цялото значение на неговия ис- = 
торически принос в изграждането на социалистиче 
ска Югославия.

За нашите трудещи се делото на Югославска
та комунистическа партия, т.е. на Съюза на кому
нистите и делото на другаря Тито винаги са били 
и си остават верен пътеводител по кой път трябва 
да продължим. Така югославската социалистичес
ка революция непрекъснато се развива и укрепва 
донасяйки нови плодове за да богатее духовният и 
материален живот на нашия човек и на нашата 
общност, за да укрепва отбранителната способност 
на нашата родина.

Затова 4 -юли 1941 година е корен на 
светъл напредък, на сегашното н бедещето, непре- 
съхващ източник ма нашите вдъхновения и на на
шето творчество.
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Подполковник
Никола МатиевичI

I

.. ................ ......................ШШШ1ИНШШ1Ш..........Ш1ШШШШ1ШШ........

СЪТРУДНИЦИ
РЕДАКЦИЯТА
ЧЕСТИТИ ОБЩ СЪБОР В 

БОСИЛЕГРАДбългарската
граница4 ЮЛИ НА 25 ЮНИ в Босилеград се състоя общ общински 

сбоо на който по покана на председателя на Общин
ската’ скупщина присъствуваха
на Общинската конференция на СС™,лпГежта Общин- 
на СКС, председателството на ОК на младежта, лющи 
ския съвет на синдиката, народните представители на 
стопанските, просветни, културни и здравни тРУАОВН ко 
лектиии, представител на Стопанската камара от Леско-

“аЦ “слеГобстойни разисквания Съборът прие предло
жението на плана за обществено-икономическо развитие 
Же общината о"? 1971 до 1975 година и ироекто-статута 

който Общинската скупщина трябва да

ДЕН НА БОЕЦА Смесената югославско^ "°А°Л Ще б-Ае открита от
гяоска комисия за гранични 6 до 18 часа. нири 
срещи на заседанието си от обменят в зависимост отспо 
24 юни на граничния преход разуменисто между югослав 

Градини реши първата 
насе-

И

7 ЮЛИ и българска банка заската
курса. Ще се продават хра-

при
среща на граничното

двете страни да се нителни и различни индус-лепне от
състои на Н юли т.г. при ТрИадни стоки, 
с. Горни Криводол. Условията за срещата вДи

Срещите в Димитровград митровград и Драгоман ще 
и Драгоман са насрочени за б.ьдат уточнени по-късно.
Ъ, относно 31 октомври т.г.

Границата при Долни Кри

.

ДЕН НА ВЪСТА
НИЕТО В 
СЪРБИЯ

на
на общината, 
приеме през есентта.

Общнрно за събора — на 5 страница. _____
В. Г.



Й. Б. ТИТО: би армии, не само че твър
де бързо падаха под влия
ли е на други сили, но загуб
ваха и своята независимост 

Югославия може да запа
зи своята независимост са
мо със своето вътрешно еди 
нство, братското единство и 
крепкост на своята армия и 
всеобщата народна отбрана

дачата да защищава наша
та самоуправителна система, 
да защищава такава Югос
лавия, каквато тя е днес.

Защо считах, това за твър
де важно? Зарад това, 
щото се оказа навсякъде в 
света, не само в една част, 
че всички страни, които бя
ха без армии, или имаха ела

ЮГОСЛАВИЯ ВИНАГИ УСПЯВАШЕ ДА 

ЗАПАЗИ ЕДИНСТВОТО СИ
за-

ЩАСТИЕТО НА ЕДИН 
ЧОВЕК НЕ МОЖЕ ДА СЕ 
ОТЛЪЧИ ОТ ЩАСТИЕТО 
НА НАРОДА— Отговори на президента на Републиката на въпроси на ав

тора на монографията ьТито -реч и делоч. Т. Станоевич — един народ, по отношение 
вътрешните отношения в от-

Въпрос: Трудно е да се 
намери област на човешкия

прилагаме на нашите усло- интерес, в която Вие, дру- делни страни, както напри- 
вия, не догматически, нотво гарю Тито, отворено и не- мер е и в наша Югославия 
рчески, в унисон с общия посредствено да не сте из- като федеративна република 
ход в света. нели своето, макар и най- • — щастието на един човек

общо мнение. Но съществу- не може да се раздели от 
ва, все пак, един актуален щастието на целия народ, 
въпрос, който на Вас, като Следователно,. всеки граж- 
хуманист може преди мно- дайин може да намери сво- 

Въпрос: Как в областта зина други, да с.е постави: ето щастие и своето право 
Отговор: Ако имаме пре на външно-политическите от на какво, в днешно време, място в рамките на - една на- 

Двид как Югославия изглеж ношения трябва да разбира- придавате най-голямо значе- ция, в рамките яа правил- 
даше след освободителната мо борбата на социалисти- ние в живота на човека за ното разрешаване на нацио- 
война и какво заварихме в ческа Югославия и Вашето осъществяване на неговото налния въПрос — което ние, 
нея, тогава наистина можем лично настояване другарю лично щастие? по мое мнение, вече постиг-
да бъдем доволни от резул президент, в света да се за- нахме. Но личното щастие
татите, които постигнахме пази мира и осъществи гра- Отговор: Това е наис- • не смее да се.основава вър-

ничество меж- тина труден и сложен въп- ху недоволството или неща- 
рос. Днес ние се стълкновя- стието на други народи или 
ваме с толкова различни ста хора, изобщо. Следователно 
новища, с толкова различни твърде важно е как нациите 
мнения, например по отно- или хората, съгласуват свои- 
шеиие независимостта на . те отношения.

Въпросите и отговорите са следните.
В рамките на монографията „Тито-реч и дело”, ко

ято излезе тези дни на плочи, обнародвани са на уводни 
места и. отговори на някои въпроси, които президентът 
Тито е дал на автора на монографията Тихомир Станое
вич, публицист от Белград. ГОЛЯМ ПРЕСТИЖ НА 

ЮГОСЛАВИЯ В СВЕТА
Въпрос: Когато днес раз 

мислите за военните години 
и въоръжения етап от ре
волюцията на югославските 
народи, другарю Тито, как
во значение придавате на за 
воюваните придобивки?

Отговор: Когато човек 
в мислите си се връща на
зад, в миналото, и размис
ля през какви трудности ми 
нахме, за да можем с народ
ната революция, в която 
участвуваха всички наши на 
роди, дойдохме до огромни 
резултати, които осъщест- 
вихме, трябва да заключим., 
че най-великото, което в та
зи революция постигнахме е 
именно братството и един
ството, което осъществихме 

Цената,

дружено с по-малко трудно 
сти?

досега. дивно сътруд
Покрай това, не смеем да ду народите? 

изгубим от предвид огром
ните трудности, които в про
цеса на изграждането на на 
шата социалистическа стра
на се изпречваха по пътя ни.

Отговор: Курсът, който 
във външната си политика 
взе Югославия още от нача
лото е в унисон с нашия 
стремеж да се опази мира 

Затова трудно да се каже Народите на такава страна, 
дали сме могли досега да която е минала през такива 
направим повече и по-бър- тежки и кървави борби и 
зо да вървим напред, макар трудности, която толкова пъ 
че понякога правехме и гре- ги е била разорявана, не мо 

С която тази шки. Ние, естествено, вина- гат да желаят нищо друго
придооивка платихме е твър ги се стремехме смело да от- освен в света да бъде мир Въпрос: На края на то- една съвсем нова перспекти-
де висока, за да можем днес страняваме грешките, да ги и да се посветят на творче- зи своеобразен разговор, по ва за човечеството,
да допуснем на някого, пре- изправяме, колкото е възмо- ска работа. зволете ми, другарю Тито, Човечеството днес се нами
ди всичко, да угрозява брат жно, навреме. Процесът на Югославия затуй е една от Аа ви поставя още един не- ра на такъв завой, че за не-
ството и единството, както нашето вътрешно развитие, първите страни, които стъ- посРеАствеп въпрос: какво го се поставя въпроса: или
и другите придобивки от на- икономическо, политическо пиха в редовете на необвър по Ваше философско гледа-. — или. Или отново ще дой-
шата революция. и друго, не беше лесно. По заните не приобщавайки се не на човека и света тряб- де до една катастрофа, коя-
ЛаТуИ когато АНес гледам Досегашния път срещахме нито към един лагер. Това вало Аа се пРиеме като най- то може да бъде много по-

още има хора, които много трудности, които ни съдействува в света тя да спе п°Аходящц перспектива за тежка, отколкото всички до-
Това и по различни се създаваха и отвън. На чели голям престиж като ОТАелни народи и цялото чо- сега, с оглед на страшните

опмтпя-г разрушават или се мнозина извън страната не миролюбива страна, която вечество в последното десе- средства за унищожение с
ют ти1Р2УШат ГОЛе В НИТерсс нашата "ра наистина желае отношения ™Детие на този бурен век? които човечеството днес раз
првпд™А6 Т нашата на бързо да укрепва и при- та между народите днес да Отговор: Въпроса, кой- полага, или да се мине към
революция, за които са да- добивните извоювани в про- се поставят по-другояче от- то ми поставихте има дос- съвсем нов курс в между
ние нГ нятят?С?ТВ кВ ТеЧС' нятя г!3 пародоосвободител колкото това беше в мина- та връзка с това. което яие народните отношения ^то
м я™я= освободител- ната борба в пълна степен лото и отколкото е днес Анес в света търсим. Ние ест, да се спре всяка война
на борба, това много ми те- Анализираме. Разбира се, ние с това свое “е в ««та да се осъди дори всеки помисъГза вой-'

Мие днес още не можем становище и дейност в об- махне от дневен ред вой- на. С една дума необходимо
воболителия ”а нашата ос- Да кажем, че сме имунни ластта на външната полити- ната като средство за раз- е да дойдемУв положение в
бивгатрТ борба и придо- аР^ДУ различни грешки и ка — благодарение на своя- решававе на международни- което ще говорим само 'зя

осъществени в тази отклонения, на които няко- та консеквентност и строго те проблеми. Ние искаме това как отделни стоял?, „3
вия 1нес яГевМНИ' Ютосла- ва се п°Аават наши ръковод придържане към мирол^би- '!аи-страшните средства за бързо да се рщвиват от
ко^Нс^иСТагап;„См?ра:Нав “«Ж аз съм уверен, че ™=Г%уТВ%°ъж„С° х^Ьа"= е

времена успя да ние ще превъзмогнем всич- ки народи, политиката кое със стРашна разорителна ческа ^ икономи-

иЕт:ьл"^“ш'.г^ “ *— « в“ой."^22 алжгацай с”..ггг.С™ ~
всички опити с раздори и НА ДОКТРИНАТА НА СО множество страни е кое?з ™е- С едта дума ^е игкя щастливи всички народи на

дентЪст?°С: АРУГар,° презн‘ П° ВаШЕ мнение- ДРУтарю Въпрос: Колко по Ваше Да се осигури -- отговори другапя Ти-п,
дент сте доволни сте от про- президент, пътя на нова мнение, и катп ппеГ..!
цеса на обновяването на ст- Югославия в социализъм е Републиката и кятЗИАрНТНа ГУ ГГПТД || я
раната и социалистическото ЗатоБа е трудно да се каже »ен'комендант чяя ВъРх°- | ИКгПТД Н Д 'ИИПАШД
илГс^хе/че тГе“ ~н ^°^ра^~^ Ц А 1/ЛОДГ'Г '

“ Квалайг!" с К0РАБА »С0ЮЗ 11«
ксизма? АОКТрИНаТа "а %1ОС3Т^оГ° ~ ^ ™^^аН^б^ нормално

Отговор: Път„ на нова с^еТГр-ва^нГмо6 На “ 60?^“ “ » '
Ю -лавия в социализъм се Дерна и мощна армия атгои космическия кораб „Союз В съгласие с ггппт..,
обляга върху много специ- това и система на 11 подполковник Добровол- -.~-?аСИе с пР°трамага
Фичности, с които изобилс- Ана отбрана на 
твува нашата страна. Главен Отговор: Опитът-вмтагяй •.яг&вуг «гдагглг*, ззаядаг*™?на даде нашата освободител вся7<а страна ако игз-я' 6 "а ^9 юни 1971 година е- моторите 'зя' » аА земята —г
на бороа, нашата револю- запази своята незави™ Аа кипажът на орбиталтатапа Полеят е зя ®КО спускане-■ : -
ция, в която участвуваха в”, трябва да има п спел^™ ' УЧНа станц™ ..Салют" изпъл ко з^ем™ГРШен чрез 'ле 
чки наши народи. С героиз- запазване на тазиРнезя» 33 И АОКРаи програмата на по опредеАени -На коРаба. в 
ма и жертвите през войната мост. Затова аз о.те л!™' «6Та и полУчи инструкции жщ- за пп!.1!?™' - 5кипа-
със своята миролюбива по- мото начало считах'за твъ^ те ппе»?”3™' Космонавти- спуснал с вертолет°ИТ° Се

страна^пече^ оглеГна’ шт^иалшже^т П"- ма^Р^1“ к^б^Союз рил.^след

има вас^е~' ** т!

