
ДОГОВОР МЕЖДУ ГРАНИЧНИТЕ ОБЩИНИ НА СФР 
ЮГОСЛАВИЯ И НР БЪЛГАРИЯ

НОВИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛСТ
ВО

Възобновяване на сътрудничеството Фронт против 

инфлациятаПо инициатива на общест 
вено-политическите дейци от 
Димитровград, тези дни в 
нашия град, се състоя сре
ща- договор между общест 
вено-политическите и култу 
рните дейци 
Драгоман и Годеч — НР4Бъл 
гария, и Димитровград. На 
тази среща димитровградча 
ни повдигнаха въпроса за

възобновяване на сътрудни- ктер, така че накрая бе взе 
чеството между общините, с то решение — през втората 
оглед на предишните забеле половина на идващия месец 
жителии успехи на това по- да се състои нов договор, 
ле. Като изразиха по нача- като при това се излезе с 
ло готовност за сътрудниче конкретни предложения за 
ство, представителите на три културно, спортно и друго 
те общини от НР България, сътрудничество. Според из

казванията, програмата най 
вероятно ще обхваща пери
ода до края на тази година.

Ст. Н.

— ОГРАНИЧАВА СЕ ПОТРЕБЛЕНИЕТО, ЗАМРАЗЯВАТ 
ИЛИ СЕ НАМАЛЯВАТ КРЕДИТИТЕ, ПОДТИКВА ИЗ
НОСА, ОГРАНИЧАВА СЕ ПРЕКАДЕНИЯ ВНОС И СЕ 
ВЪВЕЖДА ДЕВИЗНО СПЕСТЯВАНЕ —

от Сливница,

подкрепиха инициативата на 
димитровградчани.

Срещата има делови хара

Съюзното правителство материал и пътуване в чу 
окончателно реши да уста- жбина, а съвкупнтият обем 
нови нов фронт против ин на потребителните кредити 
флацията и с новите меро- се намалява с около един 
приятия, които завчера съо милиард динара, 
бщи прави опит инфлация
та постепенно да ликвиди- томобили за частни 
ра. За целта бяха взети ре ще бъде обусловен с износ 
дица главно рестриктивни па дадени стоки в дадени 
мероприятия. По-голяма ча- страни, а същите мерки щс 
ст от тях би трябвало да бъдат приложени и върху 
намалят вътрешното потреб вноса на подобни стоки, 
ление, докато останалите Пътнически автомобили за 
ще влияат върху подтиква- обществения сектор 
не на износа и ограничава да могат да се внасят, а ле 
не на прекаления внос и ки и тежки теренски пре- 
върху девизното спестяване возни средства само в из- 
на всички сектори. С това ключителни случаи. Средст 
платежният баланс, а с не- вата на стопанските органи 
го и девизните резерви, зации за внос над глобал- 
значително биха се подоб- ната 'девизна квота ще се 
рили. намалят с 20 на сто, а вно-

С новите мероприятия, ко сът на стоки за широко пс 
ито са вече в сила, се въве требление с цели 50 на сто 
жда данък от 30 на сто вър На всички сектори е пре,д 
ху нестопански и непроизво видено по-строго 
дствени инвестиции, замраз спестяване, а всички иско- 
яват се банковите кредити ве за внос ще бъдат ригоро 
на равнището от 30 юни зно проверявани.

И Федерацията ще нам а
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българската народност в сфр югослАеид_^* ВЕСТНИК НА

ПО ЕДИНОДУШНО ЖЕЛАНИЕ НА ВСИЧКИ ЮГОСЛАВСКИ НАРОДИ И
девизно

НАРОДНОСТИ

ТИТ0-ДОЖИВОТЕН ПРЕЗИ
ДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА

забранява се превръщането 
на краткосрочните в дълго ли своите девизни нужди с 
срочни средства, огранича- една пета. Въвежда се дне 

вен курс за изкупуване и 
продажба на девизи. Освен 
тези, Съюзното правителст
во взе и повече други мерс

ва се даването на кратко
срочни кредити за купува 
не на чуждестранни стоки 
за купуване на строителен приятия.

— Мияпко 

Тодорович 

председател 

на Съюзната 

скупщина

БЕСЕДА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОК НА ССРН В 
БОСИЛЕГРАД

Предстоят обемни 

задачи
Върху кои обществено-пс По наше мнение — про 

литически задачи и акции дължи Тодоров — прилага 
най-много ще се ангажират нето на конституционните 
организациите на ССРН I- промени ще осигури по-бър 
босилеградската община в ид зо развитие на социалисти 
ващия период, бе тема вър- ческите обществени отноше 
ху която беседвахме с пред- ния, производителните сили 
седателя на Общинската о;> самоуправителните отноше 
ганизация на ССРН Цон > ния, както и още по-бърза 
Тодоров. афирмация на народите I

По-точно искахме да бъ- народностите в Републикат;
Наред с това организаци 

ите на ССРН в
дем осведомени за готовнос 
тта на ССРН в есенния пе- комуната щс
риод, която е необходима, за разискват и предлагат неоС 
да може тази най-масова пс ходими решения за допълня 
литическа организация дей- ване на общинския проектс 
но да се включи в разисква статут, който основно тряб 
нията по много важни въ- ва Аа бъде съгласуван с ког
просш ституционните промени. Пг
,-,-7 Цггрнра "а Внимани край това на дневен ред на ето на ССРН в есенния пе г ~
рпод — каза Тодоров ще бх предстоящите събрания ор 
дат разискванията върху кс ганизирани от ССРН ще а 
нсгитуционните аманАмани намери и въпроса за по-нг. 
на СР Сърбия. Защото с при татъшното развитие на са 
емането им ще се изръшат моуправителните регулативх 
съществени промени в поле в трудовите организации, 
жението и характера, права През втората фаза на кон
та и дължностите, в между- 
собните отношения, както и 
в обществено-икономически

толи 1971 година. Съюзната скупщина 
Вчера, на 29 ,ол” 19 * вс„чки камари, изразявайки „а. съвместно заседание на всички и народности

единодушното жела™5 йосип Броз Тито за доживо- на нашата страна, избра иосип ор
тен президент на Републиката. народности, та-

Както и всички останали народиприветству.
българската ”ар“^°^то За президент на Репуб- 

избирането на другаря осъществяването и
ликата, защото в този избор вижда ос щ 
на собствените си желания. ла ДОЖИВОтен прези-

Избирането на другаря 1ио за^држдава, че, въп- 
дент на Републиката още веди ' революция естест-
реки всички трудности, к<ж?” ИВНР република Юговено има, социалистическа федеративн^Р^^^^^ де_
славия неотклонно ще ВЪР®” пр който сплотено
мократически път на развитие, път ™ 
крачат всички югославски ,,?Р°АИМ лк)^Тодорович за 

Съюзната скупщина избра ™''я*к°б™?т/ено_ПОЛИ- 
председател. Камарата на народ и зенЩизпъднителен 
тическата камара избраха и нов 
съвет, начело с Джемал Биедич.

ституционните промени щс 
настоим чрез най-шир ок с 
участие на трудещите се дг 
изнамерим нови решения пс 
въпроса за положението, пр? 
вата и дължностите на об 
щината, на скупщинската I 

ето на промените, които сс избирателна система, какте 
също така отнасят и до оси и по много други въпроси

те и други отношения в сдр\ 
жения труд помежду Репу 
бликата и общините. 

Имайки предвид значени

ка и
ва

ществяваието на правата нг които са израз на новотс 
народите и народностите конституционно устройство.

На въпроса колко многоще настоим в дадения мо
мент да осигурии най-широка организациите на ССРН щс 
платформа за разговори у се ангажират за решаване

(на 4 стр.)разисквания.



От партийната практика

КОНТАКТИПОСТОЯННИ
И дохождайки от станови 

щсто, че най-важно е колкс 
с направено, а не какво < 

Секретариатът на ЦК

се касае за пренасяне па дг 
рсктнгпт и контролиране, ис. 
за съвместен анална по про 

политикат:навеждансто 
на СК, която е създавана г: 
тясно сътрудничество меж 
ду общинските комитети I 
ЦК.

казано.
на СКС от края на месен 
май до средата на чолн про 
веде редица съвещания ( 
общинските комитети 
Враня, Валево, Шабац, Кру 
шевац, Титово Ужице, и Кра 
гуйевац. На тия съвместни 
съвещания 
орган на ЦК на СКС и об
щинските партийни ръковол 
ства разискваха за стопан 
ските проблеми и текущите 
икономически въпроси, зг 
самоуправителиата практика 
за конституционните промени 
и политическата система, кг 
кто п за преустройството мг 
Съюза' на комунистите, зг 
кадровата политика, социал 
интс разлики, за проблеми
те на земеделието.

Тази дейност на Секрета- 
рията ма ЦК качествено е 
съвсем нова вързка на ЦК с 
терена и опит генералната 
линия да се проверява чрез 
практиката която се печели 
в общините, трудовите и пар 
тийни организации. Значи не

въг
Като констатираме тая нра 

ктмка на ЦК имаме за цел 
да кажем, че и общинските 

досегашните сиизпълнителния" комитети 
връзки и сътрудничество с. 
първичните организации па 
СК би трябвало да обогатят 
и с гю-друго съдржаип-з и (• 
по-друг метод. Непосредствс 
мите контакти па общински 
те комитети би трябвало вее 
повече да са договори зг 
конкретна политическа дей 
пост, а все по-малко тия до
говори да имат характер па 
пренасяме па директиви ь 
разработка на материали на 
висшите партийни органи.

Такива непосредствени ко 
нтакти на комитетите е ко
мунистите в трудовите орга 
иизации и в селските орга
низации имат особено зна
чение тъкмо в предстоящи* 
те политически задачи. ще посети КитайНиксън

Телеграма на Съвета на ССЮ до
суданското правителство

Китай, всъщност остров Фор 
моза, е единствена китайска 
територия, която САЩ приз 
наваха.

На снимката: Хенри Ки- 
синджер в разговор с мини 
стър-председателя на Китай
ската народна република Чу 
Ен Лай, по време на преби
ваването на пратеника на 
президента Никсън в Пе
кин.

синджер е пребивавал в Ки 
тайската народна република 
и е водил няколкочасови раз 
говори с министър-председа 
теля Чу Ен Лай. Тази вест 
предизвика разбираем инте 
рее у цялото човечество, ко 
гато се има предвид, че САЩ 
винаги са били противник 
на влизането на Китайската 
народна република в Обеди
нените народи и когато се 
знае, че Чанг Кай Шеков

★ * *
могло в крайна сметка да 
има антисъветски характер.

Въпреки ясните станови
ща на Китай във вързка с 
виетнамската война и при
съствието на САЩ във Ви
етнам от които Китай 
сега не отстъпва, в 
ския и печата на 
други социалистически стра 
ни се изразява загриженост 
за съдбата на Индокитай, 
което ще рече, че между 
Китай и САЩ може да дой 
де до споразумение за сме 
тка на индокитайските на-

Когато президентът на 
САЩ Ричард Никсън поиска 
10 минути в програмата на 

телевизия,американската 
най-малко се очакваше, че 
ще съобщи, че приема пока 
мата на министър-председа
теля Чу Ен Лай да посети 
Китайската народна репуб
лика. След това бе съобще
но, че съветникът на Прези
дента по въпросите на нацио 
палната сигурност Хенри Ки

ВЪЗМУЩЕНИЕ ОТ 

РЕПРЕСАЯИИТЕ
След неуспешния държа- Изтъквайки ролята 

вен удар в Судан, генерал Шефи като една о:Г 
Нимеири провежда драсти- изтъкнатите личности 
чно ликвидиране на участ- националното 
ниците в удара. Режима на 
Нимеири,

на
най-

на
възраждане.

в телеграмата се казва, той Предстоящите 
потуши е допринесъл за укрепване между Вашингтон и Пекин 

то на синдикалното движе- съвсем естествено предизви 
и ние в Африка и неговата каха и голям интерес и ра 

международна афирмация зличнн отзиви. Българският 
Затова Съюза на югослав Печат между първите в со 

ските синдикати изразява «иалистическия лагер изра
уверенност, че преследва™ Го-кГсГо' К™ 
ята и разплатата със но китайското
калното работническо

страни, където САЩконтакти роди и 
военно са ангажирани.

И някои партийни вестни 
ци на компартиите в капи 
талистическите страни 
разяват подобни подозрения 
и критикуват новите отно
шения между Вашингтон и 
Пекин.

Ясно е обаче, че отваря
нето на Китай има огром- 

бъдещите

който
преврата с „практичес
ка помощ на Египет 
Ливан” сега предпри, 

ема и провежда физическа 
ликвидация на ръководите
ли на СКП и профсъюзите.

Осъждайки политическите 
убийства в Судан, съветът 
на Югославския синдикален 
съюз изпрати телеграма до 
суданското правителство в 
която се казва:

„Енергично се противопо
ставяйки
та и убийствата като метод 
за разплата с политически 
те противници, Съветът на КЪМ 30
югославския синдикален съ ------------ -----
юз изразява дълбоко 
мущение на трудовите 
ра на нашата I 
повод репресалиите 
изтъкнатите 
нове на синдикалното 
ботническо 
дан.

из-

и
съвет-
някоисближение., 

като изтъкна че имало ан 
тисъветски характер. След 

жение в Судан ще бъдат известно въздържание 
порицани от всички сили в и съветския печат

синди
дви-

сега но значение за 
световни отношения, особе-изразява 

подозрение и „Правда”, на 
пример пише, че америка- 
но-китайското

света, каито се борят за 
свобода и

но за .мирно разрешаване 
на проблемите на Азиатс
кия континент.хуманизъм. сближениена преследвания-

- годишнината на въстанието ки и тъга. Не могат да съз
дават семейства във военни
те части. А ако не ги вен
чаем, можем да изгубим и 
двамата. Колебаят се, вър
тят се на местата си и мис-

въз-

Партизанско венчаванехо-
страна по

срещу 
лидери и чле- ляг, мислят какво решение 

да вземат...
Най-сетне, един от друга

рите предложи да им се поз 
воли венчавка с условие 
Урош да остане в четата, а 
Вида да отиде в някой друг 
батальон. На всички им лек- 
на. Предложението бе прие
то. Урош и Вида се поглед
наха с очи сияеши от щастие.

Сега, след това 
появи се нов проблем: — как 
да се венчаят, кой да ги вен
чае?

Пак един другар се досе
ти: Уроше, обичаш ли Ви
да? Обичам. Видо обичаш ли 
Урош? Обичам. Взимате ли 
се доброволно? Взимаме.

~ венчаването е готово. 
Кои е съгласен нека повдиг
не ръка каза секретарят на 
партийната организация. Вси 
чки ръце се вдигнаха 
една.

С един залп бе обявено вен 
чанието. Навън валеше сняг

ьътре настъпи веселие. Су 
тринта Вида замина в Пър
ви батальон, а Урош остана 
за командир на четата.

