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ВрятстВо
Босилеград

БОГАТА ДЕЙНОСТ
Общинският комитет и Общинската конфе

ренция на Съюза на комунистите в Босилеград пра 
вят усилия изцяло да се изпълнява програмата на 
непосредствените политически акции след Седемна 
десетото заседание на Председателството на СЮК. 
Редица задачи от програмата са проведени, обаче 
остават още много. Как и кога те ще се реализи
рат, кои от тях ще се разгледат с отделно внима
ние и каква е дейността на комунистите в комуна
та бе повод за разговор със секретаря на Общин
ския комитет на СКС в Босилеград СТОИЧКО АН
ГЕЛОВ.

* ВЕСТНИК НА БЪЛГДРСНАГА НАРОДНОСТ В Св»р ЮГОСЛАВИЯ *

РЕШЕНИЕ НА ВСИЧКИ КАМАРИ НА СЪЮЗНАТА
СКУПЩИНА

ТИТО ОТНОВО ПРЕЗИДЕНТ — Програмата ни — каза 
Ангелов, която съставихме 
след XVI 1-т 
Председателството на СЮК 
е израз не само на общите 
партийни задачи и актив
ност, но също и на конкрет 
ните нужди и проблеми в 
комуната. Ето защо — изтъ 
кна той, тя търси голямо ан 
гажиране и дейност на вси: 
чки комунисти.

Това, което е планирано 
да се завърши до края на 
тази година 
лов е сбор на общи задачи, 
еднакво важни и за ССРН; 
и за синдиката, и за други
те обществено-политически 
организации.

Оттук изводът е ясен: пар 
тийните организации в ко
муната не могат да работят 
с успех ако бездействуват 
другите организации, напри 
мер ССРН, синдиката, СЮМ 
Единствено тук комунисти
те могат практически да де 
йствуват. Те са виновни а- 
ко се намират начело на те 
зи организации, а същите 
са пасивни.

—• И досега по редица ва
жни стопански и други въ
проси са приемани съвмест 
ни решения и заключения. 
Обаче те не са били доста
тъчно зачитани и провежда 
ни, както например, реше
нието за интеграция на стЛ 
ланските организации в ко
муната. Кои са причините 
за това положение? — бе 
нашия следваш въпрос.
. — Конкретно, тук не са 
виновни всички членове на 
СК, а най-малко онези оТ 
непосредственото произвол 
ство — каза Ангелов. Става 
въпрос за недостатъчна от
говорност на ръководствата 
на стопанските организа
ции, както и на онези, кои
то се намират начело на са- 
моуправителните органи г. 
тях. Не по-малко са винов-

га линия'са работили вър
ху тоя въпрос. В случая, то
ва е общинската комисия г 
стопанската камара от Лес- 
ковец.

Ние можем да търсим са
мо политическа отговор
ност. Синдикатът за неуспе
ха на тази акция обаче мо
же да търси и конкретна 
отговорност. За съжаление 
присъствието на тази поли
тическа ррганизация във въ

о заседание на— МИЯЛКО ТОДОРОВИЧ - председател на Съюзната 
скупщина

— ДЖЕМАЛ БЙЕДИЧ председател на СИС
— КРЪСТЕ ЦЪРВЕНКОВСКИ — заместник-председа

тел на Президиума на СФРЮ
каза Анге-На съвместно заседание на всички \ камари на 

Съюзната скупщина на 29 юли, чрез тайно гласуване, с 
579 бюлетини „за“ (два бюлетина бяха невалидни), за 
президент на Социалистическа федеративна република 
Югославия отново бе избран Йосий Броз Тито. Избира
нето на Йосип Брз Тито за президент бе поздравено с 
бурни овации и аплодисменти.

В речта си в скупщината Йосип Броз Тито под
черта значението на неотдавна приетите конституцион
ни промени, изтъкна, че нашето стопанство се превър
на в мощна национална икономика и изрази оптимизъм 
във връзка с по-нататъшното осъществяване на програ
мата на стабилизирането на иконимиката у нас.

Преди избирането на президента на Републиката, 
на заседание на всички камари на Съюзната скупщина 
за нов председател на нашия парламент бе избран Ми- 
ялко Тодорович, член на делегацията на скупщината 
на СР Сърбия в камарата на народите. Тодорович бе 
избран едногласно с акламация, понеже не е 
но условие из алинея 3, член 13 на Правилника за вът
решния ред на Скупщината, според който гласоподава
нето става тайно „ако това поиска представител, чието 
искане подкрепят най-малко двадесет други представи
тели“, или пък, ако това реши досегашния председател 
на Скупщината, или изпълняващия длъжността предсе
дател.

та демократична и самоуп- 
равителна функция 
ко-зто и трудещите се, наро 
дите и народностите в на
шата страна са ни избра-

зарад

ли.
Ползвайки пълномощията, 

произлизащи от конститу
ционния амандмаи 37 — по 
предложение на окупщини- 
те на социалистическите ре
публики и автономните по
крайнини че за президент 
на СФРЮ могат да избе
рат Йосип Броз Тито, пред 
ставителите от всички • кама 
ри и сториха това.

Съобщаването на това ре 
шение представителите поз 
дравиха с дълготрайни и 
бурни аплодисменти а след 
това президентът Тито да
де тържествено изявление.

Бе обявен и състава на Пре 
зидиума на СФРЮ.

Стоичко Ангелесизпълне-
просната акция не се чув
ствува по-значително.

— Често пъти се изтъква, 
че дейността на комунисти
те в отделни акции е недо
статъчна. Какво ще се пред 
приеме, за да се засили дей 
ността им?

— За причините и после
диците на обществената и 
политическата пасивизация 
на един дял от членството 
на СК, а поотделно в някои 
области и структури, какте 
например в просветата и

В името на предлагащи
те кандидатурата за пред
седател на Съюзната скуп
щина говори Бено Зупан-

Реч на президента Тито

ЩЕ СТОРЯ ВСИЧКО ДА ОПРАВДАЯ 
ДОВЕРИЕТО

чич, съюзен представител.
Зупанчич подчерта значе

нието на момента, в който 
на Скуп- способяването на Конститу

цията към настоящите пот
реби на нашето социалисти 
ческо самоуправително об
щество. Организирането на 
нашето общество на 
начала представляваше 
(СЛЕДВА НА 2, 3 И 4 СТР.)