няк!ккоУ новоНсхв^ТеВУРа сГо^ „Гс“сГрТиГ =а ТъТсТо" '
доктрината на социализма Анес наша Югославска на л^т" ге Н^а станция „Са- титр . воя пол.ет космонав-

Маркс-Енгедс-Леиш,,

" БРАТ.СТВО ■ 2 ЮЛИ 1971
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Освен икономическо 

Власина има и
пътят Босилеград 

политическо значение
Ц По-нататъшното 

от изграждането 
■ Рударството - 

близко бъдеще

развитие на общината 
на инфраструктурата 

реална възможност общината 
да стане икономически

Взависимо твърде сериозната и ар- до Рибарци сигурно ще бъ- един директор от коопераци 
гументирана дискусия, учас- де построен до 1975 година, ите и другите предприятия 
тниците на събора — отбор- а Босилеград до 1973 годи* не намери за нужно нещо 
ници, членове на ръковод- на ще получи асфалтова връ да каже за плана, в който 
ствата на СКС, ССРН, проф- зка с магистралния път при те имат определени задачи, 
съюза, учители, икономисти, Владичин Хан. Станиша Ста Особено остри критики бя 
юристи и инженери — доказ нкович изтъкна значението ха отправени и по адрес на 
ваха че задачите които са на реалността в планиране- горското стопанство, което 
начертани в плана могат да то и подчерта значението на освен експлоатация на гори- 
се осъществят само ако Бо- мобилизирането на собстве- те, малко прави за тяхното 
силеградско получи път. ните сили в разрешаването повдигане, а в плана се вклю 

И народните представите- на някои проблеми в общи- чва с по-малки задачи от 
ли от Съюзната и републи- ната.
канска скупщина, които при Участниците в разисквани 
съствуваха на Събора, изтъ- ята критикуваха слабите 
маха, че развитието на Бо- планови задачи, които през 
силеградско в бъдеще ще за настоящия период са си по
вием преди всичко от пътя. ставили някои

в
развита

Изхождайки от това, че 
шосейната мрежа, особено 
пътя който свързва Босиле
град с вътрешността на стра 
ната е фактор който до 
е спъвал развитието на об
щината — председателя на 
Общинската скупщина Вла
димир Стоичков в речта си 
пред Общия събор каза: „В 
подчертаната ни ориентиров 
ка към изграждане на 
фраструктурни обекти сена 
мираха желанието ни и жи
телите от нашия край да се 
намерят поне в приблизител 
но също положение в пра
вата си и възможностите с 
вече постигнатото в СРС". 
Обосновавайки това, В. Сто
ичков каза, че освен иконо
мическо значение, проблема 
на пътнищата в нашата об-

По такъв начин на Общия 
събор в Босилеград 
скванията за плана 
номическото и обществено 
развитие от 1971 до 1975 го
дина доминира съобщител
ната вързка на Босилеград- 
ско с вътрешността като ре 
шаващ елемент за понататъ 
шното и развитие. Над 20 
участници в разискванията, 
от общо около 100

в рази- 
на ико-

сега

ония, които досега е осъщес 
твило.

Бурни бяха и разисквания 
та във вързка с изгражда
нето на язовира в Г. Лиси- 

кооперации на за нуждите на водоцен- 
тралите Власина — Врла. 
Тук особено се подчерта, че 
язовира ще остави без вода 
голяма част на общината и 
че с неговото изграждане бо 

стопанство

ин- присъс-

силеградското 
ще има дългосрочни щети ' 
(земеделието, бъдещето ру- 
дарство и всички терциални 
отрасли, които ще дойдат с 
развитието на стопанството) 

На събора може да се ви
ди, че босилеградската об
щина

щина имат и политическо 
значение — имайки предвид 
изостаналостта на община
та. „Тъй като пътните съоб
щения са станали един от 
ограничаващите фактори в 
сегашните условия на обще
ствено-икономическото раз
витие и поради това и на 
дългосрочната ни политика 
в развитието — изграждане
то на пътищата е една от 
най-важните задачи в разви 
тието на общината". Най-ва
жен път, който трябва час 
по-скоро да бъде построен 
е пътя от Рибарци до Вла
сина. Но също така и пъти
щата от Рибарци към Тлъ- 
мино и от Босилеград до 
Вранска баня през Бесна ко 
била. Всяко отлагане на из
граждането и модернизира
нето на тези пътища ще спъ
ва понататъшното икономи
ческо развитие на община-

в петгодишния си план 
вижда всички потенциални 
възможности равноправието 
на нашата народност с дру
гите народи и народности, 
да получи и икономическа 
основа, която по-нататък ще 
тласне развитието на прос
ветата, културата, здравео
пазването и изобщо общест
вения и личен стандард.

А. Л.

От събора в Босилеград

щващи, доказваха това чрез При това, например, Арса Като пример бе посочена бо 
дискусии за раз Томич подчерта възможнос силеградската

тите за развитие на живот- В плана си е начертала по-
мишлеността, търговията, новъдството, горското стопа сериозни задачи в развитие-
просветата, културата, здра нство, минното дело. Той то на земеделието. Тук тряб
веопазването. заяви, че пътя от Власина ва да напомним, че нито

кооперация,аналитични 
витето на земеделието, про-

та.
Това си твърдение той под 

крепи с данни, които откри
ват перпективите на минно
то дело в общината. „Счита
ме, че е по оправдано ико
номически и политически 
по-целесъобразно да експло
атираме нашите качествени 
руди, отколкото да ги вна
сяме, защото за цялото ни об 
щество това е по-изгодно ка 
то знаем, че нашия износ 
е в застой.

И Стоичко Ангелов, секре 
таря на ОК Съюза на кому
нистите, в разискванията си 
обърна главно внимание на 
съобщенията като каза: „Ако 
говорим за значението на 
съобщенията и връзките с 
някоя среда, за някой район, 
тогава практиката доказва, 
че за нас без добри връзки 
с вътрешността на страна
та, с големите центрове, с 
по-богатите райони няма ра 
звитие, няма напредък —ни 
то икономически, нито друг. 
Нашето състояние е с прак
тика доказан пример, че там 
където няма път, или няма 
добър път, не идва ни оно 
ва, което неминуемо би до
шло с пътя. Той изтъкна, че 
през общината минават два 
пътя от втори разряд (ДОд 122 
и 125), а също така и два 
от трети разряд (ДО* 279 и 
338). Обаче, каза Ангелов, 
досега нито един не е модер 
низиран, а като жизнена 
необходимост винаги е из
тъквано общината поне с 
един по-модерен път да бъ
де свързана с вътрешноста 
на страната.

ОБЩИНСКИЯТ СТАТУТ ЩЕ БЪДЕ СЪГЛАСУВАН 

С КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРОМЕНИ
ЗА ПО-ГОАЯМА ПУБЛИЧ
НОСТ В РАБОТА
Публичност в работата и 

осведоменост при решаване 
то на всички важни въпро
си също така следва да на
мери съответно място в но
вия статут. Именно, в досе
гашният на тоя въпрос не е 
било посветено по-големо 
внимание. Обаче развитие
то на самоуправителните от
ношения в комуната налага 
публичността в работата да 
бъде присъствуваща във вси 
чки общински структури.

Има и други причини за 
изготвянето на нов статут.

Тоя важен самоуправите- 
лен документ в идващия пе 
риод ще бъде представен на 
обсъждане. Това ще е залог 
че той ще отразява общест
вено-политическите отноше
ния в комуната документ и 
че структурата на община
та ще бъде съответен израз 
на тези положения.

Главна и основна цел на 
новият статут е Общинската 
скупщина да бъде място, къ- 
дсто ще се развиват разлнч 
нн облици на самоуправн- 
телно свързване и договаря
не. При това, отделно зна
чение ще имат обществено- 
политическите организации 
като инициатори на акции.

В. В.

райе на ръководни лица. Ли 
псата на конкретната разра 
ботка на тоя въпрос, както 
и взетите изменения и доггьл 
немия са създали значител
ни последствия. Понеже тоя 
въпрос постоянно се нами
раше на дневен ред, необ
ходимо е сега да има детайл 
ма и конкретна обработка 
в новия статут.

е сравнително застарял, фак 
тически и надживян, с оглед 
на промените, настъпили в 
самоуправителните отноше
ния в комуната. Освен това 
отношенията между община 
та и трудовите организации, 
пренасянето иа компетенции 
от Републиката иа община
та също не са намерили съ
ответно място в статута. То
ва са главно причините, ко
ито са довели до изработва
нето па нов, статут в който 
ще бъдат внесени всички по 
ви качествени промени.

Статутът от 1964 година е 
първият. В него някои об
щински институции не са 
представени в необходима 
светлина: с уточняване на 

компетенциите,

На общинския събор в Бо
силеград се водиха и първи 
разговори за новия проекто- 
статут на Общинската скуп 
щина. На тоя проект бе да
дена виза върху него да се 
разисква на събранията на 
избирателите, в обществено- 
политическите и трудовите 
организации и др. 
телно, той ще бъде приет от 
ОС след приемането на аман 
дманите за промяна на ре
публиканския устав. По та
къв начин той ще бъде съ
гласуван и със съответните 
конституционни промени. За 
щото, подготовките и прие
мането на конституционните 
амандмани на СР Сърбия ще 
даде траем импулс и върху 
обществено-политическата и 
самоуправителна система в 
общините.

Причините, които доведо- 
: изработването 
проектостатут бяха об-

Инан Андо-

Оконча-

ВЪВ ВСЯКО СЕЛО — 
ОТБОРНИК

Равноправното застъпване 
на всички села посредством 
свои отборници в Общинска 
та скупщина е въпрос, кой
то е дълги години изтъкван 
от страна на избирателите, 
Защото, досега при избира
нето на отборници за общин 
ската камара по няколко се
ла са представлявали една 
избирателна колегия. В слу
чая е избиран оня кандидат 
в чието село има най-много 
избиратели. Малките 
фактически никога не са има 
ли свои отборници. Най-уда
чно решение, което се и пре 
длага в проектостатута, е 
всяко село да има свой от
бори ик.

задачите, 
правата. Отделни обществе
ни структури, както напри
мер местните общности, съ
бранията иа избирателите, 
общинския събор, тъкмо се
га теоретически и практиче
ски са оформени.

Някои положения в досе- 
в момента

на ио-ха до 
вия
разложени от 
нов, председател па стату- 
тарната комисия на ОС и 
Цоне Тодоров, председател 

Общинската конферен
ция па ССРН.

Досегашният статут иа об
щината носи дата от 1964 
година. От тогава до днес в 
него се внесени множество 
съществени изменения.

Това означава, че статута

гашиия статут, 
на прилагането им са сс ока 
звали непълни, без коикрет 
пост, което е изисквало до
пълнително тълкуваме и съз 
давало правна несигурност.

Голям и усложнения праве
ше прилагането на решени
ето на статута за преизби-

села
на
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ТРИ ВЕЛИКИ
въоръжени войници. Но Остане в историята на юго- 

без оглед на този факт те славските народи като да- нов период, в който всички 
претърпяха големи загуби, та, която ознаменува завър- дотогавашни придобивки тр 
По време на четиригодишни шването на един военен пе ябва да укрепнат, да се раз- 
те борби нашата армия из- риод за по-добър и по-щаст- ширят и развият, 
хвърли от строя 450 000 не-

лив живот и влизането в

приятелски войници и пле- Голямо доверие на.народани или унищожи голямо ко- в ЮКПличество военни материали.

Наред с развитието на въо | На 31 януари 1946 година необходимия опит, изисква- 
ръжеиата борба и със съз- Учредителната скупщина ха големи себеотрицания от 
даването на ЮНА се създа- провъзгласи Конституцията нашите народи, 
ваше и нова народна власт, ца ФНРЮ, Тази Конститу-
като основа на новия соци- ция, като общонародно де- При такива условия беше 
алистически строй в нашата ло бе израз на стремежите, необходимо да укрепва ида 
страна. Към края на 1941 го за които се бореха нашите се засилват по-нататък най- 
дина в много краища на Народи и дадоха несметни важните придобивки на Ре- 
Югославия бяха формирани жертви от 1 700.000 души, по волтоцията — братството и
и',"п"'пл л ...... ‘=г~ своето съдържание е най-де единството, народната власт,

мократическата Конститу
ция, която е имала дотогава

ЮНА, независимостта и си
гурността на страната. Съ
щевременно разорената презедна страна.бе основана АВНОЮ, а ед- войната страна се възобно-

на година по-късно, на 29. ФНРЮ е плод на велики- влява, а през 1947 година бе
XI. 1943 година в Яйце се те стремежи на всички на- приет първият петгодишинеМлинишепозиция проведе историческото Вто- ши народи на тяхната съв- план по стопанското разви- 

местна борба и свръхчовеш- тие, който се осъществява 
ки усилия и героизъм, осъ- ше при твърде тежки обсто- 
ществени в Народноосвобо- ятелства. "
дителната борба

започн^^а ех°о3апГеГав1аваАВ ед°„? ох

циалистическо общесхво. Носихед на този процес е ра- най-крупните и най-далнови- 
оптическата класа и нейният политически авангард — дни събития в историята на 7 
Съюзът на югославските комунисти. Това е сравнително 
кратък период ако се има предвид величието и значе- 
вие1? събитията, които го изпълват. След като ЦК 
на НЖ11 взе решение за народно въстание против ок\г- 
патора, във всички краища на нашата страна започнаха 
въоръжени боеве. Така вече към края на месец юли дей
ствуваха десетки хиляди бойци, групирани ~ 
ски отряди и групи. Тези първи партизански отряди и 
гагвдетога б”Ха мРоли™на нашата Лр^.Фор
шГгол^ня т^л^ пролетарска бригада на 22 декември 
оъжеш^ р^?мЛи висш етап в развитието на въо-
^^^ Н̂аШИТе НароДЙ и наРОАНости. През
>»« сГ=еИл4Тат^аВи
фоХр6^ 9АР^„зПГ’„аХкоСр™уса.ЪЩеВРеМе,ШО бяХа

нашите народи. В течение 
на най-ожесточените военни 
операции се роди нова Юго С

В разгара на най-големите 
Страната беше икономиче изпълнения на тези задачи 

ки изостанала, а при това бе извършен страхотен на- 
славия, основаваща се върху По време на войната претър тиск върху нашата страна 
принципите на истинска де- Ця огромни материални раз от Информбюро. С това се 
мокрация, равноправие и рушения. Политическият во- 
братство и единство на на- енен и икономически натиск 
шите народи. Второто засе- върху социалистическа Юго 
дание на АВНОю окончател славия, от разни страни, ос 

отхвърли стария вътре- татъците на капиталистиче-
строй и постави нов, ските отношения, неразвита ложение, но тези 

върху основите на демокра- та работническа класа, без 
тическите придобивки 
вободителната война.