Урош и Вида преживяха 
войната. Днес живеят в Баня 
Лука и имат

и ра 
движение в Су Командира на трета 

от Трети баталйон на Двана 
възмущения Десетата краишка бригада 

приехме вестта за убийство — известна като Мечавина 
то на председателя на Феде бригада — Урош Узорац за 
рацията на работническите обичал хубавата 
синдикати на Судан 
фи Ахмед Шейха.”

чета от мен? Обичам я, другари. 
Искам да я взема. Ако ис
кате прекомандировайте ме 
от ротата, но да знает само 
нея и сам онея искам за не
веста.

На това 
казал:

— Уроше, болен не бил, 
и ние сме млади и ние би ис 
кали „гадже”, и ние би 
кали да водим любов, да се 
женим, но нима не виждаш 
че е война и за такива рабо 
ти нямаме време.

След^ това пак започнало 
безкрайно убеждаване.

По Урош си останал упо
рит, твърдоглав, и без да тре 
пва повтарял: — Искам да 
я взема, па бог и всички 
ци...

Мислейки, че Вида ще бъ_ 
де по-разумна, от него изви
кали и нея, А Вида и.„г„
млалогАР%.С1р°йна’ г'ълпа с младост, без много думи ое-
шително заявило: У Р 

Ние решихме 
ни пречите?

и двамата бяха 
на Партията. Какво 
прави — питаха се

те. Ако командира сменим 
от поста и го изключим от 
Партията, ще направим гол
яма грешка. Той е храбър и 
за нашите условия отличен 
ръководител. Освен това до 
край предан на борбата и 
Партията. И Вида е добър 
борец и човек, член на Нар 
тията. Особено се изтъкнала 
при извличане на ранените 
от Угар през Шестата офан 
зива.

Техния „въпрос” дошъл и
пред партийно събрание _
там където през време на 
НОВ са решавани 
човешките съдби на 
занските воини.

Тъй като Урош и Вида бя 
ха млади, хуоави, симпатич
ни, като създадени за любов, 
а не за тази сурова и груба 
военна действителност 
чки желаеха да кажат: — 
нека се венчаят. От друга 
страна, обаче, имаха на ума 
че е война и че в този слу
чаи врага може пропаганда 
та си да използва против 
тях. Освен това, какво ще 
се прави ако добият дете? И 
без това

С особена

и симпатич
ще_ на партизанка Вида.

В командата на четата тър 
сили начин да осуетят тази 
вързка, защото се знаело, че 
любовта

един другар му

братство
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРОКА- 
ТА НАРОДНОСТ

ЮГОСЛАВИЯ
Иалкм веещ 

уР«*Да редалпвои».

решение,в партизаните мо
же да има и нежелателни 
последици. Извикали Урош, 
който бил едър и як момчак, 
на около 20-годишна възраст 
и му обърнали внимание ка 
кво това значи и какви 
последици може да има. Убе 
ждавали го, убеждавали, но 
той бил упорит и не искал 
да отстъпи. Когато това и 
всички приказки за морал
ните партизански норми не 
помогнали започнали остро 
да го критикува ти да му се 
заканват с наказание, дори 
и с разстрел. Той се въртял 
на един буков труп, мълчал, 
с зачервенели уши, с астър 
поглед въпрян някъде над 
главите на другарите. Па из

ис-

В СФР

петък
■метна все

правдата
парти-

Дпрентор, 
“"творен редактор 

АСЕН ЛАЗАРОВ 
Чадш .Братство' 
о». Пдуномгч 72,

н П-Ш.

'■■вен а
све— Наш 

телефон като
— всиГещшкщ абонамент 15___ ____ а по

•ЧУУоданпеи 7д а. джара
Т< аеетка (25-3-75 Служба 

ДРУапвево аниговодство 
_ Нер бажя Ншн 
Пм»твн>а .Вуи Караджжч

— защр

членове 
да се 

Аругари-

веднаж избухнал:
Ама, хора, какво искате деца.

(Интерпреглед)
има достатъчно мъ-
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Босилеградското стопанство 1971 - 1975 Първата размяна в* мнения за втората 
фаза на променете

Какво можем със собствени сили? НА РЕД Е ОБЩИНАТА
В Предложението на пла

на за обществено-икономиче 
ско развитие на босилеград
ската община от 1971 до 
1975 година на едно место 
се казва, че „достигнатото 
развитие на материалните и 
обществени фактори показ
ва, че със собствени сили об 
щината не може да се доб
лижи до средното развитие 
на Републиката".

За това е нужно повече да вува готовност за по-компле 
се ангажира Основната сто- ксно развитие на района, в 
панска камара в Лесковац и състава на който е и боси- 
да заинтересува съответни леградско. Такава готовност 
стопански организации отра не е израз само на солидар- 
йона за отваряне на свои це- ност, но преди всичко ико- 
хове в Босилеград. Такъв по- номическа нужност, която 
чин, на стопанската камара произлиза от общото разви 
обаче, търси по-голяма сто- тие на страната, 
панска заинтересованост и изостаналите краища 
на земеделските кооперации са сериозна спънка на по-на 
от босилеградско, и на тран татъшното динамично разви

тие на всички краища. И 
тъкмо за това стопанските 
дейци в босилеградско би тря 
бвало да разберат, че сегаш 
ните им концепции за раз
витие не са основа, която 
дава някакви 
Именно
темп на развитие от 6—7%о 
годишно, а тоя темп не На
малява разликата която ме
жду развитите и неразвити
те сега съществува. Тази ра 
злика може да се намалява 
само ако тоя темп обезпе
чава среден годишен ръст на 
националния доход от 25% 
и повече.

На събора в Босилеград 
стопанските ръководители 
много не се чуха, когато ста

Докато в Съюзната скуп- констатации, обаче спорел 
щина се правят последните онова което в Скупщината 
подготовки за избор на но- е казано, това в същност оз 
вите федерални тела и орга- начава по-нататъшно раз
ни, което ще бъде последно витие на самоуправлението 
задължение, произлизащо от в общината що значи че е 
гласуваните амандмани, ве- на ред деетатизация на ко- 
че започнаха и първите дис- муната. 
кусии за втората фаза на 
конституционите
Съюзната конституционна телните ©тношения в общи- 
комисия набеляза области ко ната, те още не са напълно 
ито по нов начин ще бъдат дефинирани и остават още 
дефинирани в Конституция- отворени въпроси. Между 
та и.по които ще трябва да първите такива въпроси е 
се разисква. Това се отнася как да се подобрят самоупра 
до самуправлението като си вителните отношения в об- 
стема, след това до механиз- щините които имат голямо 
ма на скупщината, комунал число села, т.е. как да се 
ната система и съдебното де обезпечи влияние на земедел 

ските производители върху 
Разискванията за комуна- общинската политика, 

лната система вече са започ

защото 
вече

Въпреки всичко което до 
промени, сега е казано за самоуправи-

8ЖЯЙ|Р 8,
■Щ

перспективи 
Плана предвижда

ло.

Отговора на този въпрос 
нали в специалните групи в от политическа гледна точка 
Съюзната конституционна не ще е толкова труден за- 
комисия, а тези дни за нова- щото трябва да се изнаме- 
та концепция на общината ри само по-съответна форма 
се проведе дискусия и в от досегашната. Много по 
един от отборите за общест- деликатно е как да се опре- 
вено-политически отношения дели функционалната голе- 
на Съюзната скупщина. До- мина на общината. Граници 
сегашните разговори показа те на една община са в за- 
ха че тази област ще бъде висимост от много обществе 

. На всич- ни, икономически и полити
чески елементи. В предстоя- 

ложението на комуната ще щите разисквания за общи- 
трябват промени. Обаче как ната и комуналната система 
ви ще са тези промени —то- и този въпрос чака отговор, 
ва по-прецизно ще се коне- Голяма въпросителна е да ли 
тапира по-късно. ше се явят искове за реви-

Най-обобщено казано вко зия на сегашните общински 
муната е нужно да се обез- граници, но трябва да сека- 
печи по-голяма хармоничност же че такива искове в БиХ 
в отношенията между влас- вече има.
тта и самоуправителните ин- Комуната сега е на ред. И 
ституции т.е. между органи- тя ще се подложи на прин- 

общината като общес ципа на деетатизация. Мнози 
твено-политическа общност на вярват, че с това ще се 
и организациите на сдруже- стигне и до друга цел — до 
ния труд и асоциациите на деетатизацията на републи- 
гражданите в заинтересова- канските центри на материя- 
ни общности. Това наистина лната и политическа сила.

М. М.

Ж! .V

Ш:у:

твърде деликатна 
ки е ясно, че в живота и по-

■

■

ваше дума как по-нататък 
общината трябва да се раз
вива. Чу се обаче мнение, 
което като че ли, посочи ед
на слабост присъща в това 

много чакаме

‘Й<‘:

стопанство: 
други да ни помогнат, а мал 
ко ангажираме сопствените 

ико

спортното предприятие и на 
занаятчийското и на всички.

Междуобщинското съвеща
ние, състояло се неотдавна сили. Тук не се касае за 
във Враня показа, че същест номическите, но преди 
^_____ ко за деловите, организаци-

Това бе констатирано и на 
Общия общински събор кой 
то се проведе на 25 юни т.г. 
В разискванията, в които ме 
стаите стопански ръководи
тели не взеха голямо учас
тие, особено ударение полу
чи въпроса: какво може да 
се постигне в бъдещето раз
витие със собствените сили, 

са на лице. Еди-

всич-

те наонни и политически, които 
да събудят онези които сега 
спят на стопанските кресла 
в Босилеград и в коопераци

СРЕЩАТА ПРИ 
СТРЕЗИМИРОВЦИкоито сега 

нодушно е заключението, че 
тези сили едвам могат да обе 
зпечат просто възпроизвод- 
ство. Това значи, че общи
ната не може да разреши 
крупните проблеми на разви 
тието без сериозна помощ

ите. са абстрактни и теоретичниА. Л.НА
Комуната и реформата на политическата система12 СЕПТЕМВРИ

Междуобщинските съветиКомисиите за организира- 
събори

т.е. на про-на Републиката 
мишлените организации от 
развитите райони при съот
ветно използване на облаги
те които дава Фонда за по- 
магане развитието на изос
таналите краища. И тук 
птествуващите стопански ор 
ганизации в Босилеград не 

състояние да бъдат пар

не на съвместните 
на югославо-българската гра 
ница от Сурдулица и Пе|>
I™ "РОгВев0СтодулицаНаНа _ НОСИТЕЛИ НА ИНТЕГРАЦИЯ МЕЖДУ ОБЩИНИТЕ И РЕПУБЛИКИТЕ -
бора^при ВСтрезими1ЮВЩ1 % Макар че приетите консти 
се проведе на 12 септември туционни амандмани не да- 
т ги границата да бъде ват цялостна дефиниция на 

от 6 до 19. часа. комуната, ниго по-ковкрет- 
но определят нейното място 
и роля в новите обществено 
икономически

между републиките, което ние дава форма на общест- 
ще бъде решено чрез уста- вен и самоуправителен до- 

междурепубли говор. Освен това всички те 
зи решения трябва да бъдат 

Върху подобна основа за- предмет на разглеждане от 
интересованите общини мо- страна на гражданите и тру 
гат да създадат междуоб- довите колективи, 
щинско тяло, което би
наричало междуобщински Фактор на сътрудничество 
съвет. Този път става дума 
за междуобщински съвет 
един регион, докато не се би били и фактор и носител 
провери техния опит и целе На интеграция между общи 
съобразност в практиката ните и републиките, т.е. по- 
Този съвет би имал опреде крайнината по всички въп* 
лени компетенции .за реша- роси. Именно, досегашната 
ване на отделни въпроси от практика показа че е необ- 

планирането, ходимо между общините и 
на съвместни републиките, т.е. покрайни-

такъв

съ-

новяване на 
кански комитети.са в

таьори на промишлени орга 
които евентуално

отворена 
На събора ще бъде органи-низации, 

би били заинтерсоваяи да ин 
босилеградско.

зирана богата културно-за
бавна програма.

отношения
се— те все пак ясно изтък

ват необходимостта и насо 
ката към коренни промени 

структурата и развитие
то на комуналното самоуп 
равление. Това ясно проли
чава от амандманите XX. 
XXI и XXII, чиито принци 
пни решения поставят тру
дещия се в качествено нова 
позиция, с 
самоуправителния характер 
на цялото общество.

Тъй като конституционни 
налагат пренае

вестират в

Първо заседание ва общинската проф-
конференция в Б»бушница

Междуобщинските съветивв

съюзна

АКЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 

ДЕЙНОСТТА НА
ПРОФСЪЮЗНАТА “НР“”” ” р“ 

ОРГАНИЗАЦИЯ
Югославия и Втората _ороф- служби върху самоуправи- 
съюзна конференция на Сър телните тела — произлиза 
бия. На съвещанието, въз ос ^цода за необходимостта 
нова на тези материали, ще от пр0мени в куомуналното 
бъде приета програма задей самоуправление, 
ността на общинската проф 

организация през

областта на
служби^органи. Освен то ната да се осигури 
ва съветът би имал опреде- вид сътрудничество,

компетенции в област на по-високо равнище 
общеобпцествения кон допринесе за развитието на 

големите трудови самоуправителните отноше- 
или обществе- ния. Всъщност, по този на-

която укрепва

което
щелени 

та на
трол над
°нГ= от територията чин подемократично и по 

чиито об самоуправилно би се засили

възпроизводство

на един регион, от 
шини е формиран междуоб ла вързката между комуна 
щински съвет. та^гг републиката, т.е. пок-

За да има всяка община раинината. 
самостоятелност, всички ре Макар че основаването на 
шения на междуобщинските междуобщински съвети е
™ влизат в сила след тепърва в разработка и ра- 
като допълнително го одо зисквания, общо заключение 
брят всички общини от да- е че през втората фаза на 
ден регион. Така приетите конституционните промени 
пешения би били задължи- трябва да се извърши ре- 

същевременно би форма на политическата си 
имало характер на обляга- стема в комуната, за ла мо 
пионен договор (със санк- же тя да се изгражда като 
ция), което на това реше- самоуправителна общност.

Днес в Бабушница се про
вежда Първото заседание на 
Общинската конференция на 
профсъюзната организация.

Според материалите идне 
вния ред, които са раздаде
ни наРАелегатнте назаседа;
нието ще се обсъдят т У 
щите стопански проблеми, 
след това задачите на общи 
искаха профсъюзна органи 
зация за провеждането на 
заключенията, становищата 
и решенията на Втория кон- 
гоес на самоужравителите

тялоМеждуобщинскосъюзна
предстоящия период.