новия председател 
щината 
които му налага 
кция.

Другарки и другари, пре
дставители,
С избирането на най-вис- 

органи във Федераци-

ни и онези, които и по дру-1 (НА 4 СТР.)поема задължения, 
тази фун-

шите
ята, които стават днес и ут
ре в този висок дом, ние за 

няколкомесечна
Отговор н» ОС Босилеград по поводнови

неоНовият председател на 
Миялко Тодо- писането нш печатавръшваме 

интензивна работа в
скупщината, 
рович, топло поздравен от 

след като
при-

СПОРАЗУМЕНИЕ С ВЕЦ »ВЛАСИНА« НЕ 
Е ПОСТИГНАТО

представителите, 
зае мястото си, между АРУ" 
гото, изтъкна: Пояснение на Редакцията

следва„Работите, които
завършат до края на 

мандатен период — 
сложност са

1. „Информациите невярно 
представят на общественост
та хода на преговорите за 
взимането водите на Божич- 
ка, Лисинска и Любатски ре
ки в акумулационното езеро 
и довеждането на водата им 
във Власинско езеро, чиито

По повод зачестилото пи
сане на централните вестни
ци: „Политика“, „Експрес по 
литика“, „Борба” и „Вечерни

време с другите вестници 
да забележи този историче
ски момент.

Тъй като по причини и 
съображения, които друга
ря Тито изложи в речта си 
пред Съюзната скупщина 
той не се съгласи да бъде 
избран за доживотен 
зидент,
за извинение за допусната 
грешка. Още веднъж напо- 
мняваме, че грешката е пое 
ледствие не на 
пост, а в резултат на все
народното желание другаря 
Тито да бъде доживотен 
президент на Републиката' 
в основите на която вгради 
своята личност и дело.

Знанейки желанието на 
всички народи и народнос
ти у нас, което се отразява 
ше и в разискванията по кон
ституционните промени, и 

на високи по

да се 
този
по обем и по

несъответствие св голямо 
краткото време, с което Ра 
зполагаме. Този факт, как- 

в ко-

новости“, че уж е постигна
то споразумение между об
щинската скупщина Босилег
рад, от една страна, и ВЕЦ 
„Власина“, от друга за взи
мането водите на Божичката, инвеститори са ВЕЦ „Власи- 
Лисинската и Любатската ре на<> здщОХО ДОСЕГА НИ- 
ки, Общинската скупщина ,^,^0 СПОРАЗУМЕНИЕ НЕ 
в Босилеград и обществено-

се изразяваше 
литически тела в републи
ките и покрайнините —АРУ 
гаря Тито да бъде избран 
за доживотен президент на 
Републиката — сигурни 
това, редакцията заключи 
вестника преди избора със 
съобщение 
„Тито — доживотен презш 
дент“.

Редакцията направи 
имайки пред вид техничес- 

условия при издаване- 
вестника, а с цел на-

то и обстоятелствата. пре-
молим читателитесъздаватито действуваме, 

трудности в работата ни и
по-отговорна.

в
я правят още 
Уверен съм, че вярно 
кувам настроението на този 

кажа, че

тъл-
заглавие: неотговор-под

висок дом ако 
всички
ще даде своя 
принос
да осъществи напълно своя

Е ПОСТИГНАТО между „Вла 
сина“ и община Босилеград. 

(НА 4 СТР.)

ние и всеки от нас, това политическите организации в 
община Босилеград дават сле 
дния отговор:

максимален
Съюзната скупщина ките 

то на



РЕЧТА НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТОДВОЕН ПРАЗНИК НА 

МАКЕДОНСКИЯ НАРОД това ловс-га да оправдая 
рие.

изобщо нямаха(ОТ 1 СТР.) ката класа,
подкрепа.

Ние свободно можем Аа 
кажем, че малко страни в 
днешния свят биха били г. 
състояние така критически 
и отворено да преизпитат 
политическия опит и каче

на своите институции.

■ ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВУВАНЕ 27-ГОДИШНИ- 
НАТА ОТ ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА АСНОМ 
И 65-ГОДИШНИНАТА ОТ ИЛИНДЕНСКОТО 
ВЪСТАНИЕ

наПри това разчитам
на народа при 

разрешаване 
или отрицателни 

на по-

бходимост па днешната сте 
пей на нашето обществено- 
политическо и икономичес
ко развитие. Това ведно бе
ше и предусловие за над
деляваме на известни про
тиворечия, набрали се от 
миналото, чието разреша
ване открива перспективи 
на нашето по-ускорено раз
витие напред.

подкрепата 
енергичното
на спорни 
явления в процеса 
нататъшното развитие 
нашето общество.

на
ства
Това е доказателство за на 
шата сила, а не слабости 
Днес това все повече забе
лязват и мнозина от ония. 
които говореха за кризата 
в Югославия, защото не ра 
збираха, че се касае за раз 

различни

из-Позволете ми, тук да
своето мнение, че ни 

Конституцията, 
свое желание, аз не

разя 
според ни-

бих искал да то по
бих бил в състояние да при 
ема предложенията 

на множество

Аз тук не
давам оценка иа широки

в течение на ко 
трудещи се из- 

във

и жела- 
наши

значението на 
разискване 
ето нашите

нарешаването
слабости, за пътищата 
укрепване на единството на 
нашата общност, за продъл- 
бочаване и дограждане на 
нашите социалистически са 

отношения,

за нията
колективи, организации и 

бъда избранположителноказаха
връзка с предложените 
ституционни амандмани и 
дадоха голям принос към 
тяхното подобряване и око
нчателно оформление. Така 

оценка вече е дадена в 
Желая

кон- учреждения да 
за доживотен президент

Аз наистина
на

Републиката, 
много ценя това доверие и 
дълбоко благодаря за него 
Моето желание е на

тази функция да вър- 
докато съм сигурен, че 

изпълнявам, или

моуправителии 
Другари и другарки,Народът и народностите 

СР Македония отпразнува 
ха достойно 27-годишнинат» 
от първото 
АСНОМ н 68-годишшшата 
от Илинденското въстание.