в партизан-
оказахме в още по-тежко по 
на единството на нашите на
роди и голямото доверие на 
политиката на ЮКП и дру
гаря Тито успешно предол- 

трудности

но
шен

преодоляхме.
на ос

Голям принос на нашата 
страна в борбата против 
фашизма

Гордеем се с постигнатите 
резултати

ЛИОН бойци. В навечерието
за освобождението °наРстра- ТРето™ заседание на

През 1943 и 1944 година 3 ?Ха Ф°РмиРани 4 ар- АВНОЮ през август 1945 го С гласуването на Закона на самоуправление в което

~ I“ *1Г“ “
Г—— ~ № ” —

1944 година съчиняват 15 коо ТОВНа ВОЙНа имаха на тери‘ РИ същата година УчРе‘■ съчиняват 15 кор хорията на Югославия сред- дителната скупщина провъ-
пуса с около половин ми- но по 600—800 хиляди модер

през 
десетилетиянова изтеклите вде

страница в социалистическо голям брой трудещи се уча-
чГз“ “^С-за =коВто°“ - -
дадена твърде широка база ние. С тпия ^згласи ФНРЮ. Този ден ще самоуправле-
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ето услови развитието наето моуправителната социалнс- 
панството и на промишлено- тическа система, свободата 
то производство за около 6 на човешката личност хума 
пъти през последните десет низма и демокрацията Си 

БРоят на заетите от стемата на общонародната 
‘ ™ 14,03 г°Аина на отбрана стана и конституци
3 706 000 през 1969 година, до онно неразривна част и фун 
като процентът на селско- кция на обществено-пплмтм V ол
стопанското население сена ческата система Трудещ^ К-ЪМ ЗО-ГОДИШНИНЯТа ОТ ВЪСТЯНИеТО В ЮгОСЛаВИЯ 
мали от 67 на 46 на сто. На- те се и гражданите, народи- 
ред с това настъпиха годе- тен народностите, общество- П А
ми промени в квалификаци- но-политическите съвместно- I ЮЗЗН6НСТВ2 В ХлИМИТППКГПЯЛ
онна структура на заетите, сти, трудовите и други орга 1 “ » I м
така се днес 66 на сто са низации, стават субект 
квалифицирани. През този отбраната на нашата страна, 
период стойността на произ Онова, към което се стре- 
водствените фондове в обще мехме от първата въсташтае !?. 
ствения сектор на стопан- ска пушка, преди 30 години, 
ството се увеличи над 10 днес до голяма степен 
пъти. През същия период бе осъществено. Защото наши- 
извършена модернизация и ят трудещ се човек стана 
реконструкция на почти 50 свободен господар на своя 
на сто от промишлените мо труд и творец на своето бъ- 
щности.

ване на нейната международ 
на позиция, като последова
телно необвързана страна 
което е съществен интерес 
на трудещите се в нашата 
страна.

Ъ/Л

шжна са-

щ
■

ШбжШ;. ШикПодполковник
Петър Влашич Запасни офицери на обучение

на Отборът за чествуване 30- 
годишнината на въстанието 

революцията в нашата

ране на филма „Битката на 
Пацифик”.

Чествуването на Деня на 
въстанието — 7 юли ще се 
проведе както и досега в 
Изатовци и Трънско Одоро- 
вци. И там се предвижда бо 
гата програма. В двете се
ла ще бъдат организирани 
митинзи, посещение на гра
ничните постове и спортна
та стрелба.

На заседанието от Отбора 
бе взето решение тържестве

но заседание на Общинска
та скупщина да се проведе 
на 28 септември — Деня на 
формирането на Първа цари 
бродска бригада. На 
ден ще бъдат връчени 
мврийските награди, ще бъ
дат положени венци 
паметниците на загиналите 
прожектирани филми, а уча 
стници от НОБ ще изнесат 
свои спомени.

страна на заседанието си от 
23 т.м. прие програма за тъ
ржествата в Димитровград
ско. Централните чествува- 
ния по случай Деня на бое
ца — 4 юли ще се състоят 
в Долна Невля и Петерлаш.

Д щ , достоен строител на Центърът за култура и за- 
социализма. Всичко, което 

Добрите резултати, постиг постигнахме в изграждането 
нати в стопанството, съдейс- на страната, осъществихме 
твуваха за бързото увелича олагодарение на самоуправ- 
ване на всички видове пот- лението. Трудещият се, са-
макинство^има "все^повече За^есгТенйГсиЧТе ДиМИТрОВГрЗД ПОТВЪРДИ КЯВДИДЯТУрИТе НЗ 
разни апарати и уреди, ав- лост. Най-голямата необхо- 
томобили, а всяка година се димост днес е и занапред 
строят над 100 000 нови жи- да се развива самоуправле- 
лшца. Нашата страна е вто- нието, защото това е едиН- 
ра в света по броя на студе- ствена гаранция за укрепва 
нти по отношение на броя нехо на социалистическа 
на населението. Правят се Югославия, за осигуря ваце- 
големи усилия да се изко- на оправието на „ей- 
рени неграмотността — нас- у 1
ледена от миналото. Разви- ните народи и народности 
тието на здравната служба и, същевре 
даде възможност средния,ия|,и^™*,г ^ 
век на югославянина да се 
увеличи през последните два 
десет години с около десет 
години, а морталитега на но
вородените заема най-нискг 
граница в Европа.

този
септее и

пред

бава ще организира подбра
на програма с лагерни огньо 
ве, рецитации и прожекти- В. Г.

Драгослав Маркович, Коча Половин, Драги 

Стаменкович и Миялко Тодорович
На заседанието си от 25 гледа предложенията на Кан След кратко встъпително 

юни Кандидационната коми дидацицонната комисия на слово, което изнесе предсе- 
сия при Социалистическия Република Сърбия за члено- дателят на ОК на ССРН И- 
съюз в Димитровград раз- ве на Председателството на лия Петров, се премина към 

'в СФРЮ да бъдат избрани тайно гласуване. Кандндаци 
| Драгослав Маркович, Коча онната комисия единодушно 
1 Попович и Драга Стаменко- гласува за предложените ка 
* вич, а за член на Камарата ндидати. 
я на народите в Съюзната ску 
I пщина Миялко Тодорович.

за осигурямен но

В. Г.

% От заседанието на Маждуобщинското 
5! в^че в Ниш

Конституционните аманд 
мани означават по-нататъш 
на афирмация на ръковод 
ната роля на работническа- 
та класа, на пълното равно- 
правие на народите и народ 
ностите, отговорността на ре 
публиките и покрайнините 
за собственото си и общо -“г” 
развитие. Те утвърждавата 
класовото съдържание на пс 
литиката на СЮК и прокар 
ват път на демократическа- 
та стабилизация на общест
вените отношения чрез спо
разумяване и договаряне, ка 
то единствено възможен ме
тод за разрешаване на вис
ящите проблеми на развити 
ето на нашата самоуправи- 
телна социалистическа общ
ност — се казва в заключе
нията на XVII заседание на 
Председателството на СЮК.

Отбраната на страната — 
неотчуждимо право на 
всеки гражданин

ЕДИН СУП - ЗА ПОВЕЧЕ ОБЩИНИ
| — На заседанието прясъствувая Славко 
» Зелевия, републикански секретар на 
\ вътрешните работя"Л

те в обединяването, защото 
на заседанието бе подчерта 
боязъна, че мнозина ще ос
танат без работа.

Общо съгласие за форми
ране на обединена служба 
бе постигната, макар че сек- 

ОК на СКС в Ба-

В Ниш се състоя заседа
ние на постоянния комитет 
на Междуобщпнското вече,частиОт последните подготовки па териториалните
на което се разисква за о 

‘ дннявансто на СУП от по
вече обЬини на което при- 
съствува и Републиканският 

, секретар за вътрешни рабо-
Ъзь/:'»'. ? -е та ти Славко Зечевич.

В уводната си реч начал
ника СУП в Ниш Алекасн- 
дър Попович изтъкна, че за
рил по-ефнкасно действува- 
нс на служба на сигурнос
тта е необходимо да се ос
нове общ орган. За предим
ствата на обединената слу- 

■ жна ДС говори ренубликан- 
?м скня секретар на вътрешни- 
2] то работи Славко Зечевич.
№ — Макар и удребиеш1 —

каза той — досегашните об
щински сскретариана навът 
реииштс работи постигнаха 
забележителни резултати. 
Всс пак, общият орган би 
отстранил някои слабости, 
които досега се пипваха в 
работата. Той по-нататък ка 
за, че принципа „никой да 
не остане без работа”, след
ва да бъде един от девизи-

ретаря на 
бушница Будимир Величко- 
внч изтъкна, че е неоходим 
щателен анализ на всичкн 
общински секретариата на 
вътрешните работи.

Секретарят на ОК на СКС 
Райко Зарков изнесе дими
тровградското становище, че 
те оправдават формирането 
на общия орган ,но е необ
ходимо да се има предвид 
специфичността на тази об
щина.

На заседанието бе решено 
началниците на СУП в седем 
то общини да изготвят про- 

обедтшването на

С приемането на концеп
цията на общонародна отбра 
на и с откриването на про
цеса на обобществяване на 
отношенията в тази област, 

всъщност отбраната на

екти за
тази' служба. Основана е 
мисия от 7 членове, която 

обиколка на седемте

ко

след
общнш! щ.» пзготвг. оби; про 
ект за обединяването на та
зи служба. Това трябва да 
бъде готово до края на юли.

С Кръстни

ние
страната наредихме в исто
рическите и непосредствени 
интереси на трудещите се 
самоунравител в сдружения 
труд. Поставена върху тази

когато еПовече пот когато е мир — по-малко кръв 
война
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Сериозни иробяеми на горското стопанство Заключенията на общинския събор
Експлоатацията надминава 

възобновяването
която да я допълни с предложенията от разискванията и
бяха приети заключения. __„0

Главно, заключенията имат за цел ускоряване на 
стопанското развитие на комуната. Именно, затова в тях 
се набляга да се изнамери оня стопански отрасъл, които 
ще бъде носящ и ще тласне напред съвкупното стопан
ско развитие в комуната. __

Ето защо в първото заключение се казва, че пое 
служби да се установи обема на 

минните залежи в Бо-

Взимайки реч на Общии- вените експлоатацията над- 
ския събор за проблемите на минава възобновяването. То 
горското дело в комуната ва може да има сериозни и 
инж. Минко Якимов, заве- дълготрайни последствия. За 
ждащ' горската служба при туй и има място за тревога, 
общината с цифри и факти
доказваше, че тоя важен за От територията на общи- 
комуната стопански отрасъл ната, която заема площ от 
в последните години прелей 57.088 ха почти 30% са гори 
вява много сериозна криза или към 17.000 ха. Към 6.000 
Той посочи, че не само при ха от тях са обществени. С 
частните, но и при общест- тях главно стопанисва горс-

Имайки предвид съществу 
ващото количество дървесен 
материал* както и неговото 
качество за обработване, съ 
ществуват обективни възмо- 
жности в комуната да 
открие дърво - обработваем 
цех, който ще работи под 
ведомство на някое предпри 
ятие от вътрешността.

средством компетентни
подготовките за експлоатация на „
силеградско. В случая от минните басейни „Бор и „Дреп- 
ча" ще се търси тълкуване, да се знаят възможностите 
експлоатация на минните.

За по-нататъшното развитие на стопанските орга
низации в комуната се предлага: да се установят пер
спективите им, а програмите им за развитие да се съгла
суват със съществените нужди, възможностите, изисква
нията и условията на пазара. Същевременно, предлага се 
решаваща акция в това направление да бъде интеграция 
на общинско равнище, както и интеграция с трудови ор
ганизации от вътрешността.

По въпроса за развитие на земеделието, животно
въдството, горското дело, овощарството и още някои дру 
ги стопански отрасли е заключено с помощта на стопан
ската камара в Лесковец да се изнамерят възможности 
за откриване на преработвателни цехове в комуната.

се

По
тоя начин дървесните суро-кото стопанство от Враня, а 

с 870 ха разполагат трите зе вини от босилеградските го- 
меделски кооперации.Бележка ри рационално ще се полз-

ттпт„„ _ ват, ще се създава доход вНачинът, на които досе-
га се стопанисва с обществе рамките на комуната и ще

се облекчава въпроса на не
заетите.Защо

отговорните
мълчаха?

ните гори е иедомакински. 
Това налага сериозни мерки 
за да се възобновят на гори 
те при провеждането на сре 
дносрочната програма.

Особено голямо значение в заключенията се дава 
за изграждане на пътищата в комуната. Тук по-специал
но се изтъква значението на пътя през Власина, който 
трябва да свърже комуната с вътрешността. За дограж- 
дането му ще се търси от пътното предприятие в Ниш 
да намери освен съществуващите и нови възможности. 
Касае се за осигуряване на кредити и други ресурси. 
Същевременно, по тоя въпрос ще се търси по-голяма по
мощ и ангажираност от страна на компетентните репуб
ликански органи.

По отношение по-нататъшното развитие на обще
ствените дейности в комуната отделно внимание ще се 
задели на здравеопазването. Не по-малко в заключения
та се набляга и върху въпросите на учебното дело. И- 
менно, търси се по-качествено обучение, което да се про 
вежда на български език, по-голямо внимание на учили- 
щето за квалифицирани работници и др. Изтъква се и 
необходимостта от изграждане на културен дом в Бо- 
силеград.