Заседанието ™^е“ен“ 
и ще избере 

секретар на 
и членове на колкото 

профсъюзен съ-

Тук се поставя въпроса за 
по-ефикасно междуоб-правилата 

конференцията 
председател, 
конференцията 
общинския

едно
щинско сътрудничество от- 

досега, с оглед че 
е поставен въпроса завече

по-ефикасно сътрудничество
вет.в а
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За япппгиабдяването нл Босилеград
Обществена хроника Изворчани не дават водата

- БУРНО СЪБРАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ -

>

Цената на четири учител
ски пътни и дневни зо може да се установи, 

него твърде обстойноИменно, такъв беше и пое Р; 
дниТ^йт0оГСеПводеШеЯнаЛсКъ° щеР работят специалисти. И 
&еинаак^оРприГсет4 Т°БеВзСоглРе°д нае непостигна-

КГиТе^н^ тГнГтЯ
шината Иван Деспотов. да се работи сериозно. Из- 
^ работването на проекта от

страна на скопското предпри 
ятие „Пелагония” е към края 
Тези дни специалисти от то
ва препдриятие определят и 
трасето, но. което ще се про
кара водопровода от с. Из
вор до Босилеград.

В общината се предприе
мат и други необходими ме 

кои-

Вече няколко години граж 
дамите в Босилеград жаду
ват. Сега тя недостига и за 
най-елемеитарни нужди. Спа 
растващите потреби, които 
създава преди всичко увели
чаването броя на жителите 
и домакинствата, водата от 
сегашния резервоар все по
вече недостига. Не спомагат 
дори и острите принудител
ни ограничения: пускането 
на водата от време -на вре
ме, обезателното ползване на 
водомери и др.

Още по-сериозно е, че при 
такова положение и болни
цата, и двете централни, учи 
лища остават без вода.

Имайки предвид тоя факт 
сегашното общинско ръково 
дство начело с председателя 
Владимир Стоичков полагг 
максимални усилия тоя жиз
нен въпрос да се реши въз
можно по-бързо. Ето защо 
през последните две години 
са изследвани и анализира
ни всички съществуващи из 
вори в близката околност на 
Босилеград. Целта е била да 
се изнамери достатъчно ко
личество вода за по-дълъг пе 
риод, а същевременно и ней 
ното довеждане в града да 
не обремени много и инак 
тънкия общински бюджет.

Поради тези причини на
последък е избрана като еди 
нства решаваща и икономи
чески оправдаема възможно 
стта за довеждане на вода
та от големия извор в с. Из-

Скъпн са учителските съдебни процеси. Скъпи
дици^Ио ето^ч^пр^гатаготе^аботнищ^^^силе-

съградената община все
трудови „права” изкарват посредствомтелни и

да.
Няма нужда да повтаряме досегашните таки

ва съдебни дела. Ето един такъв нов и убедителен.
Трима учители от гориолюбатското уадлище: 

Иван Стойчев, Ангел Симов и Станко Славов вече 
дълго време и упорито съдят училището за 
222 динара пътни и дневни. В тази учебна година 
те се наели да бъдат членове на комисия за попис- 
ване на инвентар в подведомствените училища. Бър 
ху тази задача работели два дни и за това време 
отсъствувалн от работа в училището в Г. Любата.

В случая обаче не е най-съществено дали мате
риалното право на тези трима учители е повредено 
или не. Училищният съвет е решчл, че в конкрет- 
ния случай искът им е неоправдан.

Много по-важно е опакото на 
е само продължение на редица други съдебни спо
рове в колектива на това училище. Почти го нищ» 
_. за една символична сума е създаден маратонец 
съдебен процес. Какви последици ще има не е тру
дно да се прецени. А те сигурно ще влошат между- 
собните отношения в колектива.

Най-важното при това, което шшой не може 
да оправдае, а най-малко тези учители как и по 
кой начин да се оправдае загубеното ® съдебнат 
зала време, което им го плаща училището. Пото ! 
но той и как ще навакса загубените на учениците

ИЗВОРЧАНИ НЕ СА СЪ
ГЛАСНИ С КОМПЕНСА
ЦИЯТА

Както и на предишните съ
брания, и тоя път изворчани 
бяха категорични: не дават 
вода без оглед на компенса
цията, която в рамките на
възможностите е готова да рки. Освен средствата, 
предложи общината. то се събират посредством

В конкретния случачй от местно самооблагане от вся 
изворчани се търси една шб чки в града нястоява се да 
ста част от водата, за която се осигурят и средства с пс^ 
е преценено че ще може да мощта на кредити. Псжргш 
задоволява нуждите на гра- другото с решение на иощи 
да за най-малко двадесет го- нската скупщина е устано- 
дини при положение на се- вен обществен интерес за 
гашиото увеличаване на на
селението.

въпроса, който

онези имоти, през които ще 
мине водопровода.

Дали с тази част от вода- С оглед на сравнително ви 
та селото губи? Населението Соката цена на тази акция 
твърди, че на тях всяка кап- планира се водата тази есен 
ка вода значи много. Защо- да се доведе недалеч отъоси 
то всички пряко или косве- леград, като временно се по 
но имат голяма полза от нея. лзва посредством съществу- 
Колко голяма е цената на ващия резервоар. Нов резер 
тази полза в сравнение с ще воар, както и водопроводна 
тата, която претърпява Боси мрежа в града ще се строи 
леград поради липса на во- идващата година, 
да е въпрос, който много бъ

Вместо четири пътни и дневни, за които се води 
спор, направени са още десет друга. А тези десет 
са наистина излишни и скъпи. Тяхната цена не е 
само в динари!

четири пътни и дневни могат 
На първия про- В. В.Колко много тези 

да бъдат сложни и трудни.
цес прокурорът, който служебно защищава учи
лището в Г. Любата изпратил следния акт: „Пре
броителите на инвентара не са изпълнили задача
та си. Според училищния правилник в конкретния 
случай нямат право на пътни и дневни”.

Подари липса на доказателства съда повече ггь 
А н спора. С оглед, че

В село Ресенвор.
на ед-Целесъобразността

но такова решение още след 
анализи е налице. МРЕШ ЗА ЕДИН КОШ СЕНОти е отсрочвал решаването на 

тоя въпрос не уреждат нормативните правила на 
училището, съда търси нови доказателства. По та
къв начин се повишава броя на свидетелите, до- 

:: правилници, протоколи и др. С една ду- 
тримата учители създават безцелна и излишна 

работа, е която се разпиляват време и средства на 
училищния колектив.

първите 
Затуй от преди една година 
общината настоява с населе 
нието от с. Извор да постиг 

за водата. Досе-
— Тежко повреден Методи Андонов —ставят се

не договор 
гашните 
въпрос завършиха неуспеш-

ма жестока. В един момент Бо 
ян тичешком заминал в съв

Че и един кош сено мо
же да бъде повод за убий
ство свидетелствува неотдав 
нашния случай в село Ресен, 
Босилеградско. За щастие 
само случайно е спасен е- 
дин човешки живот.

Братята Гроздан и Боян 
Андонови вече с годни ме- 
ждусобно враждуват, макар 
че за това нямат убедителни 
причини. Казват, че една от 
причините за непоносимото 
им междусобно отношение 
е все още неразделения им 
имот.

В критичния ден Гроздан 
и сина му Методи отишли 
да докарат сено от неразде 
лената помежду им ливада 
в местността „Буавица”. Ве 
днага след тях в ливадата 
пристигнал и Боян. Той не 
позволявал брат му да взи
ма от сеното все до като не 
го разделят.

Така и започнала карани
цата^ която ставала все по-

разговори по тоя
В. В. местната им къща, в която 

вече никой не живее. От ма 
зето взел стара боева бъл
гарска пушка кой знае 
кога тук непозволено скри
вана.

Когато се

но.

от

ПРЕДСТОЯТ ОБЕМНИ ЗАДАЧИ завърнал на ли
вадата започнал да дебне 
скараните и от осемнадесет 
метра стрелял. Гроздан и 
сина му Методи се скрили 
зад една круша. Боян се 
приближи на само десет ме 
тра от тях и отново стрелял. 
Този път улучил Методи в 
корема. Гроздан скочил и 
успял да му изтръгне пушка 
та от ръцете, в която 
бил сложен нов

дейно участие на местните 
общности, които нужно тря 
бва да бъдат материално по
могнати от общината, за да 
могат успешно да работят. 
При такава обстановка ще 
разгледаме и дейността ми 
проблемите и възможност!, 
те за решаване на въпроси.

Съвместно с другите обще 
органи

Отново ще актуелизирамс* 
и въпроса за интеграцията 
на стопанските организации 
в комуната. Има се впечат* 
ление, че тази решаваща сто 
панска акция е забравена 
от страна на най-отговорни 
те в стопанските организа
ции.

Ще настоим посредством 
местното самооблагане и на 
доброволна база да органи
зираме редица трудови ак* 
Ции, които ще спомогнат 
при решаване на комунал
ните въпроси. Например ако 
се осигурят необходими срс* 
дства за изграждането на 
здравни амбулатории в ра
йонните центрове: Горна Ли 
сина, Горна Любата, Долна 
Люба
на амбулаторията в Долно 
Тлъмино ще организираме 
акции за осигуряване настр 
отелен материал, .работна 
ръка и др.

Не по-малко значение за 
нашите селища имат и пъ
тищата, намиращи се за се
га все още в окаяно поло
жение. Ще вложйм усилия

(От 1 стр.)
то на редица стопански и 
комунални въпроси в общи 
ната от другаря Тодоров пс 
лучихме следния отговор:

— Във всички босилеград 
ски села твърде актуално е 
икономическото 
на земеделския производи
тел в рамките на новодейс- 
твуващите пазарни и други 
условия. Фактът, че земедел 
лието и животновъдството, 
като два най-важни стопан
ски отреали на населението 
в комуната са твърде ексте 
нзивни налага да се търсят 
спешни и решаващи акции 
в рамките на конкретните 
условия и възможности. В 
случая на равнището на 
ССРН отново ще повдигнем 
въпроса за преустройството 
на земеделските кооперации 
с цел те да станат носите
ли на организирано и пла
ново производство, в което 
чрез коопериране и' сътруд* 
ничество да бъдат • включел 
ни и частните произволите* 
ли. По-точно ще търсим да

вече
патрон.

Повреденият Митоди вед
нага е опериран във иранс
ката болница. За сега живо
та му все още е в опасност.

Срещу Боня е възбудено 
углавно дело поради опит 
за свирепо убийство.

положение

ствено-политически 
зации ССРН ще разисква и 
за по-нататъшното развитие 
на самоуправителните отно
шения, на непосредствената 
социалистическа демокрация 
в конкретните условия в ко
муната. По тези въпроси ще 
се търси отговорност от вси 
чки носители на стопански 

обществено-политически 
функции. И кадровият въ
прос ще получи необходимо 
то си място в разисквания
та и то с участието на въз
можно повече трудещи се.

Наред с вече посочените, 
задачи в идващия 
ССРН ще настоява и за по- 
големо организационно и по 
литическо окрепване на со
бствените си организации 
което е основна предпостав
ка за по-нататъшна успеш*

В. В.

В Босилеградско
И

та и за довършването

Коситбата завърши
В сели 

иската о'_ 
чи косит 
неокосени най-високите пла 
нински ливади. Климатичес 
ките условия особено през 
средата на юли позволиха 
по-голяма част от. ливадите 
навреме и успешно да ' се 
окосят, а сеното прибере.

Според реална преценка 
тазгодишният сенодобив е

[щата на Босилегра 
бщина вече приклю 
бата. Остават още

сравнително по-добър от ми 
налогодишния. Особено го- 
лемо количество сено е по
лучено от речните ливади, 
както и от ливадите, които 
се напоявани и които 
торявани.

При такова 
животновъдите в комуната 
с по-голяма сигурност 
дочакат тази зима.

период

се повиши отговорността на 
заетите в кооперациите по. 
въпроса.за изкупуването на Аа построим и поправим по 
излишека от земеделското вече междуселски пътища 
производство и редовното особено там където фактичо 
снабдяване със стоки заши* ските нужди това най-мно- 
роко потребление.

са на

положение
на работа на тази наша най 
-масова политическа органи
зация.

ще

го изискват. Тук се очаква В. В. В. в.
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Из нашите предприятия За електрификацията в Димитров
градско

ПОСТОЯНЕН ВЪЗХОД НА „УСЛУГА“ Помощта на гражда
ните - необходимост— УВЕЛИЧЕНИЕ НА БРУТОПРОДУКТА С ЧЕТИРИ 

НИЦИТЕ С ПОВЕЧЕ ОТ 3
ПЪТИ, А БРОЯ НА РАБОТ 

ПЪТИ. РАЗРАСТВАНЕ НА УСЛУЖНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Димитровградско
АНО-ЖИЛИщНО 
през последните три-четири 
години бележи виден напре
дък. Цифрените показатели 
красноречиво говорят за то
ва: от общо 1,8 милиона ди 
нара брутопродукт през 1967 
година, миналата година бе 
осъществен 7 милиона бру
топродукт. Преди три-чети- 
ри години в предприятието 
работеха само 30 души, до- 
като днес те наброяват вече 
около 90 души постоянно за 
сти и към 50 души сезонни 
работници. При това пред
приятието значително разши 
ри комунално-битовите 
ги ■— в тоя период бяха" от
крити цехът по

През последно време се но 
сят слухове че във Фонда за 
електрификация при Общин 
Ската скупщина има доста- 
тачно средства. Истина е оба 
че, че> във Фонда има само 
600.000 динара. Изчисленията 
показват, че само за далеко
проводите в общината са ну 
жни около 9 милиона дина-

боти и как се постигат успе 
хи със сопствени сили. Тях- 
ния път последваха и Невля, 
Т. Одоровци, Барйе, Сливни
ца и др. В настоящия момент 
седем села в южната част 
на общината усилено работ 
ят и успеха е на лице.

За всяка похвала са хора 
та от Невля, които на ръце 
изнасят стълбовете понеже

комуна- 
предприятие жения, а с кредит, който е съвсем нови автобуса, за да 

осигурила ОС, а който пред се открият нови линии, за 
приятието трябва да вър- които също има интерес, 
не за 15 години. След завър 
шването на халите, 
ще имат общо 300 квадрат И СНАБДЯВАНЕТО ПО-ДО

БРО
които

ни метра
площ и магазини, условия
та за работа значително ще 
бъдат подобрени.

От друга страна, и броят 
на моделите, които ще 
изработват рязко ще се уве 
личи

производствена

Преди известно време пре 
дприятието откри магазин 
с който значително подоб
ри снабдяването на гражда 
ните в района под рампата.— на 9 вида черги.

Интересът сред гражданите Последователни 
е голям, така че сега 
един вид модели се чака 
и цяла година. Когато бъ
дат пуснати в дейсвие но- и тоя път излезе насреща 
вите производствени поме- на потребителя и улесни тя
“еНзатоудНнеГнИ»ОТ^ОСеГаШНИ хното снабдяване с храните затруднения по склади-
ране и др. ще бъдат разре
шени.