На тази дата през 1944 го 
дина на освободената тери
тория недалеч от Куманово 

манастира Прохор Пчшъ 
, стотици представителю 

от Републиката образуваха 
законен македонски

нова 
която над

Създадена е напълно 
промишленост, 
минава регионалните нуж
ди н добре се съгласува о 
югославското стопанство.

Изграждането на електро 
енергийни мощности даде* 
възможност днес потребле 
нието на електроенергия дг 
се увеличи с над 50 пъти р 
сравнение с 1939 година. Е 
лектрически ток преди вой 
ната имаха само двадесети 
на населени места в Макс 
доння. Днес електрическа 
ток имат и най-затънтенитс 
селища.

Голямото увеличение броя 
заетите в стопанството 

особено заемането на но
ви работници в промишле 
ността, даде възможност з< 
постигане на големи поло 
жителни промени в целок\ 

обществен живот в Рс

на Феде-Между органите 
рацията се намира и инсти 
туцията президент на Репуо 
ликата. Понеже дълго нося 
тази отговорност, мое же- 

се освободя от

в ва само тозиСкупщината, 
да изтъкна, че милиони гра 

Югославия в на- 
атм ос-

заседание на
пост,
ша.

ждани в
пълно демократична 
фера доказаха, че са 
брали историческото 
ние и големия обсег ма про 
мените, към които пристъп
ваме, изразявайки при това 
високо социалистическо съ-

раз-
значе-

лаиие е да
длъжност. Но в тече- мога да я 

само още няколко 
за да помогна на

тази
ние на разискванията 
конституционните

а и по-късно, както ви 
е известно, имаше искания 
от разни страни, отново да 
бъда избран на тази длъж
ност. Затова бях принуден

годинипо новото 
тяло 

на СФРЮ

амандмав
най-висше ръководно 
— на Президиума 
__ да може напълно норма
лно да функционира.

ски ни,

първия
национален парламент 
Антифашисткото 
на народното 
ние на Македония.

Затуй 2 август 1944 и 2 
1903 година, който се

знание и политическа зря
лост. Всички наши народи 
и народности недвусмисле-събрание

освобожде-

август
празнува у чест на спомени 
те на Илинденското въста
ние против турците и осно
ваването на първата репуб
лика на Балканите, имат ог 
ромна стойност в съкровищ 
ницата на съвремената ис
тория на македонския 
род.

Деня на основаването на 
АСНОМ и Републиката оз
начава и началото на съв* 
сем нов етап: начало на свс

на
а

„АЗ, ЙОСИП БРОЗ, заявявам, че длъж- 
юстта Президент на Републиката ще изпъл
зявам преданно и вярно, че ще се придържам 
съм Конституцията и закона и другите реше- 
чия на Съюзната скупщина, че ще пазя неза
висимостта и суверенитета на Социалистичес
ка федеративна републики Югославия и с вси 
яки сили ще се застъпвам за осъществяване 
1а целите на самоутгравителното социалисти- 
1еско общество и интересите на народите и 
зародностите, трудещите се и гражданите на 
Социалистическа федеративна република К> 
'ославия.

пния
публиката. Чувствително сс 
промени и 
променя структурата на ма 
кедонските градове, 
от някогашни чиновническо 
-търговски и занаятчийско- 
надничарски градчета изра- 
стнаха в мощни индустрия

на- по-нататък с(

конте

бодно развитие и размах 
на всички потенциални си
ли в Македония и народно
стите, които живеят в тази 
република.

През изтеклия период, при 
значителна помощ на цело
купното югославско общес » 
во, са осъществени в тази 
република, огромни структу 
ралнк промени в обществе
ния, стопански и др. обла-' 
сти на живота.

От изостанала област в 
нашата, страна, в която про 
ди войната господствуваше 
неграмотност, занаятчийско- 
производство и неразвита 
промишленост и селско сто 
панство, днес Македония 
стана напредничава репуб
лика.

Промишлеността в Репуб
ликата, чието производство 
е двадесет пъти по-голямс 
отпреди войната, беше оснс 
вен метод в развитието на 
стопанството и най-важен е- 
лемент в осъществяването 
на структуралните промени.

лни центрове.
Просветата, културата к 

науката, също така, пости
гнаха огромни успехи. Днес 
на Скопския университет 
следват над 20 000 редовш! 
и множество задочни студс 
нти. Преди войната на все
ки 10 000 жители се падаше* 
по един студент, а днес сс 
падат над 90 с всише обра 
зование. Всеки пети зает г 
обществения сектор има ви
соко, виеше или средно об 
разование.

В разширяването и подоО 
рението на социално-здрав
ната защита са постигнати 
също така, забележителна 
резултати. Благодарение у 
силията, които се полагах? 
в областта на здравеопазва 
нето, веднага след освобож 
дението в Македония са ли 
квидирани маларията и ня
кои други заболявания, ко 
ито нерядко имаха епидем* 
чен характер.

ПРЕЗИДИУМЪТ 
ВЕДНАГА ТРЯБВА ДА 
ПОЕМЕ ОТГОВОРНОСТИ
ТЕ, КОИТО МУ ПРИНАД 
ЛЕЖАТ СПОРЕД КОН
СТИТУЦИЯТА

но показаха колко много да се повиня, макар че 
са заинтересовани за един- зная, че това е голямо за- 
ството на страната, нейни- дължение и огромна те- 
те жизнени въпроси и рево жест, защото огромно бол- 
люционния континуитет в шинство хора желаят това 
развитието на социалисти- Изказавайки благодарност 
ческа -Югославия. на всички наши трудещи 

От друга страна, оказа се хора, обществено-полити 
се, че ония, които по един чески организации и скуп- 
или друг начин се противо- щините на републиките и 

покрайнините на доверието, 
_което и този. път ми указа

ха, желая да изтъкна, че и 
занапред, както и досега.

Президиума на СФРЮ|, 
тъкмо избрахме, 

крупна но- 
живота на наша-

който
представлява 

вина в
та общност. И ние трябва 
да направим всичко това

поставяха на настоящите 
конституционни промени 
нямат опора в широките на 
родни маси, в работничес- ще правя всичко, което мо- (НА 3 СТР.)