.Във връзка с решаването 
иа ерозията в комуната стои 
и решаването на водосто- 
панските въпроси. Тоя въ
прос се решава, засега на 
незадоволяващ начин, посре 
дством сдрулсеното водносто

Например, досега горско
то стопанство от Враня е 
планирало годишно залеся
ване от 70 ха ерозивни пло
щи, а изпълнявано е само 
на 21 ха. Реконструкция на 
закелявели гори е провеледа панско предприятие „Мора- 
На ^ в^есто на планува- ва" от Белград. Годишно за 
ни 28 ха. Отглел<дане 
ри е ставало на 35 вместо 
на 94 ха. В такъв случай 
програмата за възобновява- Всъщност толкова, колкото 
не на горите е изпълнявана общината 
едвам с 34%. Противно на

На дневен ред на Общи 
нския събор в Босилеград 

като най-важна точка, въ- 
хру която се водиха и най 
-обстойни разисквания бе 
приемането на средносро- 
чвата програма за обще
ствено - икономическо раз 

. витие на общината до 1975 
1-одина. Изненадва обаче, 
че за икономическото раз
витие изключително разис 
кваха другари, работещи 
в обществените служби: 
в просветата, управление
то и др. •

Нито един не разискваше, 
зает в някоя стопанска ор 
ганизация. Още по-изненад 
ващо бе, че нито един от 
директорите на стопански 
те организации (присъству 
ваха всички) не взе уча
стие в разискванията и не 
даде предложение и мне
ние, което да бъде от пол
за при формулирането на 
заключенията. Изостана де 
йното участвуване и на 
други отговорници от сто
панските организации.

Поставя се въпрос, защо 
бе така? Ако се счита, че 
в проекта е обстойно обра 
зложена перспективната 
дейност на стопанските ор 
ганизации това е съвсем 
неприемливо. Защото в 

приетия средносрочен про 
екя планираните акции от 
страна на стопанските ор
ганизации, които трябва 
да бъдат главен носител 
на стопанското развитие 
в комуната, са дадени са
мо на една страна. Разби
ра се, бегъл, незадълбо- 
чен, неаналитичен и неубе 
дителен начин.

на го- тази цел от предприятието 
се заделят 100.000 динара.

и заплаща в не
говия фонд.

това, годишно са изсичани 
към 2.500 кубически метра 
дървен материал.

С оглед на голямата ерозия 
в поречието на Драговищи
ца и материалното състоя
ние на общината по отно
шение на други общини в 
рамките на поречието наМо 
рава инвестициите трябва да 
се увеличат, за да могат да 
имат спешен характер.

За по-ускорено електрифициране на селищата в ко 
муната е заключено спешно изработване на общ проект, 
въвеждане на пълно самооблагане в работна ръка, париОще по-лошо е положение 

то на горите, с които сто- За премахването на спекулите се предлага да се 
засили дейността на общинските инспекторски служби, 
както и на другите компетентни органи.

По-специално, в заключенията се набляга върху ра 
звитието на самоуправителните отношения в система на 
общественото договаряне по всички въпроси 
ки равнища в комуната.

панисват земеделските коопе 
рации. Няма никакъв 
трол. Те изобщо 
зобновяват. В

кон- 
не се въ-

средносрочна 
та програма кооперациите и на всич-
дори ги и не споменават. Ка 
то, че ли са забравили, че 
са длъжни според закона да 
се грижат за тях. Това нала
га да им се отнемат и да се 
върнат на общината.

В. В.

Трудности в училището за квалифицраии работница

НЕОБХОДИМИ СА ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ 

ЗА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
С оглед на положението, в 

което се намират обществе
ните гори, необходимо е обе 

на възобновяванетома мно- Училището за квалифика- 
цирани работници в Босиле- 

средносрочната про- град няма дълга 
грама на горското стопанс
тво във Враня. Това е край
но необходимо на 
1.800

Без оглед на това и на тру 
дностите училището успеш
но изпълнява предвидените 
си задачи.

В момента най-актуален и 
сравнително труден за разре 
шаване е въпроса с техниче 
ското оборудване на учили
щето, което предпочита успе 
тшю практическо обучение. 
С оглед на материалната ба
за, засега, училището не раз 
полага нито с една собстве
на работилница. Затуй прак 
тическото обучение се про
вежда в стопанските и час
тните занаятчии. Такъв е из
ключително случая с учени
ците от метало-обработва- 
щия отдел. Те се обучават 
в транспортното и услужно- 
то предприятие и при част
ните занаятчии. Според кон
статация на републиканска 
просветна инспекция практи 
ческото обучение в тоя отдел 
засега задоволява.

гократно да се увеличи. Осо 
бено в

ца, в която практически да 
се изучава технологията на 
работата. Възможно 
временно в нея 
да станат и производители 
на някои метални стоки ко 
ито ще имат - 
мент на пазара. С

традиция.
То работи от няколко годи
ни. Но и за тоя кратък пе
риод неговото съществуване 

площ от се е оказало оправдано и 
ха, която фактически необходимо, 

в съвсем ерозирана. Според 
програмата залесяването от 
8 ха годишно

е съще 
учениците

сигурен плас-
В тази учебна година от 

него излезна първия випуск 
младежи — квалифицирани 

тт работници, които ще се
задоволяващо. И останалите включват в производството, 
планирани акции са мини- Интересът за това учили

ще всред учениците, завър
шили основно образование 

Засега тези площи са пое- постоянно расте. Разбира се
върнати в пасища оазбит ? сметка на това намалява г/ ” Щ ’ разбиРа броя на учениците в гимна- 
се некачествени, и от тях зията. Обаче без

това те 
ще осъществяват-и доход.

Така е с 
засега не тоя отдел. Обаче 

задоволява практи 
ческото обучение на учени
ците от строителния отдел. 
Наистина той съществува 

миналата година.За 
туй все още, поради обектив 
ни причини, не са създаде-
пгТ,„Геобхо^,ш'ш условия за обучение. В течение на ре-

™ теоретическо ?те 
нямат възможност и за пра 
ктическо обучение. Това ?о
изпълняват наведнъж__
лятната си ваканция, 
те се обучават

е съвсем не-

мални.Ако, също така се счита, 
че сегашното положение 
е задоволяващо — и това 
не може да се приеме. И- 
маме предвид деловите ре 
зултати, забележките и 
предложенията дадени на 
събрания, на които се раз- 

глеждаваше проектопрогра
мата.

оглед на
горското стопанство за напа- тоя Факт» училището за ква- 
сване на добитъка събира го лиФикаЧирани работници не 
леми такси довежда под въпрос същест

си* вуването на гимназията.
Но и покрай това, дори и 

при някои отговорни хора, 
преобладава скептицизъм, че 
с това училище няма да се

през 
Сега

на обектите, 
ттт^лт, строи комуналното 
чет““ „Услуга”. Оба-
ителт*ИКИ чред“*А> че строителния цех на това пред
приятие е също в офорш- 

без добри 
необходима

Изненадва, че средствата, 
които се получават от екс- 

а са
които

плоатация на горите, 
предназначени за възобновя успее, че на Босилеград е

необходима само

Ето защо и изостанаха 
необходимите разисквания 
как да се проведе интег
рация на тези малки сто
пански организации, кои
то салш не осигуряват 
какви перспективи.

В училището обаче
примиряват с това. Предти 
емат сериозни мерки по-доб 
ре да се резреши въпроса с 
това обучение. За

гимназия 
че главно трябва да се дър- 
жи сметка за нея и др.

Такива абсурдни мнения 
могат и да бъдат вредни. Те

ването им не се ползват за 
целта. Най-често се израз
ходват за строене на пъти
ща и техническо оборудва
не, което предлага по-бърза съзАават отрицателен кли

мат, в който попада колекти 
ва на това все още в офор
мяване училище.

ване кадри и 
механизация, въ

целта, а
с помощта на 
организации, за 
школуват в училището кад
ри ще се настои да се фор
мира училищна работилни-

стопанските 
които се

ни- прос е колко 
то обучение

практическо- 
при такива ус- 
да бъде задо-

експлоатация и на останали- ловия може 
воляващо.

В. В. те запазени гори.

В. В.
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Отсъвсщанисто на Общинския 
тарите на местните комитет на СКС със секре- БРАВО, СИМОВ!организации

Анализ на досегашната работа 

предстоящите задачи
електрификация 300.000 ста
ри динара във вид на пода
рък.и на

Поникнал в миньорско се 
мейство Любомир Симов 
то работник в „Геосонда” 
получи тази година като на

ка-

града за извънредни успехи 
1.065.000 стари динара 
ради. Само за 23 дни групи 
тс на Симов и Стойчев

Миналата 
Димитровград 
ните

седмица Общинският комитет на СКС в 
опгани-,я„™°ВеАе С1,1!сщание с*с секретарите на

у 'лплм на партийните организации.

наг-

с п-з
4 работника изкопали 
дълъг 40 м. и 17

шахт
м коридор 

над-за изследване с което

ютл1ализът показва» че през 1970 и първите три месеца 
на 1971 година са приети са
мо 72 нови членове и то зе
меделци — 19, а работници 
само 13 души. През 
период са приети и малко 
младежи

хвърлили нормата с 618°/о.

Димитровград участ
вува на републикан
ското съревнование

Симов дал заем за изграж 
Дано на ж-п — линията Бел 
гар — Бар от 200.000 стари 
динара.

Хуманната постъпка на 
Симов към своите съселяни 
подтикна още много одоров 
чани така че веднага след 
него по 10С.000 стари дина
ра. внесоха: Станоя Алексов, 
Стоимен Бошков, братя Же- 
ляскови и др.

този

до 20-годишна 
възраст само 19 души. През 
същия период редовете на 
СК са напуснали 61 
изключени 40, а 13 напусна
ли по свое желание.

от които

Анализът и разискванията 
показаха, че мнозина члено 
ве на СК не 
тикната 
пък

От 3 до 6 юли т.г. в Алек- 
синац ще се състои републи 
канско съревнование на кул
турно-забавните дружества 
организирано от страна на 
кУлтУРно-просветните друже 
ства на младежта от СР Сър 
бия. Организатор на тази 
културна манифестация е за 
бавно-културния център ,Дра 
гче Милованович" от Алекси 
нац.

Димитровградчани ще взе
мат участие с подбрана про
грама, от народни и забавни 
песни, фолклорни точки, са 
двама млади поети ще че
тат свои произведения.

Манифестацията на култур 
но-просветните дружества в 
СР Сърбия занапред ще ста
не традиционна.

спазват пар- 
дисциплина, нито 

се търси отговорност. 
Много организации, особено 
по селата не се занимават 
с ежедневните проблеми, но 
чакат, по отдавна отживе
лия метод, директиви от Об
щинския комитет на СК.

Редовният читател на вест 
ник „Братство” Любомир Си 
мов, работник и „Геосонда” борът за електрификация и 
— Белград след като узнал цялото население от Трън- 
от вестника за желанието ско Одоровци изразяват сво 
на своите съселяни от Трън ята благодарност на друга

ря Любомир Симов и на вси

С тази кратка бележка От

ско Одоровци да доведат 
ток, посетил родното си се
ло и предал на Отбора за

чки останали дарители.
На съвещанието бяха при 

ети заключения да се прове 
дат съвещания по организа
циите според предварително 
изготвен план от страна на 
секретариатите на местните 
организации. Второ, да се 
търси отговорност за неиз- 
пълняване на приетите зак
лючения. Трето, да се напра 
ви обстоен анализ на рабо
тата на всяка организация, 
без каквито и да е компро
миси. Четвърто, да се дър
жи сметка какви хора се 
приемат в СК и какви хора 
се избират в ръководствата 
напускане редовете на СК 
и най-сетне редовно да се 
сбира членския внос.

В. Гъргов В. г.

клас от също 8 отделения с 
161 ученици постигнаха ре
зултат по сърбохърватски и 
български език 33,43 и по ма 
тематика 25,55; 8 отделения 
от VIII клас с 184 ученици 
постигнаха резултат по май
чин език 25,97 и по матема
тика 16,83.

Макар че и досега е има
ло тестиране на учиници по 
разни предмети това е пър
вото официално, на което 
присъствува и педагоческнят 
съветник Димитър Найде
нов, който остана доволен 
от резултатите, особено ~ на 
учениците от селските осно
вни училища. Понеже по то
зи начин се спечелва изве
стен опит около тестиране

то очаква се през следващи
те години тестирането да 
даде още по-добри резулта-Резрлтоти от тестиронето ти.

В. ГърговОбразователната общност 
в Димитровград, заедно с 
педагогическата служба през 
май и юни т.г. спроведе ан
кета — тестиране на учени
ците от IV, V и VIII класо
ве на димитровградските ос
новни училище.

Тестирането бе организи
рано на републиканско ра- 
ваище по проспекти и нор
ми за класифициране на 
учениците по учебния план 
и програма.

Във връзка с това бяха на
правени нужните подготов

ки: намерени подходящи по
мещения, определени изпит
вани, учениците бяха запоз
нати със своите права и за
дължения по време на тести 
рането, колко точки са нео
бходими за положителен ус
пех и т.н.

Следващия брой

на вестника
Тестирането даде следните 

резултати:

От 8 отделения на IV клас 
взеха участие 203 ученици 
които по майчин език пос
тигнаха средна бележка 23,06 
и по математика 24,55; V

ще излезе на
16 юли т. г.

в, Гъргов1

ФОТОХРОНИКА

НЕОФИЦИАЛНО узнаваме, че ко
мунално-жилищно предприятие 
га” в Димитровград прави забележки 
върху работата на частния фурнаджия 
в града, като „настоява” частната фур
на да бъде закрита.