в открива-
за нето на магазини в окрай- 

нините на града, „услуга"
услу

пътнически 
съобщения и превозване, тък 
ачният цех, автосервизът, а 
значително е подобрена ра- 
оотата и на останалите це-

лни и други видове стоки.
Общо, ако продължи със 

темп на развитие това ди
митровградско предприятие, 
което в предишните години 
търпеше критиките на гра
жданите, е на път да стане 
образец на съвременно сто 
панисване.

хове. ПОДОБРЯВАНЕ НА 
НИЧЕСКИЯ ПРЕВОЗ

ПЪТ-
ТЪКАЧНИЯТ ЦЕХ — Л1АЛ 
КО ПРЕДПРИЯТИЕ" От само 2 износени авто 

оуса в началото — 
дприятието
седем автобуса. Броят 
превезените пътници ежего 
дно нараства, така че 
първите шест месеци в та
зи година са превезени път 
ници за 110 хиляди динара 
повече в сравнение със съ
щия период миналата годи-

днес пре 
разполага съсЗасега най-добри 

тиви за развитие 
чният цех, в който 
та година на 
<ютеха 
ки. Тази

перспек 
има тъка- Те успешно изпълниха задачатана

минала- 
три стана ра- 

само шест работнич 
- година броят на 

работническите почти 
аботят 16

Общинската скупщина от по друг начин е невъзмож
но в тия скалисти и безпът
ни терени.

Самоинициятивата на тези 
села трябва да послужи ка
то добър пример и на хората 
от така наречения горен и 
долен Висок, защото средс
твата във Фонда и размери
те на кредитите от банката 
ще зависят от участието на 
населението.

за онд заплати проекти
те за далекопроводите поч
ти за цялата територия, а 
чрез одоборите за електри
фикация са купени 870 стъл 
бове за далекопровод и сел
ски мрежи, за което са за
платени около 400.000 дина-

своя
Нека напомним 

че цифрата от 7 
годишен брутопродукт, кой 
то трябва да се осъществи 
тази година, е убедително 
доказателство за

накрая,
милионае ут 

— в три 
о понастоящем се 

■строят хали, в които 
края на годината ще тряб
ва да се внесат още пет ста

роен — р 
смени. Н<

до на.
възходаТази година също е откри м

та и трета рейсова линия на „Услуга'. 
за Трънски Одоровци, 
вместо
„комби” за Висок сега оти
ва автобус с 30 седалища.. 
Предприятието обаче се ну 
ждае от, може би, два-три

ра.
на (договорите за тях са окл 
ючени), на които ще работ
ят сице 20 нови работнички. 
Разширяването на тоя цех, 
както и построяването 
халите е без

Поганово и Кусаврана по
казаха как трябва да се ра-

а Ст. Н.миналогодишния

Селскостопанските машини пропадатна
капиталовло-

ИМА ЛИ ВИНОВНИ?Рекорд на граничния 

преход Градини
Въпреки, че се вземат раз

лични решения все пак вси
чко върви по старо. Дали 
коперацията „Сточар” ще ус 
пее по един или друг начин 
да подреди своите гаражи

ловско поле, които ръждая- след някой ден във Висок, 
сваха толкова време. Плуго
вете, сеялките и другите мо 
ментално ненужни машини 
на „Голяма ливада”— Изатов хората от Гоин Дол, Желю- 
ци са обрастнали в трева.

а вършачките не са способ
ни за работа. С пълно право

ша и др. се оплакват и пред

мания, Австрия и другите 
страни особено тези от Тур 
ция сега отиват на почивка 
при своите близки и родни
ни. Но броят на югославяни 
те от ден на ден намалява. 
От споменатите 27.000 оогос- 
лавяни са само около 3.000

Първата половина на ме
сец юли е рекордна по броя 
на преминалите пътици 
югославско-българската гра
ница.

Всекидневно минават ко
лони от коли, а не по-малак 
е и броят на пътниците пъ
туващи с ваковете. През то
зи период дневно минавали 
средно по 20.000 дуига. Ре
корд е постигнат на 18 юли, 
когато са минали границата 
27.000 пътници.

на

души.
Причината за това е ясна:

на българ- 
власти задължително 
обменяват по 100 ли

за 13.5 лева не одго-

след решението
ските 
да се
нара
варя на нашите граждани и 
за сега минават тези, които 
имат спешна работа.

Увеличението се дължи на 
Чуждесезон, 

работници в Гер-
лочивния
страните В. Г.

Вучковата съдба-решена
изпратен в дома за старци 
и изнемощели лица Щим- 
лйе, край Прищина. Разходи 
те от около дванедесет хил 

годишно поема Общин
ската скупщина.

Малоумникът Вучко В иде 
нов от с. Долна Невля, с ко
гото дитровгр адските малчу
гани правеха „сцени" и пре 
низвикваха възмущение или 
смях сред гражданите, най 
сетне от средата на тоя ме 
сец се намира в заведение 
за социално у грозени лица.

Именно по решение на съ
вета за социална защита 
при ОС, Вучко Виденов е

Изправни машини 
и задцити машините с които 
разполага, или и занапред 
ще пропадат.

Да ли трябва някой да от
говаря затова, че почти на 
всеки комплекс след завър
шване на работа машините 
стоят с месеци, какъвто е 

Ст. Н. случаят с плуговете в Сми?

успещно изпълнение 
Ако може един частен сто 

панин да се грижи за своите 
оръдия защо тогава това не 
прави коперацията, и имали 
някой който е задължен да 
се грижи за тях.

Сега е сезон на жътва и 
вършитба. По долината на 
Нишава е почти ожънато вей 
чко, жъне се в Забърдпе, а

на задачи
Общинската Скупщина и тъ 
реят частни вършачки.яди

Ако кооперацията беше се 
погрижила за машините пре 
ди да започне жътва и вър
шитба, такива 
нямаше да има.

социален 
случай е разрешен, а града 
ще стихне от неконтролира
ните постъпки на тоя нещас 
тник.

Най-сетне един
оплаквания

В. Г.
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Беседа със секретаря на СОФК-а—Димитровград
Съвети на лекаря

ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА СЕ НУЖДАЕ ОТ 

ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
Синуситис у децата
Синуситисът означава възпаление начелиа™ 

кухинаГот^гази болеех задявах и-зрасхшхи^ 
ца. Първи признаци саумора на пелия

„„„ чядЛшсесхигнедо заболяване майките тря-

храна, която съдържа виталши С като плодове, са 
лата и други зеленчуци. _

Ако детето заболее от синуситис ®еЛ«ага Ч>я^ 
ва да се потърси помощ от лекар — специалист 
да не се стигне до усложнения. Щом като Детето 
спи с отворени уста, и не дише нормално но хърка, 
често се събужда и плаче, знак е че става дума за 

заболявне. Ако инфекцията се разшири към 
може да се стигне и до възпаление.

възникнат и по-тежки

та култура се нуждае от об 
ществена подкрепа.

Съгласни ли сте с едно за
ключение, че физическата 
култура и спортът трябва де 
се намерят на дневен редна 
едно съвещание на общест 
вено-политически, спортни у 
стопански дейци?

— Нуждата от едно тако- 
налице. Не

Александър Леков, дългогодишен секретар на об
щинската организация на СОФК-а, се озова на поканата 

диалог по въпросите на физическата култура и 
ролята на СОФК-а в развитието на спорта в Димитров
градско.

На въпроса: до коя степен които разполага СОФК-а? 
СОФК-а участвува във фина — Тази година досега за 
нсипането на физическата хандбалния отбор са отде- 
култура и допринася за раз- лени 6.500 динара, за баокет 
витието на спорта в Дими- болния отбор 5 хиляди, иа 
твовградско, той отговори: Стрелческия отбор 2 хиляди 

В предишните години от а съвместно с комитета иа 
бюджета на общината за младежта финансираме пре 

само веждаието иа волейболни;. 
Тази

ни за

шо
ва съвещание е

зарад нарасналите пре 
блеми в димитровградския
спорт, но и от едно по-широ 
ко отношение към физиче* 
ската култура изобщо. Мо
же би в тази насока трябва 
повече да действуват спорт
ните дейци, особено тези от 
по-младото поколение, как- 
то и преподавателите по фи
зическо възпитание. Защотс 
от развитието на физичеокг 
та култура зависят в край
на сметка и резултатите I* 
стопанството, а и готовност
та за включваме иа млади
те в системата иа всеиарод 
ната отбрана. Според мен

само

СОФК-а се отделяха 
осем хиляди динара, 
година обаче в тази насока 
бе направен прелом и СОФК-а 
получи 28 хиляди 
Макар че строг план за раз 
пределение иа тези средст
ва нямаме, все пак водим 
сметка как ще разделим сре

динара,
това
ушите

От снуситеса могат да 
усложнения като менингитис (възпаление на мозъч 
ната ципа.)

Именно, тежките последици от синуситиса на- 
предприемане на всички мерки за предотвра 

от заболяването и зачитане на лекарските

дствата.
Трябва да напомним, че на 

съвместно съвещание 'едно
с представителите на спорт 
ните клубове бе прието за
ключение отделните спорто
ве да финансират трудови
те организации, а ние да им 
помагаме

лагат 
тяване 
препоръки.

Ст. Н. ----------------------- -------------------------------------------

От есента за студентите на Нишкия уаиверсятетв изключителни 
случаи. Засега обаче само 
конфекция „Свобода” прие 
покровителството над баоке 
тболния отбор, докато за ос 
таналите се търсят покрови

Има изгледи „Услуга” така за участието на „Копа- 
хя онишките юлски игри” да 

дохме 8 хиляди динара. Вел 
нага обаче искам да изтък

„Адаптирани“ помещенията, но и —ценителетен турнир, за което сме 
отделили 3.600 динара. Същс

— ХРАНАТА ЩЕ БЪДЕ ПО-СКЪПА С 20 ИЛИ 22 НА 
СТО. ЩЕ СЕ ПОСТРОЯТ РЕСТОРАНТ И ОБЩЕСТВЕ
НИ ПОМЕЩЕНИЯ В ПАВИЛЬОН III — АДАПТИ
РАНИ ПОМЕЩЕНИЯТА ВЪВ ВСИЧКИ ПАВИЛЬОНИ

Студентските домове раз
полагат с 630 легла, от кои* 
то 114 са предназначени за 
студентки.

Както и по-раншните го
дини и сега се очаква, че 
броят на желающите да ква 
ртируват в студентските об 
щежития ще е по-голям от 
капацитетите на домовете.

Предимство ще имат сту
денти, които успешно са за 
вършили предишната годи
на и
материално състояние. При 
новите студенти малко пре
димство ще имат Вуковци- 
те — завърши Джорич.

Израсходвани 
средства за по-добра прехра 
на и квартируване на ниш» 
ките студенти в течение на 
следването. Затова в управ* 
лението на студентските о& 
щежития вярват, че студен
тите ще бъдат

тели.
също да се включи 
доста помага хандбалния от 
бор, но ние се надяваме, че 
и останалите стопански ор
ганизации няма да изоста* 
нат.

на, че там ни представиха 
45 участници и че резулта
тите, които постигнахме са 
забележителни. От началото на новата уче на. Мнозина, особено по-ста 

бна година студентите в рите студенти, ще бъдат при 
Ниш ще плащат за кварти- ятно изненадани от изгледа 
ра средно по 120 динара, а на домовете. В павильон III 
месечната цена на обеда и в течение са работите заиз- 
вечерята ще е с 20 или 22 граждане на студентски 
на сто по-висока от досегаш стол. В този обект ще сена- 
ната. Това ни съобщи Бо мира и бюфет и помещение 
жидар Джорич, директор на за обществена активност на 
студентските общежития студентите.
„Добрила Стамболич”. — Столът, бюфетът и оста

палите обекти ще бъдат пое 
троени до октомври — каз
ва Джорич, а обществените 
помещения студентите ще 
могат да ползват от първи 
ноември.

Във всички павильони ве
че един месец се урежда-? 
стаите, поставят се нови ме
бели, уреждат се фасадите 
Пред павильоните I и II ще 
бъде уреден хубав парк.

В кои спортове е перспек
тивата на афирмация на на
шия град?

Тъй като спортните първе 
нства са пред прага, какво 

— Засега най-перспективен мислите за изграждането нг 
в това отношение е хандбал спортните обекти, относно 
ният отбор, макар че и ре- спортния център в града? 
зултатите, които постига ба — Считам, че тоя въпрос 
скетболния отбор не са за трябва да бъде обект на 
подценяване. общ договор между спорт-

Струва ми се обаче, че ни и обществени дейци г 
Димитровград може да съз* спортистите. Нуждата от 
даде отбор по пинг-понг, тъй изграждането на спортни? 
като тук не трябват особени център е налице, но средст- 
средства и големи разходи вата от 20 хиляди, с коитс 
С други думи — перспекти- разполага Фондът за постро- 
вата на малките градове е 
в тъй наречените „малки” 
спортове.

Какво е тазгодишното раз нат и стопанските органи- 
пределение на средствата, с зации, тъй като физическа-

които са с по-слабо

Цената ще бъде увеличе
на защото и пребиваването, 
ще е по-удобно, а храната 
по-калорична. Обаче този де 
тайл, не е единствената но
вина, която очаква по-стари 
те и новите студенти в на
чалото на тази учебна годи-

са големи
яване на спортни обекти, сг 
недостатъчни. Струва ми се 
че тук ще трябва да помог

доволни. 
Слободан КрстичС цел да подтикне и насърчи творчес 

ката дейност на литературното поле на 
българската народност, редакцията на 
списание „Мост”, въз основа на Програ 
мата, приета в разискванията в общини 
те и Издателския съвет,

Е конкурса със свои оригинални про
изведения — разказ, новела, стихотворе
ние и литературно есе — могат да учас
твуват всички граждани от българската 
народност в Югославия, независимо от 
това къде те живеят. В конкурса не мо
гат да участвуват само членовете на тру
довия колектив на издателство „Брат
ство”.

Условията на този литературен награ
ден конкурс са следните: ръкописите тря 
бва да бъдат написани на български език 
на пишеща машина или на ръка (четли
во’, да не са подписани от автора, а оз
начени с шифър, всеки текст да бъде 
четири екземпляра. Начин за доказване 
на авторството е копието от текста, кое
то авторът ще покаже след присъждането 
на наградите. Това значи, че всеки автор 
трябва да си запази по един екземпляр 
от изпратените работи на конкурса, за да 
може после да докаже, че именно той е 
автор на награденото произведение.

СРОКЪТ НА КОНКУРСА Е 30 СЕПТЕМ
ВРИ 1971 ГОДИНА. След тази дата 
стове няма да се приемат.