КЪМ 30-ГОДИШНИНАТА ОТ ВЪСТАНИЕТО къв. За негово щастие, с групата бе приситгнал и „кон
структора” на танка, Стево Брозович. Няколко 
късно партизаните донесоха и части от унищожен ва
гон-цистерна. Това беше целият материал, с който май
стор Раде разполагаше. Танка на всяка цена, трябваше 
да бъде готов до планираната борба завземането на Сърб 
Юва бе нареждане на щаба на батальона.

Ковачът Раде почти двадесет денонощия ковеше 
първия партизански танк. От стоманените плочи напра
ви куполата и в нея вгради две картечници, а на стра- 

”апРави пушкарници. Този единствен на света 
танк беше без мотор. Чрез система от лостове като на
стенурка’\ бойците' 3атова и името „Ко-

БРАТСТВО 
ВВОТНИ1К НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ
Иалшза всеки ос 

Урежда редаяцмо
Д «ректор,

■ ■ отговорел радажтор 
АСНН ЛАЗАРОВ

Издш „Братство" — Ниш 
От. Пауновия 72, помфоа 

25-МТ В 25-4(0. 
Годишен абонамент 15 

дугоджшен 7Л н. динара

дни по-„КОСТЕНУРКАТА“ — ПЪРВИЯТ 
ПАРТИЗАНСКИ ТАНК

В ковашката работилница на Раде Любоевич в за
тънтеното личко село Неблюси някъде в началото на 
1942 пристигна група партизани от състава на славния 
батальон „Марко Орешкович” и му постави „остра и 
неотложна задача“: — Ци малко ни много, но да на
прави танк. Това не бе майтап. Това бе жива 
И той ще-неще, се натовари с тази необикновена 
дача. До тогава знаеше да подкове кон, да окове 
ски кола и подобно. Но да прави танкове — това ни на 
сън не му е идвало.

Като материал за този похват бойците от батальо
на му донесоха няколко лоста, колелета 
от бетонобъркачка и няколко 
сто му казаха:

— Хайде, другарю, 
танк, трябва ни.

И Раде се намери в неудобно положение- 
направи танк, когато в живота

кажели

п

истина.
за-

сел-
За съжаление, първото му изпитание покача ^ 

негоден, защото пушечните куршуми го пооб™аго л^
?анк не можТГ чГеЧИПа' пър^ияГпартиз^.ск"
танк не можа да участвува нито в един бой зашотп и 
Сърб за чието освобождение бе „поръчен“ в!ч? беше

амята™Танкът и днес 
волюция в Загреб.

а по-
и оси от стара 

и проток. смоли §25-3-78 Служба 
друштве&о книговодство 

Нар. б
Но*иимоки ,Вук Караджа*"

стоманени плочи

помогни ни. Направи един
От. 71 — как да 

си никога не е видял та- се пази в Музея на народната ре-
Страница 2
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(ОТ 2 СТР.)

речта на президента тито гането, съгласуване на 
тересите и свързване на про 
грамите на развитие на от
делни отрасли и дейности в 
рамките на единен югослав
ски пазар, многократно свъ 
рзан със световното стопан
ство и неговите 
постижения.

ин-тяло веднага да започне да 
функционира, следва да о- 
безпечим то наистина вед
нага да поеме всички отго
ворности, които по Консти- в самите политически 
туцията му принадлежат ни- Свързвайки 
Аз ще инсистирам на това 
и от своя страна ще 
своя принос.

орга- 
се с етатиз-

ма той жилаво се бори 
власт и особено 
тала нарушава самоуправи 
телните отношения.

предвид интересите на об
ществото

ност до най-висшите орга 
като цяло. Защо- ни на Федерацията. Прена* 

поставеназа техническито само силна, 
на нови основи. Федерация 
та представлява 
на самостоятелността и су-

сянето на по-големи компе
тенции от Федерацията нг 

гаранция републиките не е дистрибу
ция на държавността, но са», 

веренността на републики мо една част от процеса на 
укрепване на самоуправно- 

На самостоятелността и стта, която следва да про: 
държавността на републики дължи да върви от комуна* 
те ние не гледаме в класи- та и организациите на сдру 
чен смисъл. Определяйки се жения труд. Защото докол-' 
за превъзмогване на съюз- кото работническата класа 
ния етатизъм, ние не се ползвайки правата, които Г, 
стремехме, нито се стремим се гарантират с Конституци- 
към създаване на полицен-

дада чрез капи-

НА БОРБА СРЕЩУ 
ИНФЛАЦИЯТА

Президиумът на СФР.Ю 
ще трябва да действува 
то колективен орган и на 
първо място да води смет
ка за общите интереси на 
всички наши трудещи се 
на всички наши г 
народности. Разбира се, 
дълг на всички членове на 
Президиума е да застъпва!

КОНСТИТУЦИЯТА ГА
РАНТИРА ПРАВАТА НА 
РАБОТНИЧЕСКАТА

ка-
те.

Провеждането 
ституционните 
специално на ония, 
откриват пътища за по-на
татъшна изява на работни
ческата класа и на самоуп- 

немислимо

на кон-клл амандмани, 
коитоСА

Затова е добре, че тъкмо 
по време на подготовките 
за приемане на амандмани-

и интересите на своите ре- с1мочправителитеК°Н?5етпНа 
публики и покрайнини. Пре Конгрес се прояв“ пълна 
зидиумът ще обсъжда и привързаност към идеята 
приема решения по най-ва- на самоуправлението и то 
жните, така да кажем - не само на работнтеската 
стратегически проблеми на класа, но на целия 
нашето общество. При това На'него бяха

ри във връзка с

народи и

еравлението, 
без икономическа стабили 
зация. Затуй в текущата и 
кономическа политика, в ус 
илията за постигане на ико- 

стабилност —

ята, колкото се може по-са- 
тричен етатизъм. Главен мо мостоятелно да разполагат 
тив, който ни инспирира за с излишека от труда — тол 
това беше’' и си остава кур- кова тя по-силно ще дейст- 
са в областта на държавна- вува като решаващ и ведно 
та организация колкото се кохезионен фактор в наше- 
може по-последователно да то общество, 
провеждаме принципа на Конституционните аманд- 
самоуправителност и пълно мани създават всички необ-’

номическа
която представлява основа 
та за стабилност изобщо — 
на първо място трябва да 
бъде решителната борба 

инфлацията. Това

народ 
дадени отговсима предвид жизнените въ

проси
витие, външната политика, 
сигурността и отбраната на 
страната. С други думи, то 
трябва да бъде място и гла 
вен център на съгласуване 
на интересите, обществено 
договаряне и 
полза на всички.