Нерядко, обаче, градът остава без 
хляб — без оглед че „Услуга” действи
телно прави усилия да задоволи потре
бителите. Тази снимка е направена в 
една неделя, когато в обществените хле 
бопродавници нямаше хляб. Останалите 
без хляб граждани бяха направили „о- 
пашка” пред частната фурна, 

р случая бе единствения изход за мнози- 
на. у. .>•

„Услу-

*
Снимка/*, #бято ш4жЛате не е никакво изкуствено 

езеро. Теша с главната улица „Маршал Тито” — участъ
кът при],гарата. Заснета е преди два-три дена, когато вър 
ху традаусе изля пороен дъжд. И винаги — отвеждащият 
в р$дсатд/ водаг* капал се „задушна' като водата се из- 

по улицата в дължина и пад стотина 
метра" ‘фк* 4 ‘ "

неотдавна останалите димитровградски улици се 
поправят. НО изпуснаха ли компетентните от предвид с- 

; дйн важен*1 факт — коя улица 6 Главна и кои второстс- 
Спорел снимката —изглежда улица „Маршал г^0г,р^.г - : . ■

БРАТСТВО ■ 2 ЮЛИ 1971___________

;

която в

'л ;- . Питаме се тогава: какво щяха ^
правят гражданите ако нямаше частйи ’' \ '■**—.
фурна?
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СРЕЩИ

НА ВЛАШКА 

ПЛАНИНА ■ :

■ч

Горският Митко Стоянов за себе си, гората 
и хората, които живеят от нея

След малко се изкачихме на една 
височина. Пред нас се показаха моги
лите над Власи, а ляво, колкото ни ви
ждат очите, непрекъснато море от зе- 
лени гори*

_Ето това е само част от Влашка
планина. Над хиляда хектара гора е 
под мое „наблюдение”.

Митко днес не може да замисли 
без гората и без Влашка 

всеки хълм, вся- 
на всяко

умът на Ерма все по-слабо се чу 
ваше. Пътеката, която водеше 
Погановски манастир в недрата на 

гората ставаше все по-тъмна. Гъстата 
гора едвам пропускаше утринните слън
чеви лъчи, които падайки на „зеленото 
море” по впадините на Влашка плани
на създаваше голям спектър от зелено- 
жълти цветове. Пред мен на няколко 
метра вървеше, също така в зелено-жъл 
тата си униформа горския пазач Мит
ко Стоянов. Петнадесет години вече той 
е, тук и в близките гори на Поганово, 
Петачинци. Най-мноГо прекара във Вла 
щка планина и затова може да се счи
та за домакин на това зелено богат
ство.

ш »т
МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ- 

НА ПОЧИВКА!
своя живот 
планина. Той познава 
ка пътека. Наблюдава растежа 
дърво. Неговата работа не е само чисто 
служебно задължение, работа зарад 
заплата. Това се превърнало в любов 
към гората. Той с часове разказва за 
своята работа и при това се унася ка
то художник, който създава своята кар 
тона — така Митко рисува Влашка пла 
нина... Преди години той изненада и 
известния наш спалеолог Йован Петро- 
вич с това колко много познава гори
те, пещерите и своя терен където ра
боти.

средства от бюд-С приемането на бюдже- 
та. на Община в началото 
на тази година, ОС задели 
сума от 420.000 динара за 
разрешаване на комунални 
проблеми в селата. Тези сре 
дства според плана трябва
ше да се изразеходват как- 
т|з следват: 50°/о за електри
фикация, 30% за водопрово
ди и 20% за строеж на пъ
тища в комуната. Местните 
общности трябваше да уча
ствуват в конкурса за полу
чаване на средства, според 
изработените си програми 
за разрешаване на различ
ни комунални въпроси. Сро
кът беше до 1 май тази го
дина. Обаче от общо 18 ме
стни общности в комуната 
не е участвувала на конкур 
са обявен от Общинската 
скупщина.

В началото на този месец 
се проведе и заседание с 
представители на местните 
общности на което се води
ха разговори за използване

то на тези 
жета. На заседанието при- 
съствуваха представители на 
само 11 местни общности. 
Останалите, дори не _ наме
риха за сходно да дойдат в 
Сурдулица. Заседанието прие 
единствено възможното ре
шение: срокът за участване 
в конкурса да се продължи 
до 30 юни т.г. Както съобща 
ва нашият коресподент 
Сурдулица Милан Величков 
до 20 юни, свои заявления за 
участие в конкурса са по
дали само 2 местни общно

;

Вървим така по горския път и час- 
час излезнем на някоя полянка. Синьо
то небе ни промени гледката и пак на
влизаме в гьстълаците.

— Ето, — казва Митко — тая гора 
когато дойдох, тук беше ееей, толкова.

Митко пристъпва до младите прави 
дървета, показва височината до гърди
те си и пак продължава:

— Да, а я погледни сега. Това е бо
гатство, което един ден, когато започне 
експлоатация ще струва много. Просто 
виждам как гората от година на годи
на става все по-красива... А какво бе
ше по-рано. Гората беше непочистена, 
обраснала в търни, дърветата бяха кри 
ви... А сега...

от

— Най-лошото е, че моя терен е без 
воден. Няма вода в тези гори. Но ние
сме предприели мерки и вече сме по
строили два-три водотока. В това нап
равление ни помага горското управле
ние от Пирот. Гората е по-хубава кога
то в нея има вода и ние ще направим 
това и тук.... — казва Митко.

Трудно беше да се върви след до
макина на Влашка планина. Той мина-

сти.
По всичко личи, че е край 

но време местните общнос
ти, по-точно избраните лица 
в съветите сериозно да схва
нат ролята и отговорната за 
дача на местните общности 
или пък да отстъпят място 
на хора, които имат жела
ние да се ангажират в ра
ботата на тази самоуправи- 
телна институция.

. ва на ден и по 2030 километра от своя
та квартира във Власи до „работното 
си място” по урвите на Влашка плани
на. Но разговорът с него е приятен, у- 
бедителен, примамлив. Той те кара да 
обикнеш планината, чистият въздух и 
синевата на небето... и пак да дойдеш 
във Влашка планина и да потърсиш 
нейния домакин Митко Стоянов, горс
кият пазач, стопанин на богатството, ко 
ето тук се съхранява.

Митко пак тръгна и продължи при
казката си за гората:

— Ето тук от лявата страна, виж
даш, тези борови гори. Всичко това е 
залеснено след моето идване. Хората 
от горското управление в Пирот много 
ми помогнаха. А да не говорим за тука
шните хора, за младежите. Проведе се 
акция. Някои хора тогава считаха, че 
това е напразна работа, а сега когато

М. В.
%

идват тук радват се като на свое чедо. Б. Николов л Ескоадцу

'Щ04тЕЛИТНЛ БЛНКА
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' — ЛЕВ АНЕ
=- ВУЧЙЕ
- ГЬРДЕЛИЦЛ н
— СУРДУЛИЦА

приема спестовни влогове със заплащате «а го 
дишна лихва от 6 и 7,5 па сто 

Всички спестовници с влогове от 1 000 Г1. 1Г^"Ш,смастраадвавь ^отиос^;::; |

Банката водн валутни сметки на ча тим V.,,
със заплащане на лихва от 6 и 7.3™,

|
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Височко лято
?Л

Очаква 

богата реколта.г.

' — Висок без работна 
Сиренето чака
Нови отношения между кооперацията 
и селскостопанските производители

ръка 
цена

/•и .
Видлич: Красив и непроходим

„Белорус", а през идната го
дина се очаква от тези сред 
ства кооперацията да наба
ви комбайн. По този начин 
ще се облекчат много част
ните производители, а съще
временно по-качествено и 
по-бързо ще се обработват 
кооперативните площи..

В настоящия момент в ко
оперативния клон в Камени 
ца се вършат сериозни под
готовки за прибиране на зъ 
рното от тазгодишната реко 
лта. Земеделските машини 
се поправят. Вече е подпи
сан договор за размена на 
земеделски машини от Пи- 
ротско, а същевременно ще 
се прави размена на земе
делските машини между 
клоновете на коперацията. 
Това изкуство се показало 
като полезно от миналата 
година.

да сътрудничат с коопераци 
ята. И в това направление 
вече има добри резултати. 
Предвид на това, че няма 
достатъчно работна ръка хо 
рата очакват много от коо
перацията и вече сами под
помагат механизацията на 
кооперацията. Тридесет и 
трима производители вече 
са внесли свои средства (по 
1000 д.) за купуване на зе
меделски машини. Според 
договора, който земеделски
те производители сключват 
с кооперацията, се задължа
ва да прави услуги, които 
се плащат до 5% по малко 
от нормираните цени. В слу
чай пък ако кооперацията 
не може да задоволи на хо
рата длъжна е да плати ус
лугите.

Вече е купен нов трактор

За хора от нашата професия Висок 
не е интересен. Във Висок нищо не се 
случва, което във вестниците може да 
предизвика сензация. Ако пък се напи
ше сензационално пак няма да остави

ло 2 000 кгр дневно. А това 
за този сезон е съвсем дос
татъчно.

И земеделското производ
ство — добро

никакви впечатления, защото сме свик
нали с това положение. На Хората от кооперацията в 

своите настоявания да пос
тигнат добри резултати в зе 

производство 
влагат много усилия. И те 
задържат приносите не само 
както в родните години, но 
и при неродните.

— Нашата кооперация — 
казва Панов — има 100 ха 
с пшеница и през тая годи
на очаква хубави добиви. А- 
ко се запазят нужните усло
вия, при сегашното положе
ние на зърното може да оча

друго мяс-5 то такива неща могат да дойдат на пър 
вит е страници в централния печат, тук 
се приемат като нещо съвсем

меделското
естестве

но, закономерно.
Да озаглавим ли нашия репортаж: 

„Висок без лекар", „Висок без пътища",! 
„Висок без електрически ток". Нищо 
подобно. Това значи да се повтаряме, 
да пишем за нещо ще не е „начертано” 
в нашите планове. Сега остава тези въ
проси да отхвърлим и от страниците 
на нашия печат и да чакаме.

ВСЕ ПАК, ако тръгнете за 
Висок, откъдето и да било 

Видлич или от Пирот 
ще видите, че ще се завър
нете с убеждението, че не е 
напълно изгубена битката, 
че във Висок може все пак 
нещо да се направи, за да 
не пропадне един край, кой
то не само може да храни 
себе си но (със мляко и каш 
кавал и дърва) да храни и 
други. Но ще. се уверите и 
в това, че хррата, които там 
работят правят усилия да се 

богатствата

Овцевъдството има го
лямо значение за висо- 
чани

през

Б. Николов

АФОРИЗМИ
(ИЗ „БЛЯСЪЦИ НА ОСТРУМИЕТО”)наизползват 

Стара планина, Видлич и до 
лината на Височица. Никому не е дадено да прескочи собстве

ната си сянка.
Отго-

на тези въпроси получивор
хме в клона на кооперация- Фр. Меринг

Никой не може да кихне по-високо от нота „Сточар” в Каменица, от
всекидневно са си.хората които 

се сбълскват с проблемите Н. Хрелков
Истинското величие се гради върху съзна

нието за собствената си сила, а лъжливото — 
върху съзнанието за слабостта на другите.

й. Хердер

яг-'-на Висок.
канцелариитеВ една от 

на кооперацията намерихме 
на клона Све- 1Г - -ръководителя

тислав
веждащ •

Трайко Милошев. Млади хо 
ра, които правят усилия не
що да направят, но при то
ва срещат големи трудности. 
Ето какво казват те:

__Трудно е при тия усло-
се очаква някакъв 

казва другаря

Скромност, която се хвали със своята скро 
миост — това вече не е скромност, а високо
мерие, облечено в одеждата на скромността.

й. Бехер
Самолюбието е най-големият ласкател.
Личният интерес е отрова за всички исти- 

нски чувства.

тПанов и техника, за- и.животновъдст во

кпаме и по 3,000 кгр от 1 
хектар. Трябва да се напом
ни, че преди три години в 
„Малкикица" се достигна ре 
кордио производство 
пшеница — 4.200 кгр по хек 
тар.

сия иска да създаде нещо, 
Панов продължава:

— Сега цената на млякото 
е добра. Мисля, че хората 
са доволни.
кравето по 160 динара, а 
чето и по 300 ст. динара. От 
начало тая година се оренти 
рахме на производство 
сирене и сега вече имаме 
два вагона, а с производст
вото на кашкавал започнах
ме по-късно. Досега произве 
ждахме 2 500 пити 
вал, но до края на сезона о 
чакваме да достигнем мина 
логодишпото производство 
Тая година е много добра 
Его ние вече преработихме 
около 400 000 кгр мляко, око

на
Ла РошфукоНие плащаме

Шегата е сериозно нещо.ов-
Ч. Чърбил

Невежеството е винаги готово да се само-
вия да 
напредък 
Панов. —• Преработката на 
млекото изисква и нова тех 
нология. Ако имаше тук 
ктричество, млякото 
ше да се преработва на 
съвременен начин. Така, ние 

останали на равнището

Управата на кооперация
та иска да привлече хората

па величае.
Д. Н. Боалоеле

Най-опасни са п-олууките хора.може-
Проф. Ас. Златаров 

Едно от най-големите бедствия на цивили
зацията е ученият глупак.

Измежду всички крадци глупаците са най- ■ 
лоши: те ни крадат и времето, и хубавото на-

по-

кашка
сме

няколко десетилеотпреди
тия. строснис.Със майсторството на спе
циалист, който познава до
бре работата си и млад чо
век, който от своята профе-

Гьоте
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През октомври в Титово Уядце 
съвещание на темаРАЗКАЗХОРСТ БИНГЕЛ

НОБ И РЕВОЛЮЦИЯТА В 

ЛИТЕРАТУРНОТО 

ТВОРЧЕСТВО
ПОЗНАВАТЕ ЛИ ГОСПОДИН 

ШПОРЛЕДЕР? Огнян Аакичевич, д-р Радо
мир Иванович, Владета Ву- 
кович, Хасан Мекули, Ве- 
хап Шита и АР- Организатор 
на съвещанието е Републи
канският отбор на Съюза на 
сдружението на бойците на 
НОВ в СР Сърбия и сдруже 

писателите на СРС.
Съвещанието има за цел 

да резюмира 
досега тематиката 
е представлявала вдъхнове
ние в нашето литературно 
творчество, както и да се 
видят по-нататъшните перспе 
ктиви за използване на тази 
тематика занапред.