Ръкописите за литературния награден 
конкурс се изпращат на следния адрес:

НОВИНСКА УСТАНОВА „БРАТСТВО” 
— ЗА НАГРАДНИ КОНКУРС НА „МОСТ” 
(подчертаното трябва обезателно да се 
напише на плика).

Читателите ни пишат

Международен“ плажОБЯВЯВА КОНКУРС 99
РАЗКАЗ, НОВЕЛА, СТИХОТВОРЕНИЕ 

И ЛИТЕРАТУРНО ЕСЕ В тези горещи, летни дни, 
край гоиндолския язовир мо 
гат да се видят много хора, 
от които немалък брой са 
„моторизирани” къпещи се.
Погледнем ли регистрации
те на колите ще видим, че 
има и такива с междунаро
дни табелки. Но най-числе- 
нни са гражданите от Дими 
тровград, Пирот и околните 
села, и разбира се, от с. Го- 
индол — Димитровградско.

Какво тук, край Нишава, 
привлича децата, младежта 
и възрастните. Това е, пре
ди всичко, красивата приро 
да и бистро-зелената води 
иа Нишава. Именно, отсре
ща се издига баир, обрасъл 
с хубава гора а край 
река се простират 
овощни и зеленчукови гра
дини. След туй — ситният 
пясък, места за къпане — 
за плуващи и неплуващи — 
близостта до международно

то шосе Ниш — София, от
далечено около 50 метра са 
мо, и слънчевото изложение 
на самия плаж.

Все пак, трябва да кажем, 
че плажът е такъв, какъвто 
го е подарила природата. С 
малко .работа може много 
да се направи: да се напра
ви пътя до плажа, както и 
място за паркиране на ко
ли. Тук особено биха могли 
да помогнат младежите от 
Гоиндол, която вече е кале» 
на в местни трудови акции, 
а също и рибарите, които 
идват тук, край язовира да 
хващат риба.

На1радите са следните: 
1. ЗА РАЗКАЗ: в

Първа награда 
Втора награда 
Трета награда

50.000 ст. дин.
30.000 ст. дин.
20.000 ст. дин.

2. ЗА НОВЕЛА:

Първа награда 
Втора награда 
Трета награда

70.000 ст. дин.
50.000 ст. дин.
30.000 ст. дин. тек-

3. ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ

Първа награда — две от по 20.000 ст. дин. 
Втора награда — две от по 15.000 ст. дин. 
Трета награда — две от по 10.000 ст. дин.

4. ЗА ЛИТЕРАТУРА ЕСЕ:

Първа награда 
Втора награда 
Трета награда

Ако се заинтересуват ком 
петентните, както и отговор 
ните в кожара „Братство" 
(да не замръсват водата), ди 
митровградчани биха имали 
още едно приятно кътче за 
отдих и почивка.

самата
ливадиНИШ ул. Станко Паунович 72. 

Изпратените текстове за литературния 
конкурс ще бъдат прегледани от специ
ален жири.
РЕДАКЦИЯТА НА СПИСАНИЕ „МОСТ”

50.000 ст. дин.
30.000 ст. дин.
20.000 ст. дин.

Слободан Василев
Страница 6
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В посещение на бучноватттк-ид извор пщ свободен креват. Затуй неволя. Така е винаги тук. 
те правят колибки от най- Но болните се надяват че 
лон, хартия и слама. И това може би един ден започна- 
им е единствения подслон, тите и предназначени за тях 
Обаче въпрос е дали при та- обекти ще бъдат 
кава обстановка повече вре
ме ще може да издържи и 
здрав човек. Да не говорим 
какви все препяствия 
болните, когато е студено
или започне да вали дъжд. И покрай такива условия 

скрият поне от една страна и мно^^лниб°1^°ЙЧИВИТе мнозина> с които приказвах 
от вятъра. Обикновено в сре мо по шюжо казаха’ че се ^вству-
дат се скриваха деца. В ед- т г 4 ' - ~ат твъРАе добре от баните,
на такава група имаше ня- ^о и на другите обаче, ко Те казват, че водата лекува- 
колко жени и от Босилеград 11x0 наистина са малцина и ла от девет различни болес- 
ско. Те тъкмо бята поисТи^ имат пРистойни палатки не ти, обаче кои са никой от 
нали без да знаят ^какви ™ 6 много по-удобно. Като тях не успя да ни съобщи, 
трудности*! условия се сое- основно на това голо прос- ЕАно е сигурно водата 
щат в тази баня под открито *Ра“ство хоРата няма от къ‘ истина лечебна особено за 
небе. Казаха ни че тук очак- ч А снабдяват с храна, ревматични, склеротични бодял» .я „ а ни- че очак За хази целет отиват в да. лести. Това потвърждава и 
вали да срещнат поне нещо видовац или на три киломе големият брой излекували се 
приличащо на приют. И още тра в отдалечения Буяновец. както и медицинския анализ 
много други групи оставаха Тук, край извора е строго н& водата.

забранено спирането на как- Особено похвално болните 
вито и да било коли. Само се изказват за ползотворно- 
Буяновац и Давидовац —то то действо на водата при 
ва са две най-близки автобу консумиране. Те казват, че

сдед това имат по-добър апе 
Остана ни наистина неясен тит- Ние можем да добавим, 

един такъв жест на органи- че водата съдържа йод 
те по съобщенията. Щом хо- Т° такава е естествен дизен-

фикатор. Затова

БЕЗИМЕННО СЕЛИЩЕ КРАЙ АВТОПЬТЯ готови.

ВОДАТА ЛЕКУВА ОТ ДЕ
ВЕТ БОЛЕСТИ, НО НИ
КОЙ НЕ ЗНАЕ ОТ КОИ— БОЛНИТЕ БЕЗ НАЙ-ЕЛЕМЕНТАРНИ УСЛОВИЯ — имат

На три километра от Буя- 
новац, край магистралния 
път за Скопие се намира 
един минерален извор, кой
то от година на година 
повече, привлича 
не болните

след дълго чакане на опят.
ка.

КОЛИБИ ОТ ПРЪЧКИ, 
НАЙЛОН И СЛАМАвсе

на лекува- 
_ от най-различни краища на страната 

От първите пролетни 
все до късна есен тук се съз 
дава и сезонно съществува 
голямо безимено селище, ко 
-ето през лятото наброява и 
по няколко стотица души.

Вее по-често тук отиват на 
лекуване и болни от босиле- 
гр адските, 

власинските и други селища.
Сигурно е, че това е най- 

импровизираният бански са
наториум, който сега същес
твува у нас. Голата равни
на, с ниви и ливади около, 
сега е превърната в безиме
нно селище, без улици, ос
ветление, вода, магазини за 
стоки и още много други по 
треби.

И тоя ден, когато пристиг 
нахме на извора имаше мно
го посетители. Като, че ли не 

пречеше наближаващата 
се вечер и времето, което 
ненадейно се развали. Духа
ше силен вятър, а слънцето 
се скриваше зад дебелите об 
лаци. Болните обаче

ни. е на-
АНИ

им

в безизвесност, посрещнатине иска
сурдулишките,

ски спирки.

и ка
рата все по-масово именно ни- 

случила инфек 
ция между болните, без ог
лед на окаяните хигиенични 
условия.

идват
кога не се етук, защо положението не

им се облекчи поне с поз-
воляването на една спирка. 
Защо няма и един скромен

Остава да заключим, че безвременен магазин. И с тези
неща ще може много да се оглед на лечебните качестваНа няколко крачки от ав- 

топътя са кладенците, от ко 
ито блика топла минерална 
вода. Понеже не отича тя 
се смесва с гъсттаа и непро- 
пускаема глина. Ето защо на 
всички посетители тази ди
ва и неуредена баня е изве
стна под името „буяновашко 
блато”. Името и съответству- 
ва на съществуващата обета 
новка. Върху площ от някол 
ко десетина квадратни метра 
се простира смесената с 
пръст вода, в която се леку
ват болните. Понякога ед
вам ли е възможно и на тол

помогне на болните. на водата, поради съществу 
Така в това безименно се- ващата обстановка, болните

лище без каквито и да би- които идват тук се излагат
на голям риск.ло елементарни условия тече

специфичен Осведомихме се, че буяно-живот.

Част от импровизираното селище а
ха да губят време. И при 
такива условия имаше мно
го, които бяха легнали в кал 
та. Други ползваха момента, 
че няма голяма тълпа и се

от лошите условия в дива
та , баня.

На всички такива остават 
им само две възможности: 
да потърсят някое свободно 
легло на два километра отда 
лечното село Давидовац, в 
което постоянно ще пътуват 
пеша или пак да се потрудят 
и тук, край самия извор да 
си направят импровизирана 
колибка.

Всъщност болните най-мно 
го се решават на второто р>е 
шение. Защото в с. Давидо- 
вац в сезона трудно може 
да се намери в частните къ-

кова голямо пространство да 
се намери свободно кътче за 
всички, които са по прину
да дошли тук да търсят цяр измиваха под кладенците. На 
-от различни болести. Глед
ката е необикновена и не- Щистина тук им бе топло, оба

че навън духаше силен вя
тър. Не беше трудно да се 

ще на оголеното пространст- разбере на каква опасност
се излагат след като излез- 
нат от калта и се намерят 
под ударите на вятъра.

Срещнахме много групич
ки излезнали от калта и на-

приятна. Под палящото слън &

• шиво покрито с кал и вода над 
.дничат само главите на бол
ните. След престоя им в кал 
та те се измиват на кладен
ците. Някои в това успяват събрали се около, за да се Баня или смес от кал и вода

Има тук болни от най-раз- вашката община, която е за- 
лични краища и народнос- почнала още преди няколко 
ти. Но на всички мъките са години да строи здравни о- 
същи и те стават много бли бекти край извора няма сре

дства в скоро време да ги 
Вечер в някоя от колибите завърши. До тогава картина- 

отеква гласа на транзистор, та ще е съща.
Някой и пее. Може би от

4С4А ЦАНА зки.

В. В.

ЗА ПРОИЗХОДА НА ДИНАРА
циална монета на Ирак, Си 
рия и Йордания.

Подобно се случило и в 
нашата страна. Именно, в 
старата сръбска държава* 
през време на крал Урош 
1231 година за първ път се 
появява името динар. Това 
била сребърна монета. По- 
скъпа монета от динара се 
казвала перпер. По време 
на владичеството на цар Ду 
шан един перпер е бил де
сет динара.

След Първото и Второто 
възстание в Сърбия името 
динар изчезва и се употреб 
ява руска, турска, австрий
ска монета. Това продължа 
ва до 12 декември 1883 го
дина, когато през време на 
владичеството на 
ния княз, а сетне крал Ми
лан Обренович, е 
първата сръбска монета, ко 
ято получила име динар. Та 
ка динара и днес е монета 
на нашите народи.

Името на динара произхо 
жда от латинската дума „ди 
нариус”. Това било име на 
римска монета, която римля 
ните употребявали през вре
ме на походите си на изток 
под водачеството на Хадри 
ян, Тито, Траян и други ве
лики римски императори.

Между другите „динари- 
ус” бил кован и в четвърта
та римска столица Сирмиум 
— сегашната Сремска Мит- 
ровица. Егземпляри от тези 
пари и днес се съхраняват 
в „Музея на Срем”, в този 
град.

Тъй като римляните раз- 
спространявали тези пари в 
Мала Азия и нататък към 
изток и с тех плащали раз
ни услуги и храна, местното 
население името „динариус” 
превърнало в името „динар". 
Затова и днес монетите на 
някои от тия страни се на
ричат динар. Динар е офи-

Ш13

тогаващ-

изкована
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:; ЙОРДАН РАДИЧКОВ
СТОЙНЕ ЯНКОВ

РАЗКАЗ
Бъдеще

ЛИСИЦАТА, КОЯТО СЕ ПРЕСТРУВАШЕ 

НА УМРЯЛА
В тебе, бъдеще далечно, 
много виждам 
и предвиждам, 
само свой съвременник не виждам, 
а и себе си не виждам.билче когато човекът пристигнал, 

извикал на жена си да отвори пор
тите, защото й кара топъл кожух. 
Тогава двамата погледнали и виде
ли, че колата е празна. Друг пък 
един допълни, че лисицата, колкото 
можала, изява по пътя, а което не _ 
можала .изхвърлила от колата. Тъй 
че на лисицата, каза той, вяра да

На един черказец започнаха да 
му изчезват кокошките. Те се раз
хождаха всеки ден до гората да 
търсят храна и всеки ден виждаха 
до гората една умряла лисица. По- 
любопитните отиваха да видят ли
сицата и не се връщаха. Лисицата 
не беше умряла, а само се престру
ваше на умряла и си живееше жи
вота. А кокошките всеки ден чез
неха — днес една, утре една — на
края черказецът остана без кокош-

На път да се провали едно хубаво
начинание

МЯСТО ЗА ЗАБАВА ИЛИ 

ПЕЧАЛБИ?нямаш.
— Това го аз знам — каза черка

зецът. — ©синките ми кокошки из
яде. Сега ще я одера жива, та да по 
мии кога е яла кокошки.

Той бе настъпил лисицата здраво 
по опашката и си 
вино. Тя хич и не мърдаше, лежеше 
като мъртва в 'кръчмата, но черка
зецът никак й нямаше вяра. Като си 
изпи виното, той я нарами и отиде 
с нея нри ковача да си наточи но
жа, за да я одере.

Докато въртеше точилото, черка
зецът стискаше с една ръка опашка
та на лисицата, защото, макар и да 
се преструваше на умряла, той не 
знаеше кога може да скочи и да 
избяга. Циганинът точеше ножа, о- 
пипваше острието на палеца си и 
като си свърши работата, каза, че 
с този нож, ако поиска, може да 
обръсне лисицата.

— Хич няма да я бръсна — каза 
му черказецът, — ами ще я одера 
жива, та да знае кога е яла кокош
ки и се е преструвала на умряла.

Циганинът му разказа, че веднъж 
един циганин хванал много риба и 
като се връщал, намерил на пътя 
една умряла лисица, хвърлил я в ко 
лата, а като си пристигнал, видял, 
че лисицата изяла рибата по пътя 
и избягала. Циганинът ни бог си <' 
има, ни късмет си има, все на него ' ( 
ще му се случат такива истории. То 
пак добре, че това се е случило, та 
да знае друг път циганинът и на ли- ' 
сицата вяра да няма. Това се случи- , 
ло там, дето са родени циганите, < 
макар че никой не знае 'къде са ро- ' 
дени,- то трябва да е някъде по све- (

малкото стоятност: зарад 
лове, те трябва да стоят на 
крака, ако искат да следят 
програмата. Обаче това е са 
мо „въведение" в понатать 
шиите перипетии, на които 
са подложени посетителите. 
Около масите постоянно се 
движат деца, така че отвли 
чат вниманието на публика 
та. Ако някой е изключител 
но съобразителен ще си оси 
тури маса, а сетне и ядене 
и пиене. Няма да бъде на
време обслужен, защото два 
мата келнери не са в състоя 
ние да обслужват около 40-те - 
гости, които чакат и по по
вече от половин час. Но, най 
чудното ще дойде, когато - 
трябва да заплатят сметка
та. Знаейки цените в това 
заведение, мнозина именно 
и зарад тях са дошли. Оба
че тук цените ненадейно се 
увеличават. Напразно ще 
протестирате, защото като • 
пушка, готова за стрелба ча 
ка келнера с думите: „За
рад музиката и цените са 
увеличени!"