насоките кна вътрешно раз- срещу
днес е една неволя, с коя 
то малко или повече се сблъ 
еква целия свят. Но в наши 
те условия, тя е причина не 
само за икономическите 
трудности, но и ,за полити 
чески и социални пробле 
ми. Инфлацията нарушава 
принципите на дохода и да
ва възможност да се живее 
без да се работи, над реал
ните възможности. Тя под-

ходими условия за постига1 
не на политическа 
ност в страната, защото се 
премахват причините за мне 
жество недоразумения и вза 
имни разпри, за което мно
го • допринасяха и неразре
шените в системата въпроси. 
Особено беше спорен извън 
бюджетния баланс на Феде

стабил-

СЪСТАВЪТ НА ПРЕЗИДИУМА 

НА СФРЮрешаване в 
Разбира 

се, Президиума своята дей
ност ще координира със Съ 
юзната скупщина, Съюзния 
изпълнителен съвет и пред
ставителните органи в . ре 
публиките и покрайнините. 
С една дума, целокупната бъ

СР Босна и Херцеговина: Хамдия Позде- 
рац, Рато Дугонич, Аугустин Папич.

СР Македония: Никола Минчев, Кръсте 
Цървенковски, Киро Глигоров.

СР Словения: Сергей Крайгер, Митя Ри- 
бичич, д-р Марко Булц.

СР Сърбия: Драгослав Маркович, Коча 
Попович, Драги Стаменкович.

СР Хърватско: Яков Блажевич, Джуро 
Кладарин, Мико Трипало.

СР Черна гора: Видое Жаркович, Велко 
Мичунович, Добросав Чулафич. /

САП Косово: Илияз Куртеши, Вели Дева, 
САП Войводина: Илия Раячич, 1Макяш 

Келемен.

рацията и считам за голям 
успех самоуправителния до
говор, че той неотдавна бе 
ликвидиран. С това във вза 
имните отношения са уста
новени таканаречените чис
ти сметки и нищо повече 
не -пречи бързо да се прие
мат и останалите системни 
решения. Към най-важните 
въпроси, за които са необ: 
ходими спешни решения 
числя девизния външнотър
говски режим, след това да 
нъчната и банково-кредитна 
система. Тези решения тряб 
ва да осигурят интересите, 
на непосредствените произ 
водители и да открият ши
рок простор за самоуправи* 
телна инициатива на трудо
вите организации и техните 

национално равенство. Де- асоциации. Главният мотие.
схващаме на целокупната наша ико 

така че се стремим и сама- номическа система следва 
въпроси. та държавност, колкото се да бъде насърчаване на пре

Накратко, Конституцията може повече да доближим изводството и натрупване 
гарантира най-широки са- към народа и колкото и къ- на по-голям доход, повище- 
моуправителни права на дето е възможно, пренесем ние на производителността 
работническата класа, а кон в базата. Във втората фаза интензивиране на стопанис 
гресните решения сочат пъ- амандманите трябва да се нането и тн. Време е преди 
тшцата за осъществяване разработят, а те 
на тези права. С това най- другото, се отнасят до ску-г 
сетне са създадени условия щинската и особено, до по- 
самоуправлението да стане- ложението на комуната, 
доминиращо отношение не Защото нашата цел е вла 
само в стопанството, но у стта на държавата все по- преокупирани. 
във всички обществени стру 
ктури. По този начин то е 
пълна степен ще стане ин
теграционен фактор в на
шето общество. Сега е най- 
много до самата работниче 
ска класа решително да се 
постави и смело да закра- . 
чи в нов етап на самоуправ

хранва и стремежите към 
етатизъм, технократизъм у 
създава редица идейни коле 
бания, давайки при това ма 
териал за действуване на 
неприятеля, особено на вън 
шния неприятел. Инфлация 
та най-много се стоварва въ 
рху непосредствените прош 
водители, специално върх^ 
ония с най-малки доходи 
Нима днес още не е ясно 
на всички, че с постоянно 
то повишаване на цените на 
почти всички произведения 
на тази или онази стока 
не се решават фактически 
ничии проблеми. Защото 
когато се повишат цените 
по-рано или по-късно 
ва правят и всички остана 
ли. Така стигаме до положе 
ние инфлацията постоянно

деща организация на нашия 
държавен връх аз виждам 
като система на самоуправи 
телни институции, които 
взаимно ще се допълват, ра
збира се, най-отговорно из
пълнявайки всяка своите фу 
нкции.

Приемайки конституцион 
ните амандмани от двадесе 
ти до четиридесет и втори 
ние фиксирахме обществена 
та същност, както и идей
но-политическите и правни 
постулати на настоящия е 
тап на самоуправлението 
С това са положени осно
вите на такива производст
вени отношения, които ще 
отговарят на степена на 
производствените сили, кои 
то до днес постигнахме. Кон 
ституционните амандмани 
откриват широки възмож 
ности за насърчаване на 
самоуправителните иници 
ативи и творческите сили 
на работническата класа и 
всички трудещи се. С това 
ще се ускорява процеса на 
освобождаването на труда 
и човешката личност. Тру 
дещите се получиха с тези 
конституционни амандма
ни ново силно оръжие е 
борбата срещу етатизма, бгс 
рократизма и технократиз- 

срещу всички явле
ния, които постоянно запла 
шват с деградиране на со
циалистическите самоупрг 
вителни отношения.

тоначина на разрешаване на 
актуалните обществено - по мокрацията ние 
литически и икономически

да се възпроизвежад в на
шето общество на по-висо 
ко равнище, докато дейст 
вителните проблеми си ос 
тават неразрешени. С това 
ведно се продължава състо
янието на неликвидност, за
щото мнозина изразходват 
над границите на своя до
ход, а това е вид на развлас- 
тяване на кредиторите, а в 
крайна сметка — на непосред 
ствените производители.