В началото на октомври 
т.г. в Титово Ужице ще се 
проведе съвещание на тема:
НАРОДНООСВОБОДИТЕЛ-
НАТА БОРБА И РЕВОЛЮ
ЦИЯТА В ЛИТЕРАТУРНО
ТО ТВОРЧЕСТВО" на което 
ще участвуват изтъкнати ис 
торици, публицисти и лите
ратурни дейци. Доклади и 
съобщения ще изнесат Д-р 
професор Милош Бандич, 
д-р професор Свободан Мар 
кович и Енвер Джерджеку, 
Оскар Давичо, Бранко Чо- 
пич, Джордже Радишич, Дра 
ги Миленкович, Воислав 
Джурович, Петар Пешут,

трябваше да стои дотогава, докато 
пътникът изпълни своето задълже
ние или пък бъде остравеи от поли 
цейските органи. А можете да си 
представите с какво нежелание се 
отнасяха полицаите към случая, с 
който едва ли можеше да се пожъ
не’някаква слава!

При пристигането им — а те 
винаги забавяха намесата си 
Шпорледер спореше с пътниците и 

и обясняваше, че и този

„ВИЖТЕ трамваят там отново 
е спрял. Днес е денят на Шпорле- 

Познавате ли господин Шпор-Дер- 
ледер!

Шпорледер беше учител в едно 
от училищата на нашия град и мно
го поколения го познаваха оттогава. 
През това време Шпорледер не бе 
привлякъл с нищо особено внима
нието върху себе си. Живееше с 
една възрастна икономка и не бе се 
оженил. След своето пенсиониране 
обаче той въведе оня странен оби
чай, който на всеки рожден ден го 
сблъскваше със закона.

На този именно ден Шпорледер 
се обръсваше както обикновено, за
кусваше и се отправяше към кафе
нето, за да прочете вестниците. Но 

„докато през всички други дни на 
годината той отиваше там пеш, до
ри дъждовете не можеха да му 
пречат, на своя рожден ден той се 
качваше на трамвая. И година след 
година отказваше да си купи билет, 
така че скоро всички кондуктори го 
опознаха. Той отблъскваше също та 
ка и доброжелателните предложе
ния от страна на някои пътници и 
кондуктори да му заемат или пода
рят дребната такса, а срещу по-на- 
стойчивите дарители ставаше дори 
груб, което още по-бързо доведе до 
развръзката. („Ето там трамваят от
ново е опрял. Днес е денят на Шпор 
ледер. 'В края на краищата биха мо

ниета на

как и колко 
иа НОБ

персонала 
път щял да заяви същото на съди
ята. Тъй като никога не пътувал, с 
трамвай, но бил принуден постоян
но да се ядосва с това съорсжение, 
то съвсем справедливо било веднъж 
в годината, на рождения си ден, да 
пътува гратис. Той без съмнение би 
признал напълно неговата обществе 
на полза, но поне за информация 
би трябвало да му се разреши вся
ка година по веднъж да го ползва, 
без да плаща билет.

Скоро странните' протести на 
Шпорледер бяха се превърнали в съ

По повод строеж* на културен дом

ХУЕСИН ХОДЖИЧ ПОСЕТИ. 
БОСИЛЕГРАДПО-

ТО на проекта за дома да 
започне още веднага, а към 
началото на есента и с из
граждането на тоя важен за 
комуната културен обект. 
Според груба сметка изгра
ждането ще коства към по
ловин милиарда стари дина-

В рамките на подготовки 
те за изработването на про 
ект за изграждане на култ$ 
рен дом, в Босилеград тези 
дни пребивава Хусеин Ход 
жич, заместник на Републи 
канския секретар за култу 
ра. Той бе придружаван от 
Зоран Шкарлич, архитект от 
белградското предприятие 
„Инженеринг".

По този повод бе напра
вен договор с изработване-

ставна част от годишния кръг на на
шия град, та все повече граждани 
вземаха неговата страна и се застъ
пваха да бъде удовлетворено искане 
то. му, което им се виждаше спра
ведливо и евтино. Сега вече не по
мня точно годината, когато се слу
чи така, че Шпорледер, бунтувайки 
се отново, се натъкна на твърде рез
ки протести от страна на няколко 
пасажери. Те, още млади хора, се 
нахвърлиха , върху стареца с гамен
ски думи като усетиха подкрепа в 
смеха на околните, изхвърлиха Шпю 
рледер от вагона, без намесата на 
кондуктора. Шпорледер още се на
мираше на това място, когато поли
цаите, не забравили неговия рож
ден ден, пристигнаха. Той им заяви, 
че повече нямал да им създава гла
воболие, че щял да прекрати свои
те акции, кимна им и си отиде, пре
ди полицаите изобщо да бяха го 
разбрали. Няколко седмици 
но Шпорледер умря.

ра.
Ходжич посети и библио

теката в града.

В. В.гли да го оставят веднъж да пъту
ва гратис. Омръзна ми всяка годи
на да арестувам тоя опърничав ста- 
рец!")■

Шпорледер отново бе принудил 
трамвая, на който преди пет мину
ти бе се качил, да се задържи на 
една от по-главните спирки. Ватма
нът бе опрял тук, за да повика ня
кого от началниците си. Но и начал 
никът не бе успял да убеди Шпор
ледер. И както нарежда правилни
кът, параграф един —кой си, точ
но не мога да ви го кажа, трамваят

Писмо
На Стойне Янков

Не отидохме ли, приятелю, далече?
Немеят пусти, безлюдни домове, 
тревясват и плодните ниви вече, 
а нас все някаква непозната зове!

по-къс-

Анекдоти ох НОБ
О таз, непозната, неразгадана величина, 
укриваща се във гънките на мозъка, 
сякаш е станала река без плитчина, 
неотменима съдба на вековна разлъка!Личен паспорт

През лятото на 1944 годи
на през горската пътечка 
към Върбовец, село в По- 
дунавска околия, вървели 
двама бойци от Космайския 
партизански отряд облечени 
в селско облекло. Изведнъж 
пред тях се появил четник.

Стой! —• извиквал той. Дай 
личния си паспорт.

— Ама, аз имам един ■— 
отговорил по-старият парти
занин, само не знам да ли 
е добър.

— Дай да го видя!
Вместо паспорт партиза

нинът извадил от вътрешния 
си джоб пистолет и го на
сочил право в гърдите на 
непредпазливия четник. Чет 
никът изпуснал пушката и 
започнал да се тресе от страх

— Добър ли е? — попитал

партизанинът и като не по
лучил отговор добавил:

— Хайде хващай пътя!
влезнали, но продължавайки 
да чете хартиите, промърмо 
рил:

И нейните мъченически разгадавания, 
уж ще ни дадат формулата на живота! 
Облъчени от— Защо пак идвате? Вече 

ви казах, че нищо не давам 
до утре. Излезнете!

Нашите другари се погле
днали объркано, но като сви 
кнали малко с тъмнината 
видяли че се намират в ня
какъв склад. Веднага им би
ло всичко ясно.

— Слушай, ти, другарю до 
мобран, дай ни веднага вси
чко, защото бързаме — ка
зал един от бойците.

Човекът бързо се дигнал 
и обърнал и като видял на
сочените срещу него шмай- 
сери, започнал да заеква

ЩОМ КАТО Е СПЕШНО космически предавания, 
не изпуснахме ли от ръцете повода?Една нощ през 1944 година 

нашата бригада нападна ед
но укрепление на ж.п. ли
нията Загреб—Карловац.

Укреплението защищаваха 
домобрани и успяхме да го 
преваземем почти без бой. За 
почнахме да търсим посгра 
дите „героите" домобрани.
Двама наши партизани за
белязали в мазето на една 
сграда светлина и като по
мислили, че тук е щаба на 
домобраните предпазливо 
влезнали в мазето. Като от
крехнали малко вратата за- блед от страх: 
белязали един задълбочил се - — Па... щом като бърза- 
домобран в някакви хартии, те, такова... ще ви дам още 
Той не се и обърал когато днес!...

Ровим из празните, неми пространства, 
извайваме с думи —
Изнасилваме

чудни приумици!
чувствата със злосторства! 

Движим се безплътни, из човешките улици ...
А нужни са само няколко прости слова, 

човек взети, 
това

и дето у нас като светулка свети!

от устата на обикновения
за да изкажем дето ни боли

Стефан Николов
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МЮвосвети* Изкуство |
Димитровград

ПЪРВИЯТ ДОКУМЕНТАЛЕН 

ФИЛМ
Киноклубът при културно-забавния център в 

Димитровград отнеотдавна започна да работи по- 
оживено. Имено, снимателят Сретен Игов 
май засне на 25

първият документален филм. Обект на 
интересованието му беше фестивалът „Майски 
Щи 71 , специално фолклорно-музикалните 
пълнения.

сре-
из-

Филмът е заснет• „ с камера 8 м.м. и трае око
ло дваеистина минути. След окончателното му фор
миране ще бъде прожектиран за димитровградски
те зрители.

Ст.

Димитро вградената библиотека
Югославския комик Миодраг Петрович-Чкаля приема от личието— Орден на труда

със златен венецБРОЯТ НА ЧИТАТЕЛИТЕ 

РАСТЕ, А НА КНИГИТЕ? Краят на учебната година в гимназията

ПО-ДОБРИ ОТ ЛАНИПолугодишният отчет в ди- 
библиоте-

малните средства, отделни 
от бюджета за набавка на 
книги се дават за изплаща
не на книгите, взети преди 
на изплащане.

В библиотеката изтъкват, 
че дневно над десетина ду
ши взимат книги, а в чита
лището — където се чете е- 
жедневния, седмичния и 
друг вид печат — „минат" и 
над 50 души.

Димитровградската биб
лиотека също така редовно 
снабдява с книги библиотеч
ния пункт във Височки О- 
доровци, а също подготвя 
документация за откриване 
на библиотечни пунктове и 
в други райони на комуна-

митровградската 
ка показва, че броят на чи
тателите значително 
докато книжният фонд 
остава същия. От януари до 
юни са се записали 125 но-

расте.
си Тези дни учениците отди- 

гимназия
В обществено-езиковата 

група зрелостниците най-мно 
го се бяха определили да за 
щитават теми по български 
език и социология, а в при-

от своите предшественици. 
От общо 99 ученици напра- 
во минават класа 68 души. 
На поправителни изпити ос 
тават — с една слаба бележ

митровградската 
„Йосип Броз Тито” получи
ха свидетелствата — „харак 
теристиките“ за едногодиш
ния им труд. Общо — със 
средна бележка 3,10 те са 
по-добри от лапи. А че е 
така потвърждават и факта 

седем

ви членове, така че понасто 
ящем в димитровградската 
библиотека членуват общо 
2194 души.

Както ни осведоми, обаче, 
библиотекарят Момчило Ан- 
дреевич, от тях само поло
вината са активни членове, 
т.е. редовно взимат книги 
за прочит. За разликата от 
предишните години, тази го
дина броят на армейците, 
взимащи книги за прочит ра 
сте и те са едни от най-дей- 
ните читатели.

Книжният фонд засега ос
тава същия, тъй като мини-

ка четирима ученици, а с родо-математическата по фи- 
две — 14, или общо 18 уче- зика и биология. Най-много 
ници. Повтарят класа 13 ду- „скъсани“ на матурата има 
ши. по български език — шести

ма души.че само процента 
повтарят, което в сравнение 
в предишните години е зна
чителен напредък.

С оглед на това, че в пър
ви клас е най-голямото пре- с ПОДОБРЕНИ УСЛОВИЯ 
сеяване тазгодишната обща .. нд рдБОТА 
средна бележка от 3,10 към 
миналогодишната 2,97, дейс
твително показва солиден ре 
зултат.

Прави впечатление, както 
ни осведоми директорът на 
гимназията 
Георгиев, че първи клас до
чака края на тази учебна 
година с по-висок резултат

Фактът че от общо 302 
ученици в гимназията нап- 
раво минават 203, (повтарят 
54 души, а останалите сана 
поправителни с по една .или 
две слаби бележки), говори 
за добър резултат.

Сравнително по-добрият ре 
зултат от' ланп се дължи, 
преди всичко, на значител
но подобрените условия на 
работа. Така например уче
ниците, учат само преди обед 
обучението е кабинетно. Са 
мо за набавката на наглед
ни средства и учебни пома
гала през годината са израз 
ходвани 270 хиляди нови ди
нара. Също набавени са към 
100 късмометражни филми, 
което ясно свидетелствува 
за осъвременяване и онаглед 
яваие на обучението.

От друга страна — извъну 
чплищната дейност също бе
лежки виден напредък. В 
различните . клубове и ’ сек
ции — към десетина такива 
— членуваха и работеха над 
80 процента от учениците.

Остава обаче и фактът, че 
учениците по-сериозно са 
схванали своите задължения 
па затуй в крайна сметка и 
успехът им е по-добър.

V": Ст. Н.

др. Методи
та.

Във втори клас пък от 72 
ученици направо минават 
класа 47, докато на попра
вителни изпити остават — с 
една — 8, с две — 14, или 22 
ученици. .В трети клас от 81 
ученик — класа минават 50, 
на поправителни с една — 
11, а с две 13, или общо 24 
ученици.

Ст. Н.

Актуапня теми

Учебниците на езици на народностите 

еднакво да се третират
НОВАТА МАТУРА — ПО
ВЕЧЕ ОТГОВОРНОСТ

Четвърти клас, който тази 
година държа зрелостен из
пит по новия начин 
меиа домашна работа н гру 
па предмети — може да бъ
де доволен от успеха в кла
са, но с резултатите от мату 
рата не може да се похвали.
От общо 50 души на матура 
бяха допуснати 38 души, от 
носно толкова души напра
во минаха класа. Останали
те 12 души са на поправи
телни — с една шест исдве 
слаби бележки също шест 
души.

От 38 ученици, които по
лучиха правото да полагат 
зрелостен изпит 
като отличници бяха освобо 
дени от полагане. От тях са
мо Веселин Величков е ву- 
ковец.

Съотношението между уче 
циците от обществено-ези
ковата група и прнродо-ма- 
тематическата е 17:16 в пол
за ма обществено-езиковата 
група. От тези 33 ученици Зр 
12 души са „скъсани“, н то 
11 остават па поправителен, 
а само един трябва отново 
да държи цяла матура.