Въпрос, който се поствяе: 
дали персоналът има право- 
и без решение на управител 
ния отбор да увеличава це
ните на яденето и пиенето. 
Твърде неубедително е тях- 
ното обяснение, че цените се

И това лято Димитровград 
е без културно-забавен жи
вот. Кръчмите и „разходка- 

" са единственото място, 
където и младите и възраст 
ните жители на града могат 
поне малко да намерят раз

ки.
Той реши да претърси гората, ако 

се наложи, и земята да преобърне, 
но да намери лисицата и да й оде-

та
пиеше спокойно

ре кожата.
Тъй и направи.
Преброди цялата гора и на едно 

място видя лисицата. Тя си лежеше 
спокойно и когато й извика, дори 
не го погледна. „Тя не е заспала 
чак толкова дълбоко, че да не чува 
— си помисли черказецът, — тя се 
преструва на умряла'".

Лисицата имаше много здраве, 
ако си въобразяваше, че черказецът 

като кокошките. Той ни-

влечеиие.
За да не изминат летните 

без каквото и да емесеци
културно събитие, културни 
ят център се нае да осъще
стви хубава идея: всеки пе
тък и неделя в градския парк 
се устройва вечер на забава 
и хумор, популярно нарече
ни дсермез”.

Че тази инициатива накул 
турния център действително 
е хубава свидетелствува фа

че в градския парк по вре 
ме на „кермеза" се съберат 
и няколко стотин граждани 
— млади и възрастни.

Обаче, колкото начинание 
то на културния център да 
е за похвала, толкова отдел-

е глупав
как не бе глупав и на преструвки 
не вярваше, нарами лисицата и тръ
гна към село, като си мислеше из 
пътя, че ще я одере жива, за да по-

кта

мни как е яла кокошки.
По пътя го срещна селянин и го 

попита за какво му е тази умряла 
лисица.

— Ще й одера кожата — 
черказецът. — Тя не е умряла, а са 

преструва на умряла. Мигар 
не знаеш, че~ лисицата обича да се 
преструва на умряла!

Селянинът каза, че знаел, даже си 
спомнял как веднъж един друг селя
нин, като се връщал от риба, наме
рил една умряла лисица на пътя, 
хвърлил я в колата при рибата, а 
когато си пристигнал и погледал в 
колата —• ни лисица, ни риба.

— Това го знам аз — каза черка
зецът и продължи по пътя си .

Още неколцина го срещнаха и го 
попитаха все едно и също за лиси
цата, а той им отговаряше все едно 
и също за нея.

В селото черказецът се отби в 
кръчмата. Щом го видяха, селяните 
наставаха, почнаха да оглеждат ли
сицата, дърпаха я за опашката и за 
ушите и на края попитаха черказе- 
ца за какво му е потрябвала тази 
мърша и защо не я изхвърли навън, 
ами я държи тук, та само вмирисва 
кръчмата с нея.

— Тя не е умряла — каза черка
зецът. — Тя само се .преструва на 
умряла. Мигар не знаете, че лисица
та обича да се преструва на умряла! 
С тия преструвки ми изяде кокош
ките.

Един селянин каза, че лисицата 
наистина може да се преструва на 
умряла. Той например бил чувал, че 
веднъж някакъв човек хванал една 
кола риба и като се връщал, наме
рил на пътя една умряла лисица. 
Хвърлил я в колата при рибата, а 
когато си пристигнал в къщи, в ко
лата нямало ни лисица, ни риба, ни 
дявол. И другите си спомниха тази 
история, а един селянин допълни,

неща нарушават
атмосфера. За да 

възможно
ни
приятната 
бъде програмата 
по-успешна, а настроението 
на гражданите високо, за 
това, покрай оркестъра, тря 
бваше да се погрижи и пер 

бюфета, собстве- 
футболния отбор 

„Асен Балкански”. Но вме
сто да се грижи за настрое
нието на гостите, зарад пое 
тъпките на персонала, гости 
те доживяват неприятности. 
Ето за какво става думата.

каза

мо се
сонала на 
ност на

увеличават и затова, че праз
ните бутилки не се връщат.

Отговор на всичко това, 
може би, би дал инспекто
рът по пазара.Още при входа, гостите 

очачква най-голямата непри С. Кръстич

Въз основа на решението на Издателския съвет 
при Издателство „Братство”, взето на заседанието 
от 2 юли т.г., Издателство „Братство"та.

— Знам аз — каза черказецът н 
нарами силицата.

— Жено — извика той на жена
Обявява конкурс

си още от пътя, — излез да видиш 
какъв кожух ти нося! Тази лисица 
ни изяде кокошките.

— Господ да я убие! — развика 
се жената. Сега ще я убия.

Тя се втурна с голи ръце в къща
та и излезе оттам въоръжена с една 
кобилица, но черказецът не й поз
воли да убива лисицата, ами седна 
да я дере жива, за да й върне за 
изядените от нея кокошки.

— Опасно животно! — говореше 
черказецът на жена си. — Дера я 
жива и тя пак се преструва на умр
яла!

за предлагане оригинални трудове, които ще вле 
зат в плана за издателска дейност за 1972 година

Издателство „Братство" ще приеме ръкописи — 
оригинални трудове — от следните области:

1. ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ — сти
хосбирки, сборници от разкази, повести и романи, 
литературни есета и по-малки студии от областта 
на литературата, чиито автори се числят към бъл
гарската народност в Югославия.

2. ПУБЛИЦИСТИЧНИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 
от стопанския, културния живот, здравеопазването и 
пр. — също от автори от българската народност.

3. СБОРНИЦИ ОТ НАРОДНИ УМОТВОРЕНИЯ 
— народни песни, приказки, легенди, пословици, ане 
кдоти — от краищата, в които живее българската 
народност.

4. Издателството ще приеме трудове и от автори 
от друга националност, в които се третират пробле
ми от живота на българската народност в Югосла
вия.Той й одра спокойно кожата, на

пълни я със слама и я окачи на вет
ровитата страна на стряха да съхне.

Дълго след тази история едни го
вореха, че черказецът одрал жива 
лисицата, а други говореха, че лиси 
цата била умряла. Но и днес никой 
не знае със сигурност дали лисица
та наистина е била умряла, или пък 
само се е преструвала на умряла.

Ръкописите на авторите от българската народ
ност трябва да бъдат написани на български език 
на пишуща машина в три екземпляра.

Трудовете от авторите на другите националност 
ще се приемат на сърбохърватски, македонски и сло 
венски език, също в три екземпляра.

РЪКОПИСИТЕ С ПРЕДСТАВКИ ЩЕ СЕ ПРИЕ
МАТ ДО 30 НОЕМВРИ 1971 ГОДИНА.

За допълнителни обяснения заинтересованите мо
гат да се обърнат до Издателството с писмо или на 
телефон 25-480.

Издателство „Братство" 
Ниш*^^ААЛАЛЛАЛЛЛЛААЛЛУУУУУУ>^^УУУЧАА^^А/УУУУУУ\А/УУУУУ

БРАТСТВО ■ 30 ЮЛИ 1971:



| кУлтУРа * просвета ♦ изкуство
Културно-художестаеното
възобнови работата си

култура ♦ просвета ♦ изкуство
Дружество ш

щ
,' •
1

БОГАТА МУЗИКАЛНО - 

ФОЛКЛОРНА ДЕЙНОСТ ПРЕГЛЕД НА 

КНИЖНА 16 

НА СПИСАНИЕ

Културно-художественото
дружество при центъра 
култура в Димитровград, от 
януари, тази година, възоб
нови дейността си и 
гашните резултати може да 
бъде доволно. Именно, 
га са дадени девет музикал
но-фолклорни представления, 
от които по-забележителни 

-са програмите за Нова годи 
на, във Височки, Одоровци, 
Поганово, Звонска баня, го 

• стуванията на конфекция 
„Първи май" — Пирот, 
граничарите, състезанията в 
Алексинац, Топола и Княже 
вац.

ансамбъла „Биляна" от Ско
пие, Васил Гелев, член на 
симфоничния оркестър в Бе 
лград и други известни из
пълнители на народни и за
бавни мелодии. 
Художественото 
обединява дейността

за

с досе
хумористи.
дружество

с?досе
на ор-

кестра за народна и орекес- 
търа за забавна музика, фол 
клорния състав, с художест 
вен ръководител Еленко Ви 

изпълнители 
народни и забавни мелодии. 
Понастоящем

денов. на

„МОСТ“на в дружество
то членуват към 40 души.

В момента, 
дружеството, се готвят за 
музикалният фестивал-паро- 
Аия „Димитровградско 
•киснало лято", който 
лата година бе твърде успе 
шно изпълнен и предизвика 
особен

членовете на
Занапред културно-художе 

ственото дружество ще бъ- 
.де организатор на кермези 
които всяка седмица — пе- 
тък^и неделя — ще се ус
тройват в градския парк. В 
музикалните

про-
мина-

интерес сред зрите-програми те 
участвуват Петър Гигов, пе 
вец-самодеец от Димитров- 
гРаА, който вече пя по теле 
визията, хумористът Ранко 
Георгиев, водител

лите.
* БРАШНО ©Общо, културно-художест

веното 
риода на

дружество, след пе- 
летаргичния сън, 

е на път да завоюва хубави 
успехи. 0Т д

сетгодишнината от въстани
ето на народите и народнос 
тите в Югославия. Интерес 
на и статията на Иван Ан
донов „Причините за

й
Ш•и член на

т
теж-

Неотдавна излезе от печат 101 телесни повреди”, с ко*- 
шестнадесета книжка на то списанието проширява те. 
списание „Мост”, която в матичния си кръг. Авторът 
трите основни рубрики — търси социоложките и дру* 
публицистика, летаратура и причини за едно новояа» 
изкуство и наука — предла за отношенията меж-
га на читателите разнообраз ^Кт,Х0^ата в Восилеградско, 
ни и интересни приложе- Агл„™° Аовеждат до побои а 
ния. В рубриката п у б л и- и стълкновения. 

чината е, че се върши менво, правят се катало- цистика — на първо мяс* В рубриката литерат* 
окончателно подреждане зи на книгите — ппрямр то е текстът „Изминатияпът и изкуство списанието 
на книжния гЪпнтт пп п. „ фСДМС" на социалистическото само- предлага на читателите слс
впрмрннм гл ТСН' автоРски във все- управление в Югославия” от дните приложения: Човекът
р ни изисквания. И- КИ момент ще се знае броя Гдвард Кардел, който всъш на края на покрива, разказ 

на книгите и то тематич- ност представлява откъс от от Детко Петров; Панорам®
доклада му пред Втория кон на съвременната македонска 
грес на самоуправителите, поезия, в която са постен» 
състоял се в началото на май стихотворения от македоно 

След тоя начин на „об- т-г- В тази част Кардел ана- ките поети: Славко Яневски 
лизира историческите усло- Блаже Конески, Ацо Шопов,, 
вия, в които се явяват заро- Гане Тодоровски, Матея Ма 
дишите на самоуправление- тесни, Анте Поповски, Йо

гите за Прочит — докато то и проследява неговото ра ван Котески, Радован Па» 
сега трябва понякога и по звитие. Между другото той ловски, Петре М. Адреевски,

Ристо Г. Ячев, Светлана Хрв

В Димитровградската библиотека

Съвременно подреждане на книжния фонд
От началото на мина

лия месец до края на 
•туст димитровградската би 

блиотека не работи. При

ав-

Златян Ташков но: поезия, проза, драма, 
наука и пр.

откри

Художествена изложба работка" на книгите ще 
се ускори даването на кни

Младият димитровграски 
худолсник Златан Ташког» 
на 26 юли, тази година, в хо 
ла на културния център в 
.Димитровград откри първа

• самостоятелна художествена
• изложба. Изложени са око
ло 30 рисунки — маслени 
бои и темпера — главно пей 
салсни мотиви и мъртва при 
рода.

Изложбата ще бъде откри 
та до 31 юли т.г. и ако при
ливът на посетителите бъде,

какво в началото, трябва да 
се очаква, че изложбата ще 
посетят няколко стотин ду
ши. Бие в очи, че броят на 
младите между посетители
те е най-голям.

С тази своя излолсба Таш
ков желае да се представи 
пред своите съграл<дани, а 
под творческата му четка, 
надяваме се, занапред ще по 
никнат нови произведения.

търсената'книга6то ^тне схова „ Ташко Саров. По
търсената книга, то сетне славил не се явява като по-
наи-много ще бъде необ- следствие от стълкновението

на СКЖ със Сталин. Той до Ае от 
казва че корените на само-»

чателното разграничаване ^°а“Гес“ ^мГ.Г=в^Жа
на книгите по области ще теството и съдърлсанието на нието помества и обстойна 
даде възможност да се югославянската революция критика на Властимира В® 
проследят кои книги най- КОЯТО пР«Аставлява по-ната- чеБ за книгата разкази ,3 
у л тъшно обогатяване на пполп различни посоки” от Миле

вече се търсят и кои тря- тарската революция, наблю- Николов-Присойски. 
ова да се купуват. давана в общонародни раз* Особено са интересни и

За отбелязване е, че кни мери. По-нататък Едвард двете статии в рубриката 
гите на издателство Бра- КаРАел, проследява измина- наука, с които също така 
тгтнп" тттр бътта-г тия път в социалистическо* се разширяват тематичнитещс оьдаг в отде- хо самоуправление, като пс МУ простори. Късае за статн 
лен шкаф, като при това дчертава крупните успехи е ята „Топлинно излъчване" ох 
също бъдат подредени по демократизацията на стопан НаЧко Тончев и за 
области. ския, обществения и полити Слободан Василев под

лавне: За някои форми в 
обучението”. Последната е 
специално полезна за учите»

местените стихотворения в 
тая малка панорама преве* 

македонски поетът 
Стойне Янков, а изборът на

ходимо за това само три 
минути. Освен това, окон-

Ст. Н.