Ако с тази практика се 
продължи стабилизационна
та програма не бихме мог
ли да осъществим. Няма о- 
съществяване на стабилиза
ционната програма, ако все 
ки не жертвува по нещо 
отказавайки се преди всич
ко от непокритото потреб
ление и ако всеки не носи 
непосредствено последстви 
ята за лошо стопанисване.

Но без оглед на всички 
текущи слабости, ние днес 
общо гледано, имаме по-си
лно стопанство, отколкотс 
когато и да било по-рано. 
Затова то е в състояние да 
изпълни споменатите зада
чи. Работническата класа и 
трудещите се са готови 
днес да се ангажират в бор 
бата за стопанска стабил 

и по-голяма афирма- 
ция на принципите на рефо 
рмата. Още повече, те тър
сят решителност в това от
ношение и отхвърлят всяка 
импровизация, с админист
ративни мерки и временни 
решения само се подхранва 
етатизма, технократизма и 
деловата неспособност и за
бавя развитието на самоуп
равлението и ефикасното

между мство да дадем на въпроси 
на производството, а не на 
разпределението, с което о 
собено през последните го
дини, бяхме толкова многс

СЪСТАВЪТ НА СЪЮЗНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 
СЪВЕТ

За председател на Съюзния изпълнителен съ
вет е избран Джемал Бйедич, за заместник-предсе
дател Яков Сироткович, а за членове: Стоян Ан
донов, Момчило Цемович, Божко Димитриевич, 
Вуко Драгошевич, Душан Глигориевич, Мухамед 
Хаджич, Търпе Яковлевски, Иво Йеркич, д-р Бо
рислав Йович, Миряна Кръстинич, д-р Емил Луд- 
вигер, Никола Аюбичич, Марко Орландич, Благой 
Попов, Имер Пуля, Янко Смоле, Борис Шнудерл, 
Мирко Тепавац, Геза Тиквицки, д-р Антун Врату- 
ша.

ма

лението.
Друга характеристика на 

конституционните амандма 
ни се съдържа в това, че 

и те укрепват демократично- 
а стта в нашето общество, че 

задълбочават равноправието 
между народи и народнос-

гарантират държавна вече да отслабва, а участи- 
самостоятелност на социа- ето на трудещите се в дър- 
листическите републики. Съ жавните и обществените ра 
здадени са още по-широки боти постоянно да расте 
възможности да дойдат до Следователно, погрешно е и 
пълен израз интересите и поставяне на Федерацията 
специфичността на отделни и републиките, защото това 
републики и
Сега пред републиките стои 
сериозна задача въз основа 
на конституционните аман- 
дмани адекватно да се ор
ганизират, да изготвят свои 
конституции и да се подгот 
вят за ефикасно изпълнява
не на всички задачи, които

а които не са се

Борбата срещу технокра
тизма в нашите условия 
ва все по-важна, както 
борбата срещу 
Него го подхранват, 
примитивните сили и 
станалостта, които се стре 
мят да консервират състоя
нието, така и ония, които е 
действителност не вярват в 
самоуправлението и в рабо 
тническата класа като гла
вен фактор на нашето со
циалистическо общество.

Против технократизма не 
можем да се борим само ве 
рбално, само с политически 
актове или с администрати 
вни мерки, но на първо мя
сто с укрепването на само- 
управителната практика ( 
нейната материална основа. Л„0~ПС1,.
Опасността от технократиз; ^ ^ на'й.мадко

Превръщайки се в силни» 
е центрове на решаване, репу 
я бликите и покрайнините ни 

кога не смеят да изгубят от

ста

етатизма
както

изо-
Всичко това трябва да и- 

маме на предвид и при под 
готвянето и приемането 
на предстоящия средносро- 
чен план и по-нататъшно 
конципиране на нашата пс 
литика на развитие изобщо. 
Основно е при това да избе 
гнем всичко онова, което г 
миналото се оказва отрица
телно. Това са, на първо мд 
сто, нерентабилните капита
ловложения — 
стигаше и по 
мотиви — регионално затва 
ряне, след това, различни 
видове на неоправдателнс 
преливане на дохода и тн. 
Нашата бъдеща политика 
на развитие трябва да оси
гури колкото се може по- 
голяма ефикасност във вла-

ти и

покрайнини са само две неразделни стра 
ни на нашия самоуправите- 
лен организъм. Нашия суве 
ренитет е единен и общ — 
било да се касае за репуб* 
ликата или за Федерацията

ност

до които се 
политическиИ тоя път искам да под* 

чертая, че в нашата поли
тическа система трудещия 

, производителя, 
бъде главния фак 

тор на решаване на всички 
равнища от трудовата орга- 
вредно взаимното противо- 
низация и местната общ*

човек
следва да

ма расте и с това 
не се явява само в стопан
ските организации, но и 
обществено - политическите 
общности и организациите

(НА 4 СТР.)
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БОГАТА! ЦЕННОСТРЕНТА НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО
заседания ще бъдат(ОТ I СТР.) местни

внесени п програмите на 
обществено-полити-

П
ра предимно положително постно пази сиоята незави- 
становище. • Прогресивните .симост и последователно сс 
сили и многобройиите при1 бори за мир и равноправно

в света.

(ОТ 1 СТР.)
местни партийни ор* 

често е разиск
вано от иай-висшите парти
йни форуми в общината. За 
да имаме цялостна предста
ва с оформени коикретнос- 

момента провеждам о- 
бемна анкета тъкмо на та
зи тема и в нея ще бъдат 
обхванати 
на СК в комуната.

_ Още кои важни задачи
ще се намерят на разисква
не пред организациите в е- 
сснния период?

— Актуалното икономиче
ско и политическо положе
ние в общината е постоян
на тема, която винаги ще 
се намира па дневен ред. 
Някои въпроси в 
вие на представители на ос
таналите обществено - поли 
тически организации ще ра 
вглежда Общинската конфе 
ренция на СК. Същевремен
но, с голяма задълбоченост 
и сериозност по тези същи 
въпроси ще се разисква в 
партийните и в трудовите 
организации. При това, ви
наги ще се имат предвид но 
ви мерки, моменти и проб
леми.