ппс-

дяват с учебници па майчин 
език чрез македонските из
дателства, докато албански
те жители в Македония из
ползват учебниците, печата
ни в Прищииа.

На заседанието на отбора 
бяха направени забележки 
на външната форма и каче
ството на превода на учеб
ниците за учениците от бъл
гарската народност. Изтък
нато бе, че трябва да се пре 
дприемат решителни мерки 
за подобрение на квалите- 
та и тиража, но пре
дседателят на отбора Зага 
Стоянович обърна внимание, 
че на жителите от българ
ската народност се върши 
„силен идеологически и про 
нагандеи натиск от София".

Отделно с критикувано об 
стоятслството, чс културни
те постижения па народно
стите на Югославия „малко 
и почти нищо" се превежда 
на езика на народа, а отдел
но на сърбохърватски.

дини за училищата от пър
ва и втора степен заводът е 
печатал на езиците па наро 
дностите 767 различни учеб- 

обезпечил около 800 
съответните

На заседанието на отбора 
на Просветно-културното ве 
че на Скупщина Сърбия 
издателската дейност и сред 
ствата за масово комуници- 
ранс е предложено във вси
чки училища в републиката 
по литература да се препо
дава и литература на народ 
ностите в Югославия. Под
чертано бе, също така, изда 
телската дейност на езици- 
те на народностите в СР Съ 
рбия да не смее да бъде пре 
небрегната и се намери в 
по-лошо положение от сър
бохърватската издателска 

дейност и че единствено мо
же и трябва да споделя 
йната съдба.

Констатирано бе, че Пок- 
райинският завод за печата
не на учебници във Войво- 
дина, за петгодишното си съ 
щ-ествуване, е осъществил за 
виден успех, така че войво- 
динският опит ползват Унга 
рия, Чехословакия, Румъния, 
Италия и някои други стра
ни. През изтеклите пет го

ло

ници и 
учебници 
страни на народностите (ун 
гарски, румънски и чехосло 
вашки).

През последните десет го- 
Косово па албан-

от

дина ма 
ски език са печатани над 
760 учебници, докато за по
следните 17 следвоенни го
дини тази покрайнина е 
лучила всичко 160 учебници 

майчин език. Обаче, око
ло 85 на сто от тези учеб
ници са преведени на сърбо 
хърватски език, и бе изтък
ната необходимостта за ос- 
пособяванс на 
от албанската народност за 
писане на учебници. Книги 
за средните училища не сс 
внасят от Албания, докато 
факултетските учебници се 
внасят.

Учениците от турската па 
родност на Косов,о се сиаб-

петима
по-

на

ие-

специалисти

/
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ФУТБОЛ

А. Балкански“ изпадна» ■ ■■

„ДЕЯН БЕКИЧ" (Лесковац) — „А. БАЛКАНСКИ"
3:1

Игрището на „Деян Бекич" — Долно Яйинце (Ле
сковац). Зрители към 100 души. Теренът лош, времето
задушно. Съдията на срещата Душан Попович (Леско
вац) — твърде добър.

Головете отбелязала за „Деян Бекич”: А. Пейчев — 
автогол 80 м., Цветкович 85 и 87 м. а за „А. Балкански”
П. Леков в 62 м. Изключен от играта — Днмнтриевич 
от „Деян Бекич”.

Съставът на „А. Балкански": Гаков — 7, Велков —
5, Златанов 6, Димитров — 6, Пейчев — 6, Тасевски — 7,
Леков — 7, Ма но в — 7, Г. Пейчев — 7, Милев — би Со
тиров — 5.

В предпоследния кръг ди- отбор и отнасят победа с 
митровградският футболен
отбор „А. Балкански” реши на силите на терена.

За димитровградския от- 
ждуподзоновата група. След бор трябва да се каже, че

3:1, което не съответствува

своята съдба — напуска ме-

Шампионският отбор на „Хаидукпоражението, което претър- игра доста неорганизирано 
пя миналата неделя от отбо* дори неотговорно 
ра на „Деян Бекич” с резул Велков сам напусна терена, 
тат 3:1, всички шансове са без 
загубени.

така
След драматичната борба 

в Белград, когато въпреки 
резултата от 3:0 за „Пар- 
тизан” — „Хайдук" успя да 
го срази с резултат 4:3, спли 
тските футболисти станаха 
национални първенци по фу 
тбол.

За привържениците на най-стария футболен отбор в Югославия — голям брой 
и от Димитровградско и Босилеградско — това бе радостно събитие. На първенци
те особено тържествено посрещане бе устроено в Сплит, ?. победата на „Хайдук” ко
ято съвпада с 60-годишнината от основаването на отбора стана истинско празнен
ство на почитателите на тоя футболен отбор.

На снимката: шампионите на 1971 година — (стоят) Холцер, Джони, Хлевняк, 
Вукчевич, Булян, Болят (клечат) Вардич, Йованич, Надовеза, Йеркович и Павлица.

да уведоми капитена и- 
ли треньора на отбора. ХАЙДУК - ДЪРЖАВЕН 

ПЪРВЕНЕЦ

БАСКЕТБОЛ

ПОБЕДА, КОЯТО ТРЯБВАШЕ ДА БЪДЕ ПО-УБЕДИТЕЛНАОтборът на ,Д. Балкански”

Баскетболното игрище на „Свобода” — Димитров- 
Общо — „А Балкански' гРаА- Зрители над 200. Времето задушно. Съдиите на сре- 

заслужено напуска групата, щата МаАич и Танаскович (Ниш) — коректни, 
тъй като в течение на цяло- Съставът на „Свобода”: Иван Ранчев, Зоран Пет-
то първенство не можа да кович> Божидар Василев, Владимир Стоименов, Предраг 
консолидира редовете си да Димитров, Александър Петров, Васил Милев, Момчило 
внедри необходимата сериоз Михайлович, Любомир Стоянов, Марян Петров, Георги 
ност и отговорност, да изди Йосифов, Емил Соколов, 
гне качеството на футбола „
на едно по-високо равнище ПреА своя пУолика дими- 

Може би минаването му тровградските баскетболис- 
в по-низш ранг на състеза- ти в неАелната среща срещу 
ване — Пиротския подсъюз баскетболния отбор на Па- 
ще направи необходимото Рачин отнесоха заслужена 
за да стане най-сетне на соб победа с 86:68. Всъщност, ре 
ствени крака.

През второто полувреме 
играта почти не бе промене 
на. Само към средата дими- 
тровградчани направиха ня 
колко виртуозни нападения 
които предизвикаха бурни 
въодушевления сред зрите

лите.

Макар че „А. Балкански” 
беше жилав противник и и- 
маше повече изгодни поло
жения — в 12 м. Тасевски 
улучи напречната греда — 
едва през второто полувре
ме в 62 м. поведе с резултат 
1:0. Г. Пейчев не реализира 
единадесетметров удар, а А. 
Пейчев постига автогол.

Домакините играха грубо, 
зарад което Димитриевич 
бе отстранен от играта. Па 
все пак, в течение на няко
лко минути само те още 
два пъти намират път до вра 
тата

»» «г>™
димитровградчани се нало- тези от по-стапото"' 
жиха и започнаха да дик- ние^вМиГевИ Ранчев 
туват играта. Техните напа- А. Петров, особено се из?^ 

бяха п°-°рганизирани наха от по-младите Предраг 
бас^та НоасШотлХДПЪТ КЪМ Димитров и Емил Соколов, 
ното вцеме я и алД заАУш- което свидетелствува за раз 
лучливите изменения набао ^^щане на нови възможно-
“р®"ожаГдГзабНеа Избира се, 
лежат голяма разлика. За- 
туй може би и резултатът 
от 39:26 не говори за някое 
голямо надмощие.

зултатът не съответствува 
на силите на терена, тъй ка
то димитровградчани може-на димитровградския Ст. Н.

На „Копаоюшцщ юлски игри - 1971" димитровград
ският отбор е все още 
риод на формиране, 
досегашните си победи 
че ли се налага като 
противник.

впе 
но с 
като 

опасен
Ст. Н.

ДИМИТРОВГРАД ЩЕ УЧАСТВУВА
ПОКРОВИТЕЛ НА ТАЗГОДИШНИТЕ „КОПА- 

ЮЛСКИ ИГРИ" Е др. МАРКО НИКЕ- 
ЗИЧ — ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦК НА СКС.

волейбол, шах и спортна 
стрелба и културно-забавна 
част, в която ще доминира 
избирането на „Първият 
на ; Копаоник”.

глас
Всяка година общинска

та организация на СОФК-а 
в Рашка в чест на 4 юли — 
Деня на боеца и 7 юли — 
Деня на въстанието в Сър
бия, организира спортен тур 
нир „Копаонишки 
ри”. Тазгодишните се

паоник се провежда и прег
лед на планинарите от Юго
славия. Димитровградската органи 

зация на СОФК-а 
ствува и в спортната част, 
а доколкото приемат органи 
загорите, ще участвува и с 
гимназиалната музика.

На най-добрите отбори и 
спортисти ще бъдат разда
дени награди.

ще уча-
Тези, един вид юбилейни, 

"Копаоншпки юлски игри — 
71" ще се проведат под тат- 

про- Роната на др. Марко Нике- 
веждат под знака на 30-годи зич — председател на ЦК 
шнината на народната рево на СК Сърбия, 
люция и 23-Тодишнината на Игрите се състоят от споп 
прегледа на физическата ку тна част: ще има състезания 
лтура. Същевременно на Ко по хандбал

юлски иг

малък футбол, В. Гъргов — Ст. Н.
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ГОЛЯМА БИТКА НА ДУ
НАВА

ТРУПОВЕТЕ СПИРАТ 
ПАРАХОДА

Преди 26 
гедия на 1860-тия 
тието

години се случи тра- 
километър от ус- 

на Дунава. Югославският 
нически параход „Войвода Мишич'', 
който хитлеристите 
войната бяха превърнали 
каторга — беше унищожен 
тромагнитна мина. На

намираха 
Срем, Сърбия, Македония ... В сту
дените вълни на Дунава намериха 
всички смъртта си. От тази ужасна 
експлозия се спаси един единствен 
човек. Очевидецът на тази трагедия 
даде автентични данни за този фей
летон.

През Втората световна во 
йна Дунав имаше извънред- оставаха 
но стратегическо 
за фашистка Германия. Пс 
този воден път се снабдява
ше Източния фронт. С па
раходи караха храна, пре
хвърляха войски и боепри
паси и изтегляха ранени от 
форнта. Германският гене- 
ралщаб беше добре преце- мчията, 
нил значението на Дунава шич" се е натъкнал на ми- 
и затова утвърди бреговете на! Гестаповците ми заповя- 
му и постави защита за но- даха да карам бързо напред, 
рмално корабоплаване. Но 
и съюзниците се стараеха да дович” потегли бързо нап- 
парализират дунавския обо- ред. Но след петнадесет ми- 
рот и полагаха големи уси- нути срещу нас плаваха че
лия да постигнат това. Та- рни предмети, 
ка през 1943 година, а осо
бено през 1944 започна бор- — Това бяха черни разпо- 
ба. за Дунава. Съюзнически късани трупове от „Войвода 
те пилоти, водени от наши Мишич". Струваше ни се, 
хора, със самолети слагаха чс ще ги заобиколим. Оба-

Мътните вълни на Дунава 
зад параходите, 

значение Беше мрачен есенен ден.

пленени патриоти от

път-
— Изведнъж чух експло

зия, След това, втора и най- 
сетнс трета — ни каза оче-по време на 

в плаваща 
от елек- 

парахода се

видецът на тази голяма ду
навска катастрофа капитан 
Смилянич. — Погледнах кор 

а той каза: „Ми-

Товарният кораб „Прера-

Из аналите на Втората световн* вийна

ПАРАХОДЪТ НА СМЪРТТА хиляди: мини за да парали- чс след първата купчина, ид 
зират оборота на Дунава, ваха стотици нови трупове. 
Макар че германците се о- Исках да спра кораба. Ге- 
питваха да унищожат мини- стаповците дадоха заповед 
те със самолети, корабокру- да карам напред. Това беше 
шения ставаха ежедневно.

Точно преди десет години 
един голям дунавски багер 
дълбаеше коритото на Дуна 
ва на 1860-тия километър от 
устието. Изведнъж 
ските лъжици на багера си
лно изскърцаха и намалиха 
своя ход. А тогава от дълби
ните се появи огромна част 
от един параход.

щу течението към Нови Сад, 
Бездан, Будапеща, Виена и 
кой знае къде. Вместо отго
вора на веселите пътници 
децата тъжно гледаха черни 
те гестаповски униформи с 
шмайсери. Войниците се ра
зхождаха около някогашни
те зали на парахода.

В Нови Сад параходът не 
спря. Тихо и зловещо се дви 
жеше по-нататък на север и 
никому не отговаряше на 
поздравите. Само топотът 
на войнишките ботуши и 
шумът на вълните, които 
той сечеше, нарушаваха гро 
бната тишина на това тай
нствено пътуване. Най-сетне 
параходът навлезе в пещан- 
ското пристанище. Вместо 
пътниците на брега излезна 
ха гестаповците с шмайсе
ри. Пазеха дунавския пара
ход на смъртта.

През Втората световна во
йна имаше и влакове на 
смъртта. С тях фашистите 
караха, от поробена Европа 
десетки хиляди деца в Май- 
данек, Освиенцим, Дахау 
Маутхаузен. Изглежда, оба
че, че пред края на войната 
те вече не бяха сигурни във 
влаковете. Затова употребля 
ваха и големи пътнически 
параходи. Такава беше съд
бата. и на югославския ду
навски параход „Войвода 
Мишич". Химлер, Айхман 
или някой друг убиец го бя
ха. превърнали в параход — 
каторга, с който прехвърля
ха. затворници в лагерите на 
смъртта.