В Милевци

Училището е готово тая на 
заг-

В с. Милевци, Босилеград- и едностайна квартира за 
ско започнатата от преди учител. Има и помещения,

- една година училищна сгра които могат да се използват 
.да сега е вече готова. По та- за ученически стол. 
къв начин учениците от то
ва село в новата учебна го
дина ще учат в училищна 
сграда, която им предлага

ческия живот, където доми
нират интересите на чове
ка-производител, вместо ин* 

правена е поръчка —ше тересите на бюрократично лите в основните и средни- 
стокрилен шкаф, така че Централизирания апарат, кг, те Училища, защото в нея се
книгите които ттпгегя б<т ,къвто е случаят в бюрокра- посочва ка* може със скром те, които досега Оя- тично-етатичния социализъм ни сРеАства да се постигне 

се спира и върху ела* модернизиране в обучение* 
бостите, които са съвсем ес- то' което Аава по-добри ре

зултати от класично закос
тенелите.

За' необходимото раз
пределение на книгите на

За изграждането на тази 
сграда общинската обра
зователна общност е задели

солени условия за работа 
и обучение. Всъщност, това 
ще е за тях и най-голямата 
радост в новата учебна го
дина.

ха изложени на прахта Той 
ще бъдат съхранени.

Ръководителят й изтък тествени в откриването на 
нови пътища в изграждане* 
то на нови обществени от
ношения, като посочва и на 

лица, на които те са твър чина за тяхното отстранява- 
де необходими

то й е влолсило местното на 
селение посредством самооб 
лагане и доброволна работа.

След тази училищна сгра
да през есента общинската 
образователна общност ще 

частично финансира- 
Сградата е дЪлга 12,50, а не и на строещата се учи- 

зпирока 10,50 метра. Разпо- лищна сграда в с. дукат. 
Аага с просторна . учебна 
стая, учителска канцелария

на, че в библиотеката От изложения преглед се 
виждат, че списанието пред 
лага текстове за всички ка
тегории читатели. Значи все 
ки образован човек ще на
мери нещо интересно за се
бе си.

Цената на една книжка 
е три динара.

се дават книги на ония
До началото на учебната 

година сградата ще бъде на
пълно обзаведена.

не.мату-
ранти, кандидат-студенти, В тази рубрика е и ста-
студенти, научни работни ™"ави|: ^Борбма” м“ създа

ване на нова Югославия".. 
Ст. Н. която е посветена на триде-

поеме

ЦИ и др.
В. В.
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Започна турнирът по малък футбол г
Александър 

Пейчев — Ада
ХУБАВА ТРАДИЦИЯ ■

Турнирът по малък фут сред «обителите аа спорта ^
вол .Александър Пейчев - в четвърти етнмт клуб на студентите
Лца", който вече четвърта Тазгодишният, АГ подари за опомен златен ръ-
година по ред организира Дца”от- чен часовник. След туй над
местният клуб на студенти- сандър Пеич а аесхни 250 любители на спорта и
те в Димитровград, деистви кри ж^^^Ьвине” все стотина участници в турни 
телно стана една хубваа трз ка ”МаР°А на местния ра с едноминутно мълчание
ддаия. В летните месеци, ко ^ отдадоха почит на твърде
гето културно-забавния жи- клуб на студентите млад1я починал спортист,
■от замре, когато престанат Слободан К;??СЛ^шевни ДV За тазгодишното оспорва-
редовните състезания за ггър ^Р0™йащоИбрисуваУ покойния не названието "»^Д°®ьР 
венствата по футбол, баскет д’ с-.,,.* Пейчев, като понастоящем се със™зават 
бод, хандбал и преустройва спортист, човек, другар. На 16 °^°Ра'а°*е“°”Т°токолни 
нето на турнира по малък момиченцето на Пейчев — от град ^ Жемоша> Лукови 
футбол внася оживление Драгана Пейчева, което вся . Гаиндол, Сречковац, Су- 
-----------------------------—1 ково и Обреновац. Интере-
От ЛСТНИЯ турнир ПО волейбол зи°година Желюш™участву-

ва с два отбора. Засега ди
митровградските любители 

футбола наблюдават дей 
ствително качествен футбол, 
а очаква се, че финалните 
срещи ще бъдат най-инте
ресни.

Летните турнир по волей кърт се състоя на 18. VII, а Още един факт е интере- 
летните тур р 0&| резуЛТаТите са следните: сен: общият брои на участ

Градина-Смиловци 3:0, Радей ниците в това са състезание 
на-Желюша 3:0, Долна Нес е над 150 души, което в сра 
ля-Мъзгош 0:3, и Поганово- внение с предищните годи- 
Тръноки Одоровци 1:2. След Ни представлява забележи- 
постигнатите резултати от телен напредък. При това 
втория кръг, проведен на всеки мач наблюдават над 
25. VII и резултатите: Сми- 200 души, което ще рече, че 
ловци-Поганово 3:0, Желю* тазгодишния турнир ще на- 
ша-Д. Невля 3:0, Мазгош-Ра блюдават към над 3.000 лю- 
деина 3:0, и Трънски Одоров бители на футбола. Вехни- 
ци-Градина 0:3, първо място ят брой щеше да бъде далеч 
с 4 точки делят Мъзгош и по-голям ако турнирът се 
Градини, по 2 точки имат: провеждаше по системата 
Ра дейна, Невля, Смиловци на точки, а не по система 
Желюша, и Т. Одоровци. По на „изпадане”, както сега се 
ганово е на последно място провежда. Зарад начина на 
без точки. провеждане, турнирът — та

Съдийската група в със* зи година ще трае една сед 
тав: Никола Стоянов, Тодор мица, така че ще приключи 
Пешев, Велин Николов и в събота, 31 юли т.г.
Първан Виденов е от Дими

■)

Мемориалният
всяко лято органгоират Аимиу^огр Дца”, името 
ти, носи името другар,
Г /оГо И^^адс^РспорГГе прости твъ^

'
Ав ^Александър Пейчев - Аиа^од^^з^
ври 1937 година " любовта към
1962 година. От детски дни^на вратата 
футбола, а още непъл^‘°Д Асен Балкански”, койна димитровградския отбор -Асен ьалкан^^ ^

своя отбор изживяваше с вълнение а всяко пор 
жение приемаше като собствено. Именно, в тази 

преголяма любов той изгоря.
Александър Пейчев бе работник в кожарското 

предприятие братство” и съвременниците му го 
1 като искрен, честен, човечен другар.

Решението на студентите да провеждат туртр 
под неговото име, като спомен за него, 
е още едно потвърждение за любовта на младите 
й уважението, с което тачат паметта към нето.

•>

свояСъстезанията се прове
ждат редовно

на

помнят
-

бол, който организира 
щинската конференция на 
младежта в Димитровград 

волейболните отбори на 
село, понастоящем се про
веждат редовно. Засега се 
водят сравнително уеднакво 
ни борби, които предизвик
ват особен интерес сред мла 
дежта на село. Немалък 
брой селски волейболни от
бори са подсилени с младе» 
жи-ученици и младежи-сту
денти, които се намират на 
лятна почивка.

Средства за провеждане 
на тоя интересен турнир в 
летните месеци осигури Об
щинската Скупщина на Ди
митровград от фонда за раз 
витае на физическата култу
ра и спорта в стойност от ___ .
2.826 динари за финансира- тровград неутрална, а за ра вече съобщихме в миналия 

ботата и се заплащат пътни брой, ще бъдат раздадени 
пари се организира между- и по ^ динари от мач, как- наградите — на най-добрия 
районно съревнование по тог^1 на участващите. отбор, вратар, стрелец, на
волейбол между отборите на Накрая ще се раздадат отбора за фер-плей. 
селата: Смиловци, Мъзгош нагРаАИ за 1-во място куп и Няма да бъде излишно 
Градини, Поганово, Долна °поРтски реквизити И-роре ако напо.мним, че тоя тур- 
Невля, Трънски Одоровци кв?аита и Ш-то място во- нир все пак трябва да се 

леиболна топка. провежда под покровителст
Следващият Ш-ти ~ кър? вото на някого — било това 

ще се състои на 1-ви август, стопанска организация или 
някое ведомство.

Ст. Н.

— ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОД-„ФАБРАД”
СТВО НА ПАТЕНТ БРАВИ ПОД ФАЛИТ 
В ДИМИТРОВГРАД ОБЯВЯВА

Публичен търг
За продажда на основни средства от общо по- 

требление — апартаменти и то:
— двустаен— двустаен апартамент на ул. Маршал Тито 

бр. 1 — начална цена 37.000 динара;
— двустаен апартамент на ул. Маршал Тито 

бр. 32 — начална цена 36.000 динара;
— двустаен апартамент на ул. Христо Смирнен 

ски бр. 6а — начална цена 42.000 динара.
Право да участвуват в публичния търг имат 

всички правни и физически лица, които внесат 
10°/о от началната цена в деня на търга.

Търгат ще се проведе на 17 август 1971 година 
в 11 часа в канцеларията на управлението по фа
лита в Димитровград на ул. Маршал Тито бр. 20.

В края на турнира, както

не на тая дейност. С тези

Радейна и Желюша. 
Съревнованието ще се про

вежда по системата на точ
ки в седем кърга. Първият Ст. Н.В. Гъргов

Пред спортните първенства

ЗА НАВРЕМЕННИ ПОДГОТОВКИ
Известно е, че високи ре ския футбол е в упадък, ако 

зултати на спортното поле футболистите спечелят пър- 
не се постигат „през нощ”, во място в една доста нека- 
а са плод на дълготрайни/ чествена група, в която се 
систематически подготовки, състезават предимно селски 
Без оглед дали става дума отбори и отново си завою- 
за футбол, баскетбол, ханд- ва място сред равностойни- 
бал или някой друг спорт, те на себе си. А това се по 
Че е така ни убеди и мина- стига само с общо залягане, 
лото футболно първенство сериозно схващане на зада 
в което
футболен отбор „Асен Бал
кански” изпадна от между- же да кажем, сме направи 
подзоновата група. Димит- ли крачка назад, в остана- 
ровградчани влязоха в пър- лите спортове сме направи- 
венсвото без каквито и да ли крачка напред! Именно, 
било подготовки и естестве без оглед че е при дъното 
но не можаха да достигнат на таблицата, димитровгра- 
онова равнище, което тех- лекият баскетболен отбор 
ните противници достигнаха в есенната част на първен- 
именно в периода на подго ството има шанс да си из- 
товките. воюва по-завидно място. Ве-

Следователно — още една Анага да кажем, че би било 
поука как не трябва да се илюзорно да очакваме на- 
работи! шите баскетболисти да

Но, без оглед че „А. Бал- мат челно място, по просто- 
кански” няма да се състеза та причина, която посочих- 
ва в междуподзоновата гру ме в началото — успехите 
па» ако иска да се върне в не ^ постигат изведнъж, а 
не*, а не да остане в Пиро нашият баскетболен отбор 
тския подсъюз, ще трябва все °1Пе е в период на фор 
още сега да се замисли и да миране. Редовни тренинзи, 
предприеме мерки за подго обаче' могат да му осигурят 
товки. Идващото първенст- сравнително добър успех.

Струва ни се, че в ръковод
ството на клуба това са раз 

твърдения, че Димитровград брали и провежащите се тре

нинзи са гаранция за по-ви 
соко класиране. Разбира се 
и тук трябва да се решават 
някои основни неща — фор 
миране на техническа ръко 
водство, което засега клу
бът няма, а което също има 
огромно значение. Но най 
вероятно в подготвителния 
период и тоя въпрос ще бъ
де решен.

Тази година в сравнител
но качествена група ще се 
състезава още един димит
ровградски отбор — отборът 
по хандбал. Първенството 
по хандбал ще започне към 
края на август, относно от 
започването му ни делят два 
йсетина дни. Този 
съвсем не е голям и 
нашите хандбалисти се над 
яват на доъбр успех ще тря 
бва веднага да пристъпят 
към подготовки. Още пове
че, че това е първото 
състезание след период на 
няколкогодишно паузиране.

Значи, и спортните дейци, 
и спортистите, сериозно тря 
ова да схванат предстоящи 
те състезания, ако желаят 
достойно да се класират и 
да спечелят симпатиите на 
любителите на спорта в Ли 
митровград. ^

димитровградския чите и редовно трениране.
И докато във футбола, мо

период
ако V

зае-
му .

!
!

■;

во може да оповергае някои
От. Н.

М
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Първите младежки трудови 

бригади в Югославия
рана и ще изпълни поставе 
ната задача. Всичко смо пре 
двпдели. Всеки взвод, чета 
батальон, бригада или отде 
лио лице има оправдана нор СПРЯ- • • 
ма, колко ще ожъне, колко че опитни войници без панп

”а1!рави маРмалаА' ка се скриваха по околните
°°ер<; волове и ще пренесе хълмове. Жертви нямаше...

СъРеБНУваме На нивата където преди
се случва някоя гру- малко се извиваше хора, се па да не изпълни задачата. га се вижда голяма дупка от 

Работа без почивка стамолетна бомба.
Тези хмладежи и девойки 

от 12—18-годншна възраст 
носех атежкото бреме на во 
ината. Фашистките безмнло 
стно

та се хвана в козарачко хо
ро. Но нзведнаж 
жескн

се чу вра 
самолет. Хорото 

Младежите като ве

През лятото на 1942 годи

бригади, прекараха на тру- Логт *™ бомоардират вот. Даваг/.е пиеси,
дова акция цели два мегеия оригадири загинаха рецитации А песен? Чикя п„.«о„«лая* “в».ет, .агвкви*«а-

с бомйи ВСНО' КуриоРи постоянно ид на почивка Много°имГне обиколка по бригадите. Мла
с бомби, ват и заминават. Команди- грамотни -' добавя Правим ^*та, Се готвеше 33 събра-

рът. Командирът изпращаше всичко възмо1кно млалея-и 3ора преАложи някой
пословния, отговоряше. да- те да нащ?ат да четат и пи Аа говори и за борбите на
ваше напътствия. шат... аГ™ ™ пролетарските бригади. Ден

Другари, командир — тия, моливи и "учители вси шт6?16 хубав и топъл. Аро
пита един куриер, — как да чки младежи биха научили п атрева, плодове и уз
измъкнем житото? Сутринта да четат и пшпят научили Ряло жито. На едно въвзи- “е на ентусиазъм.

Г“ ■— - —

Има, има, смее се ко- Куриерите се разтичаха на поизнят-п,^ 1* сме получили 
Босна е известна по свои Г^оГиа^к. 7е ^ ^2^22^2

ничк2гга°коИ КраСОТИ’ НО Са поРъчва1« Аа намери Още ма ки носеше товар на своя като^не^съб3 останем ТУ» Д° те не ядеха месо. — „Какво,
кр”сивТо кътче Тук ка?оАче ля СЪРб: ™ницТР царевица* “ ».рно И П°СЛеАН° Аа изядем месото на наши
ят природата се смее. лева ^у?риота починаИР' Над л Лозунг написан на избле теранени! Никак!