всички
чески организации в кому-иякои 

ганизации
посредствен интерес на вей ятели на нашата страна с сътрудничество 
чки трудещи се е да се лик разбирателство и симпатии в новите условия се стиг- 
виднрат огнищата на неста следсха какво става у нас. иа и до По-голяма демокра- 
билността, а особено на не-. И то по същия начин, как- тнзацИЯ иа отношенията на 
покритите и нерентабилни- то с подкрепа следяха вси- нашата страна с чужбина, 
те капиталовложения, да се чки събития в нашата стра- дапат се широки възможно 
санират загубите, да се спре на от Народоосвободителна сти за участие на всички 
препаления внос, препалено та борба и следвоенното ра Иаши републики и покрай- 
то общо потребление и об- звитие, а специално изиамн 1Шии, иа всички обществе' 
ременяване на стопанството райето на собствен път иа но-политически общности, 
и да се премахне недопусти изграждане иа социализма трудови организации и тех- 
мото състояние във взаим- Но сред някои кръгове и р ните асоциации в креиране* 
ните платежни отношения една част в чуждестранна- 
Защото всичко това стесня- та преса имаше и много не* шината политика и подобря 
ва самоуправлението и во* разбиране, дори и злонамер ваието иа икономическите 
дещата роля иа работничес ни желания. Именно, такн- 
ката класа. Затова е необ- ва в нашата по-нататъшна

ната.

С голяма сериозност — из 
Ангелов през есентатъкна

ще разгледаме съществува
нето на пякои националисти 
чески прояви. При реша
ването на някои практични 
стопански и други въпроси 
за Босилеградската община 
има прояви на национали
зъм от някои съседни обши

ти в

всички членове

Партийните общински 
форуми ще имат за задача 
да анализират дали под фо
рма на локализъм не съще
ствуват и някои прояви на 
национализъм от отделни 
групи и структури в съсед
ните общини.

то и осъществяването на вт ни.

отношения на нашата стра
на с чужбина. Но с комети- 

ходимо борбата срещу тези демократизация виждаха де туционните амаидмаии яс* 
явления веднага да подемат зинтеграция на нашата стра но прецизирахме, че Югос- 
всички и да тръгнат иа ак- на> а едва ли не и разложе- лавия и занапред ще води 
ция. Тук преди всичко и- ние иа Югославия. Считам, единна външна политика. С 
мам предвид Съюзната ску- че Днес най-сетне са сс убе- други думи, Федерацията е 
пщина, Съюзния изпълните- Дпли в какво заблуждение тази, която прдеставлява на 
лен съвет, социалистически- са били. Такива пророчест* шия суверенитет и нашите 
те републики и покрайнини. ва никога няма да се осъ- държавни отношения с чу- 

ществят, както и желания- жбина, а тя, ведно с репуб- 
та иа ония, които искат ликитс, ще носи отговорно- 
Югославия да видят отслабе- стта за нашите отношения, 
на, или в нечия сфера на

присъст-

Ролята на комунистите в 
общонародната ни отбрана 
ще бъде важна задача, вър
ху която перманентно и за
силено ще работим и през 
есента. Въз основа на изра
ботения от комисията по об 
щонародна отбрана при ОК 
на СК материал, както и 
предложенията на съответ
ните комисии при другите 
обществени организации ще 
организираме нови подгото
вки по териториална отбра-

синдикатите, стопанските о 
рганизации и техните асоцн 
ации.

с другите страни.
ПРИЯТЕЛИТЕ С РАЗБИ- влияние.
РАТЕЛСТВО СЛЕДЯТ Наскоро в по-пълиа свет- Другари и другарки,

1 КАКВО СТАВА У НАС Л11Иа се види, че тезц Аз не намерих за сходно
Конституционните проме- пна'крачка'°мпред"към още 1УК ОТАелни иъпроси Аа о- 

ни в Югославия и усъвър- по-ускорено обществеио-по бяс11ява“ подробно. Аман- 
шенствуването иа нашата литическо и икономическо дманите са приети и на век
менТепнтеоесАв3чужбннтОГТо &азвнтие на нашата страна чки ни е ясно какво ни пре мен интерес в чужбина. 1о Те ще допринесат Ютосла- лстогг лп пяйлти», рог, * 
ва е изразбираемо с оглед вия още повече да свети ка- А А работим. Сега ос
на позицията на нашата то пример на страна иа об- иовио
страна и нейния авторитет ществения прогрес, хумаии- ием на работа и последова-
° тЗинтеПр0еЛсЗВхарак?ерпзн " еАИНСТВО' телно Аа провеждаме наша-интерес, характернзи то, като страна, която рев-

Съществеността и прила
гането на самоуправително- 
то договаряне е също един 
от важните за нас въпроси. 
Налага се, като необходи
мост, да се разисква върху 
него с оглед на явлението, че 
някои важни договори и ре 
тения не се зачитат и про
веждат в дело.

е- заедно да прилег-

на.
та политика. Много актуал- 

-ни въпроси, а особено ста
билизацията

Според необходимостта, 
конкретните нужди и изис
квания ще продължим и с 
реорганизацията на СК в

Интервю на Миленко Бояннч не 
„Международна политика“

на стопанство
то — не търпят отлагане.

От това място, още вед
нъж благодаря на всички 
на голямата почест, коятс 
ми указа Съюзната скупщи
на, избирайки ме отново за 
президент на Републиката.

Възползвам се от случая 
да изразя благодарност и от 
името на всички членове на 
Президиума иа доверието

комуната — каза Ангелов 
По такъв начин ще премах
нел! големината на органи
зациите, като 
слаба дейност.

Именно тоя въпрос ще бъ 
де разгледан най-обстойно 
на съвместните заседания 
на ОК на СК, на Изпълните-

СР СЪРБИЯ НЯМА ОТДЕЛНИ 

ИНТЕРЕСИ ВЪВ ВЪНШНАТА 

ПОЛИТИКА

причина за

Есента 
за непосредствени

лния отбор на ССРН, на Об 
щинския синдикален съвет 
и др. Ще се търси дейно у- 
частие на ръководствата на 
партийните организации и 
организациите на ССРН. Взе 
тите решения на

ще използваме и
разгово^ 

ри с комунистите на тере
на, както и организирането 
и разрешаването на редица 
наболяли въпроси.