Впрочем, това не беше пъ 
рво тайнствено пътешествие 
на този триетажен бял ду
навски параход. На всички

негови тайнствени пътешес
твия от Белград срещу тече
нието на. Дунава нито един 
пътник не е слезнал нито в 
Пеща, нито в Братислава, 
нито във Виена. Параходът 
плаваше до Регенсбург. И 
там, на чужда земя излиза
ха. необикновени пътници. 
Двама и двама вързани с 
тел излизаха хора, жени, де
ца. с бледи и изпити лица. 
Техните имена се превръща 
ха. в номера. Този голям ду
навски параход сега плава
ше за последен път. Той ка
раше за. прочутите лагери 
нг. смъртта, борци от съпро
тивата, сводолюбиви и про
гресивни хора. и жени от 
Сърбия. Тук имаше и ита
лиански: военнопленници и 
пленени: партизани. Всички 
изпитваха някакъв тайнст
вен страх. Защото там в Да
хау и Матхаузен ги чакаха 
крематориуми, които вечно 
пушеха ...

най-ужасно корабоплаване 
на. Дунава. Стотици трупо- 

На този: 1860-ти киломе- ве ни идваха на среща и у- 
тър от устието на Дунав на дярха. точно в лопатите на 
около стотина метра разсто- кораба. Изведнъж купчина- 
яние от парахода „Войвода та. трупове спря колелетата 
Мишич” плаваше и големи- на „Прерадович". Корабът 
ят дунавски товарен кораб беше принуден да спре. Обе 
„Петар Прерадович”. Капи- зобразени трупове минава- 
тан на този кораб беше Бра ха. край кораба и моряците 

свалиха шапките си. Това 
беше последна почит на пъ- 

— С насочени шмайсери тниците от дунавския пара- 
получихме нареждане пара- ход на смъртта ... 
ходите да закараме в Гер
мания. Плавахме, но все по
вече ни обвземаше страх — 
разказва Смилянич. — Мно
го дунавски параходи вече дунавски параход нямаше 
бяха на дъното. Съюзниците нито следа. Пътниците зае- 
умело слагаха мините. То- дно с парахода намериха 
ва беше най-тежко и иай-у- смъртта си в мътните въл- 
жасно корабоплаване в моя ни на Дунава. Загинаха и 
живот... Само случаят мо- гестаповците. Всички до е- 
жеше да спаси параходите дин. От тази ужасна катаст

рофа се спаси само един е- 
динствен човек. Това беше 
Джордже Фланкич. Той се 
хванал за едно парче от па- 

и го изтег-

гигант-

Какво може да бъде
това — питаха се работни
ците от дунавския багер? 

Никой не знаеше да отго-

ико Смилянич.

вори, освен един „дунавски 
вълк”, който на любопитни
те започна да дава обясне
ния.

— След това нашият ко
раб заплува към мястопро- 
изшествието. Но от големия

— Това е част от некога- 
шния прекрасен югославски 
параход „Войвода Мишич”. 
Параходът беше унищожен 
от съюзнически мини през 
1944 година, когато беше на 
служба при германския Вер 
махт. Това беше една от 
най-големите и най-тъжни 
хаварии на Дунава ...

През есента на 1944 годи
на плаваше големият бял ду 
навеки параход срещу тече
нието на реката. От брега 
край Сремски Карловац ов
чарчета махаха и го поздра- 
вляваха с шапките си. От 
парахода обаче никой не от
говаряше. Децата махаха и 
с учудване престанаха. А 
тогава започнаха да сричат 
името на големия параход.

и хората. Дунавският пара
ход на смъртта плаваше все 
по-бързо. Сега разстоянието 
между параходите беше ве- рахода, а рибар 
че 1500 метра. Капитан Сми лилк на брега...

Хитлеровитс армии бяха 
победени. Остатъците от раз 
битите армии се изтегляха в 
Германия. Със себе си вла
чеха и параходите. По за
повед на Вермахта парахо
дите от долното течение на 
Дунава трябваше да се из
теглят в горното. И парахо
дът—каторга „Войвода Ми
шич” с измъчените си пътни 
ци плаваше през средата на 
октомври 1944 година от Бу
дапеща към Братислава, Ви
ена ...

лянич знаеше, че на парахо- Овчарчетата от Сремски 
да „Войвода Мишич” се на- Карловци не знаеха, че за 
мираха концлагеристи. Говб последен път са поздравили 
реше се, че има доста ита- големия дунавски параход и 

тъжните измъчени затворнн 
ци, които плаваха на среща 

Беше около пладне. Пара- на смъртта, безсилни да пре 
ходите плаваха, а разстоянп дприемат нещо за 
ето се увеличаваше.

лиански военопленници.

своето
спасение.

— Войвода Мишич! — про 
чете най-грамотното дете.

— Какъв е голям и хубав! 
— удивлявайки се каза друг.

ВЪРЗАНИ ПЪТНИЦИ НА 
БЕЛИЯ ПАРАХОД

През есента на 1944 годи
на Дунав беше обсипан с 
магнитни мини. Всяка нощ 
съюзнически самолети сла
гаха магнитни мини. Денем 
со чуваха експлозии. Верма
хта се опита да очисти Ду
нава, но без успех ...

Разписание на 

рейсоветеА големият дунавски пара 
ход плаваше по-нататък, сре

Димитровград — Трънскп 
Одоровци — 7,00; 10,00; 14,30 митровград — 4,30.

Трънскп Одоровци — Ди- Димитровград — Височки 
митровград — 5,00; 12,15; и Одоровци (Забърдие) — 16,00 
17,00.
Автобусите се движат всеки Височки Одоровци (Забър- 
ден. де) — Димитровград4,30.

Димитровград — Смилов- 
ч..ци, — Димитровград. —• 8,00.

Линията с околовръстна. 
Автобусът в Смиловци е в 9 . 
часа и се връща в Димит>» < 
ровград в 10 часа.

ЗАБЕЛЕЖКА: но времена 
празниците комуналното пре 
дпрнятис „Услуга” ще орга
низира допълнително прево- 
звъне на пътници.

За свиждането, което ще 
се състои при Долни Криво
дол на И юли т.г. „Услуга’ 
приема предварителни заяв
ки. Заявките се подават в 
предприятието, а за справки 
се обръщайте на телефон 
81-154.

Мъзгош (Забърдие) — Ди-

ОТ ПЕТЪК...
ДИМИТРОВГРАД Димитровград ще прожектира следни

те филми:
Денят на револверите ма 3 и 4 поли 
Последният влак от Катанга на 5 

и 6 юли
Непобедимите на 7 и 8 юли 
Лекарят от Сао Паоло на 10 и 11

Огненият керван на 12 и 13 юли 
Балкон по месечина ма 14 и 15 юли 
Ана Каренииа на 17 и 18 юли 
По-опасно от мъж на 19 и 20 юли 
Винсту — на 21 и 22 юли

В БОСИЛЕГРАД

На 2 и 3 юли македонският филм 
„Македонска кървава сватба”, а на 6 
и 7 юли френски филм „3”.

Венчани:

Георги Михалков и Аница Заркова 
от Димитровград; Васил Рангелов и То
дорка Андонова от Димитровград; Вои- 

Пейчич и Весна Тотева от Димит
ровград; Никола Петров и Стоянка Пан 
тич от Димитровград; Бошко Каменов 
и Антоанетка Кирова от с. Желюша.

Добиха син — Георги и Светлана И- 
ванови (Тони) от с. Градини.

Добиха дъщеря — Истатко и Румен 
ка Истаткови (Душица) от Димитров
град.

Димитровград — Долна 
Невля — 6,00; 14,00.

Долна Невля — Димитров 
град — 7,00; 15,00. 
Автобусите се движат всеки 
дси, с изключение на ВТОР
НИК.

слав юли

Димитровград — Сенокос 
(Висок) — 15,30.

Сенокос (Висок) — Дими
тровград — 4,00.
Автобусите се движат всеки 
ден, с ИЗКЛЮЧЕНИЕ ВЪВ 
ВТОРНИК.

Димитровград — Мъзгош 
(Забърдие) — 16,00.

СПРАВОЧНИК НА ЧИТАТЕЛЯ
Центърът за култура и забава в

ДО ПЕТЪК• • •
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еттстВо )
ХУМОР * САТИРА * ЗАБАВА * ХУМОР * САТИРА * ЗАБАВА

На ли стану наладжия,
на ли ■ а ■

ДОЙДЕ време за гърлеше. Човеци вечима по
чеше, а я йош не могу да притъкмим сву урутку. 
Копачкуту постегну, да разорем, та с бабуту по

да завърнемо, добре ама никико не могу да 
найдем пусту копрад>у. Негде сам Бу сунул йоще 
дани к да ме утепа човек не могу да се сетим куде 
йе. Нема друго, а добре ми и дойде, реши да на
пишем на. синатога да дойду със снауту да помог- 
ну у гърлеше и тамън да ми купи йедну копрал»у.

Йедну суботу тамън упредзам волове, стиже 
писмо. Ка га прочето завърте ми се у главу. „Тате 
— писуйе он — никико не могу да се сетим кво 
ти йе това копраля. Дойди йедън дън па си узни. 
А я и Лена не можемо съга да дойдемо. Я имам 
млого работу у службуту. Работил! прековремено 
и на празници".

Испрегну воловете, каза на бабуту да Би отка
ра на пашу, па се надиго та право у Димитров
град. Пита снауту куде йе синът, а она, види се 
гузна, йедва процеди „у канцелариюту йе". Отидо 
първо у задружнуту продавницу та си купи копра- 
л»у. Човекът йеднък ми даде. Знайе он кво. йе ко- 
прал>а. Видо дека моят син нейе га ни питувал, а 
нейе кико он пише, заборавил кво йе това. Тре
бя да га йе било срамота да питуйе. Распита 
градат и излезе дека никой не работи у суботу. 
Сети се я куде може да буде —

лъсно
РОСПИ-ЧУПРИЯ

Смъртно наказание 

за неверници
На пътя от Белград към 

село Вишшща се намира ав 
тобусната спирка Роспи-чу- 
прия. Това е крайна спирка 
на градската автобусна ли
ния. Обаче до преди 150 го
дини това е била и крайна 
станция на живота за вси
чки туркини, които били за
ловени в изневяра.

Роспи-чуприя е мост на 
Мириевския поток. Някога 
това поточе било много шу
мно, а мостът бил точно на 
устието на потока е Дунав. 
Тук белградските турци до
веждали неверните си хану- 
лш, след ужасните разпити, 
признания, издевателства ... 
На това място неверната, 
пребита ханума ридала и мо 
лила за милост. Но иапраз- 

доведената на моста 
на смъртта никога не се 
връщала в Белград.

Палачът с остър ханджар 
гледал молещите за милост 
очи и за момент заставал — 
да чуе окончателното реше
ние. Паузата прекъсвал су
ровия глас на мъжа:

— Режи!
Главата на нещастницата 

падала в Мириевското пото
че, и по-нататък в Дунава ...

Роспи-чуприя била ужас
на за ханумите все докато 
турците били в Белград. То

ва кобно място векове на
ред оръсявано с кръв биле 
прочуто в целия пашалък. 
На това единствено лобис 
място неверниците били до
веждани особено след голе
мите турски возевания. Офи
цери и войници със своите 
хорди и полкове воювали 
по всички краища на света 
— В Босна, Австрия, на фре 
нта към Русия, в Азия, Аф
рика ... Тогава не е имало 
поща, така че жените не

знаели къде са им мъжете. 
91- войниците години наред 
нямало никакви вести. Чес
то били напълно забравяни. 
Тогава ханумите решавали 
въпреки предупрежденията 
дя. изневерят. Ако мъжът— 
войник не се връщал — тай
ната на забранената любов 
ханумата —• вдовица носела 
г. гроба. Но, който се връ
щал и дочувал нещо — не
верницата чакала сигурна 
смърт на Роспи-чуприя.

се по

ли сам од стару 
козу яре. Надиго се — право у томболуту. Унутра 
кико у пушницу. Нища се не види. Дим да га ре- 

нож. Сви придзилинкую у йеднога и саде 
некикви бройеве. Синат йедва ме виде.

— О, тате, добре дошъл! Иде ли до дома? Я 
тамън що свърну тува. Од оцутра работи у канце- 
лариюту, па надзре да найдем йеднога човека, ре- 
коше ми тува йе.

— Те сине

жеш с 
окаю

Цветове за вас
ЗЕЛЕНИЯТ отива много на русите 

жени. Те могат да носят всички отте- 
нъцин а този цвят. Тъмнокосите със 
сини очи изглеждат добре в морско-зе
лено, а жените със зелени очи — в ре- 
зедаво.

кво йе копрал>а. Донесу Бу 
потсетим кико изгледа. А знам дека си бил и у кан 
целариюту. Са ми не требе никиква помоч. Бабу- 
ту че дърсаю воловете по морузйете, че ни боли 
два-три дъна кърстетина ама работу 
шимо и без вас.

А уйесен, синко, йела 
шкавал>. Че нма,а се йе 
немой да купуйеш.

Остайи га насред 
ич да мъцне.

но да те

че си завър-СИВИЯТ подхожда на жени с мно
го тъмни или много светли коси. Тъм
нокосите обаче трябва да оживят 
вия цвят с бяло, а пък русите — с ро
зово.

да ти дадем сиренце, ка- 
кашкавалят триста банБеси-

КАФЯВИЯТ. Русите 
дат много добре в червеникавите отте- 
тъци на кафявото. Жълтеникаво-кафя
вият цвят е подходящ за червенокосите, 
с изключение на тези със зелени и си
ни очи.

улицу кико тенца. Не можежени изглеж-

А със здравийе, 
МАНЧА с.р

Документ е злвгрдшш 
В4шхи курс?

~г44, лрир/чеч^е
РАБОТА .1С01куге

ЗЯ ~
шивАЧкч

-_прц не/,

щЛ(СТ. ПЕТРОВ

Бдйион^и
г.ГУМАРА"

дит-т Ро вградй