Август 1942 година. Ншсъ- — Милева е от Сувоя То ривиха към ГъпТД, н ™Па' И Аа вече хаР™я: „Всичко Реха младите бригадири. За
де не се забелязват нито къ- ва беше най-добърУ взводен телските самолети напипаха нашатТ поЯе°И“а' всичкоза обел обикновено готвеха в-
децаИнемците са'п?илиТби К°Ма«АИр' на в-н„. Ле^т бешГхубав нГвадно^ясто * ИЗТЪКИаТ кусен войнишки боб. Коко
деца. немците са ги или уби ...А тогава от него прого и не им беше трудно ля яя Всички ' шки и пилета хватпатя пге
ли или изгонили. Тъжно и вори юноша и командир- белязат как брига!ипите^ на АСкИ Дойдоха “ пилета хващата все-
ужасно изглеждат напусна- - Как мразя тези самолс зат към плашшата Бомбай ^едстави наТ°съб°МаНАИръТ А п ИЗПращаха на ра’
тите пепелища! Останалият ти и летци! Да мога всич- Аираха тези храбри незати диндругапт ®р|анието е' нените. След обеда присът-
добитък тъжно реве... Дори ките да ги убия! Не дават тени колони и още'при гшп та бригада кпй"Р°летаРска вуваха на аналфабетни кур
лига?ЦИТГТътнмЪ»таУВЛ?° пре »И Аа изи?са житото! Уби- в°т° нападение една бомба ча бе изпратен от опеппт^,3' рове' които се провеждахалитат... Пътищата обрасна- ват ми наи-добрите хора1 рани четирима бпигялмтт ния тттяр» л оператив
ли в трева, дворовете изро- — Другарю командир, 'на ЧУ се глас на райета девой тУРн™пропагандГ,юИЗИР« кул д начин:
вани. Котловината напразно позицията към Върполе от су ка: А Той развъди А “ работа- — В една горичка на дър
ще чака тая година косачи, тринта се води жесток бой. — Другари, вземете тази своята реч: УВаН залочна во беше закачена черна дъс
По ливадите не се играят де Командирът на батальона канта мармелад за да не я __  тт..„ _ ка. Младежите сядаха на
ца. Всички села са пусти — обажда потделенията да се вземат немците с кърваватя мляар?6 Пролетарите и ВИ€?
опожарени... подготвят за изтегляне. си Рък аздраво държеше кя ня 2Яп1а Анес сме в°йска

А полята пълни с жито и - Запъват наши борци на нтата. Друга ранена девой Вац2отД^пИ единен Фронт- Х3 уроците- Букви тш1еха 
царевица. Овощните дръвче позициите. Води се жесток ка Държеше човал с пшени- пети Б у- ехи са и наши ус на различни смачкани хар
та натежали от плод. Всич- бой за житото! Трябва да по ца- ската пппг!.ГТе от г1Ролетар- тии. Малък молив се преда
но това трябва да се прибе бързаме! Да измъкнем, жи- Неприятелят е спрян Мла с вятт ™ а са зап°знати

тото!... Заяцото устатите са Аежта отново в групи се връ вашия птм™°Ва акция- От
нашата войска, на нашите- само на десетина километра Ч3- Спуска се нощ Дчха геппиат.«РИМер и от вашия
германците. Това трябва на от Саничката котловина. ше силен вятър. Мястото къ ленията Се уЧат пок°-

На нашите хора!... — Куриерите - предимно АУ° “^ът на бригада след вас' Ще АОЙАат
Това са първите мисли на момиченца, в тънки роклич г вече не съществуваше. г
младите бригадири! Ки и боси. Всеки знае своя- Ьо“ба беше унищожила ко СлеА събранието младеж-

А там горе, вляво от Гър- та задача. Умело долагат на АР1бата- Отново бяха запале-
меч германци и усташи. Дър командира за „крупни вое- ™ °™ьове и се разнесе ле
жат Сански Мост, Върполе. нни операции". Командирът Котловината
мина Любия, и искат още ги приема, изпраща по?ла- “ тържествено, като
да отнемат това наше собст ния до щабовете пише пие- ^ С НИЩ° трагично
вено жито... ма и дава устни заповедГ . 6 Тазн^0--

Идват нови жители МаЛК° "^сно, в общия рова! В щабаСУдват нови жители метеж, пристигна и замест- отново оживление п ™АаТа
Пристигаха нови и нови Това^еш^Зора "™АВРа па>< карта и тсто°

рРаГаИл,ла^жатрудовФа°§р,ъ зГъ^а^Грти^аГв

-4-

лнегш чорапи, а на шапка
та петолъчка.

Щабът на бригада беше в 
една колиба направена 
почти изгорели 
средата на колибата бе пое 
тавена селска маса и някод 
кото дървени столици. На 
масата карта. Ако попитате 
командира да ви разтълкува 
картата, той строго и с уме 
ние ще ви отговори:

— Там отдясно жънем пше 
ница. На северната страна 
е вършачката. Работиме 
четири смени без прекъсва
не. На юг са плодовете. Там РОДЕНИ 
горе са засети картофи и 
зеле, но тук не бързаме. Мо 
жем да почакаме!...

— Възложена ни е трудна (Деян)
задача — продължаваше то 
зи храбър и сериозен мла
деж. Цялото реколта трябва 
да изнесем. Всичко това тря 
бва да закараме в складове _
те, в планината. А германци ..

скечове

нажески самолети 
но ги обсикваха 
От Сански Мост 
ките сили нахлуваха на въл 
им. Имаше

иеприятелс- ги биеха, подаха ране
ни и мъртви, но все пак ра 
ботеха денонощно.

Това беше наистина

много загинали
и ранени...

Въпреки всичко 
изпълни задачата: събра ре
колтата от

младежта вре- 
Всичко 

на нзпъл-иапуснатите ни
ви, спаси добитъка. С това 
бе осигурена прехрана 
пролетарската бригада, 
ранените и бежанците.

/
нението на основната зада
ча: на ранените трябва хра 
на, а Гърмеч беше изпъден 
с болници. Но младежта е 
тук. Тя ще има осигури хра 
на. Този лозунг е в мислите 
на всеки бригадир. На обед

на
на

Пустота в Саничката 
вина

котло-

гово-

тревата и внимателно слуша

ваше от ръка на ръка. Учи
тел беше млада девойка сре, да не падне в ръцете на

три отделения в основното 
училище.

(СЛЕДВА)

изглежда- 
че ли 
не се Подвижни

електроцентрали
На това наше земно къл

бо още има предели, къде
то човек не е стъпил. Гео-

електроцентрали представя 
ват огромно богатство.

В СССР вечеч 25 години 
действува широка мрежа от 
подвижни електроцентрали 
т.е. електроцентрали на ко- 
лелета. В начачлото това би 
ли енергийни влакове с пар 
ни агрегати. По-късно те би 
ли зместени с дизел — елек 
троцентрали инсталирани г 
железопътни вагони или на

Моменталната сила на те
зи подвижни електроцентра 
ли е около милион киловат 
часа, т.е. по голяма е от си
лата на много неподвижни 
водо и термоцентрали. Есте 
ствено, цената на тока поду 
чен от подвижните електро
централи е по-висока 
обикновения, обаче 
ните стигат и в краища, къ- 
дето няма други източници 
на енергия. Всеки 
ток производен в подвижни 
те електроцентрали спестя 
ва труд и време, подобрява 
жизнените и трудови усло
вия.

в пар — Вече измъкнахме
ни жито. Има още. За щас лозите са тия, които най-че
ти е тази година беше плодо сто опитват да стигнат до 
родна. Да не ни пречи тази тия „точки" и по такъв на* 
банда, основната задача щя чин да им открият тайните 
хме отдавна да завършим. Те, обаче, се сблъскват с пс 
Правихме импровизирани с- чти непреодолимо препятст 
кладове, но каква полза ко вие: липса на източници на 
гато и най-малка бомба ги енергия. Със същите препят 
унищожава. Да имахме по- ствия се срещат и някои зе 
вече волска впряга житото меАелски работници, какте

и строители, които работят 
далеч от населени места. За 
такива случаи подвижни

ваго
вглеждаше

Първите изпитания

Зора бързо и лесно се при 
от способила към 

На да. новата средъски.
— Време за почивка поч

ти и няма — казва Зора. Ра можем бързо да измъкнем, 
боти се и по 15 часа! Идват Мо младежта е дисциплини

ОТ ПЕТЪК

от
подвиж

в ДИМИТРОВГРАД Василев Митко и Славица Момчил Вой
вода 24-а Димитровград (Горан)

Рангелов Така и Милка — Сутйеска 68 
Димитровград (Миле)

Миялков Симеон и Милка М. Войвода 13 
Димитровград (Миролюб).

киловат

Добиха син

Соколов Сокол и Анета из Брайковци Подвижните електроцен
трали безсъмненно ще до
принесат човека по-лесно да 
се приспособи и да си 
низира живота " 
досега не е имало 
А известно

орга 
там където

условия, 
е, че човешкият 

ум постоянно се стреми кхм 
нови изобретения.ДО ПЕТЪК
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Тамън почнем, а оно некой дойде. Прво дойде зе- 
та-г черната и унучетата. Поизлежая се додека я ко
си па ойдоя при сватовщината. Ютредън дойде и 
синат. Рече, свърну да се видимо па чу имед до Ниш, 

Ниш със аероплан чу идем на море. С аероплан, 
син мой, а косуту нейте да пипне.

Но да манем тея работе, оти сигурно и ти овия 
дънове имаш таквия айдамаци. Елем искаше да те 
прашуйем за едну работу, ама за н>у да си путаш. 
Оти жена ми вика, Вене мани бре тея работе, видиш 

ти си се забандзал с не-

а из

ли дека имотат пропада а 
кикви писма. Но кой че слуша жену.

Еве какво чу те прашуйем. Чата ли весниците 
от първе? Е, така. И я 1)и чата. Виде ли како ония 
горе -све си думаю пред народат. Нища не крию. 
Едън искал, кико я разбра, нещо да се скрийе од на
родат, да се не писуйе у весници. А они рекли: нема 
защо да се крийе нища. Народат треба да знайе 
кво нийе расправлямо, кико думамо, кико мислимо. 
Я сам, брате за това. Истина, нещо и я крийем од 
народ, од комшийе, ама Манчо, вамилия и партия 
нее също. Вамилиярни резилъци може и да се крию, 
оти знаеш кико йе. Ама партийне работе не би тре
било. И видш, бая Манчо, тия горе знаю това и ис- 
каю народат да знайе и муЬете и арното. Оти ка 
народ знайе све, он некико помага нево.ъе да се ои- 
равляю а арното да йе по-арно. А ка се од народ кри 
йе и народат знайе од власту да крийе. А тика не 
бива.

и паднахме върху тях кап
нали от умора.

Когато малко поотпочина- 
хме потърсихме 
Владо, който ни е ангажи
рал стая. Заварихме го в 
кръчмата.

ка-Хумореска

ПОЧИВКА земляка

— Къде е стаята? — попи 
също тахме без поздрав.
Бел-

— Значи, дали са две ре
зервации за едно и 
място. Безобразие! ... 
ким ще ви седя на колене
те! — беснееше тя.

— Изключено, другарке, 
тук съм с жена ми! ...

— Тогава се намеси и же 
на ми:

Със жената и сина тръгнах 
на море. Багажа на жена ми 
едвам стана в три куфара. 
Аз понесох само една найло 
нова риза, която препоръча 
жена ми: „Практична е, — 
каза
да я переш”! Взех и пан
талони, които не се мачкат 
дори и в нашите влакове.

Влезнахме във влака, 
некак на бърза ръка се на 
редихме. Не успял още да 
избърша потта от челото, 
на главата м ипаднаха два 
чужди куфера—.

— Ах, извинете, не ви за- 
белязах, — оправдаваше се 
синеока девойка. А след то 
ва продължи без много май 
тап:

— Заета! Трябваше да я 
отстъпя на чужденци. Как
во инак ще мислят хората 
за нашето гостоприемство?
— студено отговори той и 
продължи да си пие бирата. 

Жената започна да го ру-

можеш” и сам Е, па ка йе тика горе, защо и -овдева при нас не 
йе тка. Овия нашите све нещо крию од народат. Те 
това не било за казуан>е, те онова не било за писун»е, 
те че се види, те че се чуйе. Оно, истина, види се и 
чуйе се наокол, ама ме чуди защо га овдевашн»ите 
наши руководител»е не кажу право уочи, да знайе- 
мо и ние, оти не смо деца. Та, молим те, пиши ми 
има ли теквея работе и у вашуту общину.

Алеле, те да заборавим. Чу од онядан дека едън 
общинсйи руководител» на едно место 
народат мисли така и така, народат иска това и то
ва, народат нече това и това. Па, писан златан, оде- 
ка он знайе що мислим я, що искам, що нечу" Ние 

на събрания некойе работе искамо, некойе 
нечемо, никои не разбирамо, ама, 'брате за некойе 
работе за койе, да речем, тай

— Така, значи! Ако не гае. 
бях аз тук тя можеше да ти 
седне и на коленете?

и
— От днес не си ни вече 

земляк! Не се познаваме ве 
че! ...Междувременно дойде и 

коидуктора: След това нахмерихме ед- 
— Освободи, братко, това на стаичка на тавана. Кога 

хмясто на девойката, а аз ще то влезнахме в стаята очи- думал декати намеря друго, — каза. те ни се затвориха като че 
— Изключено! Как хмога ли сме в канцеларията, 

да оставя жината, 
при нея е храната?...

когато
На морето останаме само 

десет дена. Дори и това бе
ше хмного за нашата одисея!

Най-сетне пристигнахме у 
дома. Първият съсед, който 
ни видя каза като че ли ис 
крено ни съжалява:

— Какво става с вас съсе 
ди? Ужасно лошо изглежда 
те. И добави:

— Заповядайте, 
хмоето място!

истинастанете от
— Па тогава се свийте ма 

лко, — соломонски предло
жи кондукторът.

Свихме се, Но до мене не 
остана онази девойка. Же
ната ме изпревари и седна 
между нас и направи бари
када!

Най-сетне на морето! Ми
ризмата на сол дразни ноз
дрите. Изнесохме куфарите дете на — почивка!

човек думал дека на- 
родат ри не искал, оне никигъш не су биле пред съб 
рания, за н>и нас никигъш не су прашуали. Та 
да ти кажем, пиши ми имали и при вас тиквея работе 
има ли тиквия кои све знаю кикво народат мисли, 
само народат не знайе кикво они мислу.

Какъв е този начин, 
другарке? Хвърляте ми ба
гажа на главата, а сега още 
ме и карате да стана от мо искам
ето хмясто, възразиха аз.

— ИхчахЧ резервация за мя 
сто № 40, — обясни сине
оката.

— И аз също, — не се пре 
давах.

Ай -със здравйе.
Вене— Най-добре ще е да оти

ПО НАВИК и аа лгорвго" 
рв се оЩееуя от ра - 
.в олиото рч вюро'/
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