„СР Сърбия няма и не мо
же да има някои свои от
делни

да се развива в интерес на което е дълг за упорита ра
бота с най-голяма отговор
ност.

цяла Югославия;
Изхождайки, по-нататък, 

от такива схващания и оце
нявайки развитието и 
нататъшните усилия, можем 
да констатираме, че 
последните години е пости
гнат голям напредък, чиито 
резултати вече се забеляз
ват в различни области“.

Миленко Бояннч 
ва подчерта, че всичко то
ва е изразено в отношения ри 
та със СР Румъния и НР Ун
гария, но известни резулта
ти се постигнат и в отноше Изнесе1*и бяха само условия 
нията с НР България, а все та на едната и другата стра
МбЧангаТщеКОсъдей™вртатНза Т’ К°ИТ° съдържат открити- 
по-добро сътрудничество Те споРни въпроси.

Помолен да изнесе мне= 3‘ А°воаитс и информаци- 
ние за влиянието на колети 
туционните амандмани вър- чат вода, когато поискат, осо
ликитеа>пИР»,о^° на репуб' бено в периода от 15 май до ликите в международните! 15 
отношения, Миленко Боя> 
нич между другото,

„Контактите

интереси, различни 
от единните югославски ин
тереси, когато се касае за 
отношенията с която и да 
било, дори и със съседните 
страни“, — заяви председа
теля на Изпълнителния 
вет на СР Сърбия Миленко 
Боянич в

тези съв- В. В.по-

СМШЕПЕСН -1ШШК ЕНСШПЦИпрез .
съ-

интервю на спи
сание „Международната по
литика“.

(ОТ 1 СТР.) 4. Информациите също та
ка погрешно осведомяват об-

след то дата да не се взима, защото 
по този начин се2. Предварителни прегово- 

имаше, но до окончател-Отговаряйки на въпроса 
за основните интереси и 
стремежи на СР Сърбия в 
отношенията със съседните 
страни Миленко Боянич 
за: „Основните 
стремежи напълно са тъж
дествени 
останалите

превръщаществеността, че акумулаци
ята се строи край Божица, 
понеже тя трябва да се строи 
край Лисина, на територията 
на тази община. С това пра
вим забележка

в пустош най-голямата 
равнинно землище на дължи 
на от около 30

част,но споразумение не дойде.

км., което е 
основна база за селскостопан 

производство, като извор 
на поминък и снабдяване 
цялата

ка-
интереси и ско

на всички, 
които невярно представят до 
кацията на

с интересите на 
републики, а 

произлизат от общопризна
тите принципи във външна
та политика на СФР Югос
лавия. Можем да говорим 
само за отделна и допълни
телна

на
територия (заключе

ние на общия събор от 25 
юни 1971 година).

щина върху тази част на те- ВМ основа на това заклю- 
риторията. чение не е дадено съгласие

5. Нито общинската скуп- 33 локация на строежа 
щина в Сурдудица, нито ней познаваме обществеността,

специално гражданите в об
щинската скупщина, че обще 
ствено -

акумулацията, а 
някои тълкуват това и като 
претенции на съседната об-

ите, че гражданите ще полу-

септември, както и дово
дите, че ВЕЦ „Власина“ по-отговорност, 

всяка република има 
витието

коятс 
в раз-

на ■ добросъседски 
отношения със страни, с ко 
ито има общи граници. Раз
бираемо е и по-тясното сътпц 
дничество в различни обла
сти, благодарение на тери- 
ториалната близост, тради- 
“™ните връзки по-лесното 
споразумяване и другите е-

К0ИТ° съ- 
«А«И* °баче предимства от 
близостта не смеят да се 
превръщат в монопол на 
„граничната“ република, за 
щото това твърде бързо би 
намалило възможността за

заяви: и заема задължението да вложии ангажира'
нето на републиките са ре1 30 хиляди динара за построя- 
зултат на развилите 
тивности на основните субе 
кти на отношенията с чуж
бина, самите трудови орга 
низации и техните потребг електрифициране на дваде- 
и изисквания за подкрепа V. сетина села в босилеградска

ВЪВ все п° Раз комуна, са неверни, защото та членените и разновидни <Ьс- «ппп
рми на международното кс споразумение не е пое- 
мунициране и сътрудничещ тигнато> а това бяха само от 
во, при което е необходи- крити въпроси, по които тря
всички е^™дмСЪГЛаСуВаНе нг’ бваше Аа ее разисква. Чуд- всички усилия и насочване- „ ___
то им към общите цели“. интересно е как с тези

а
ните обществено - политичессе ак- ване на далекопровод с ви-
ки организации, досега са 
изявили някакъв интерес 
пред тази община за изграж- ганизации в Босилеградска 
данетонатази акумулация °бЩ™а Не са 
и не участвуваха в разгово
рите, което информациите 
също така невярно предста
вят.

соко напрежение на дължи
на от 29 км, като помощ за политическите ор-

водили оконча- 
нито са да- 

да се взе 
място за 

населението, защо 
съществуват

телни преговори, 
ли съгласие водата 
ме и затова няма 
тревога на
то затова не 
причини.“6. Общинската 

обществено - 
организации в босилеградска 
община са на становище во-

скущцина и
политическите Председателят на 

общинската
Владимир Стоичков

средства може да се 
рои далекопровод от 29 км.

пост-
сътрудничество вместо то скупщина(Танюг)
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В четвъртък, на 29 юли
в Босилеградска- 
пострадаха от МИНАЛАТА СЕДМИЦА В БОСИЛЕГРАДСКАселищата 

община
градушка. Последиците за 
тазгодишната

вал прозорците и покриви
те на къщите. И тук рекол- 
лтата е унищожена.ОБЩИНАреколта от

земеделието, 
и градинарството са катаст
рофални. С изключение на 
само няколко села 
другите тежко пострадаха 
от природната стихия.

овощарството На любатския район мно 
го тешко са пострадали се
лата: Плоча, Барйе, Мусул 
а частично Дукат и Църно- 
щица. Тези села бяха теж
ко погодени от градобитни- 
на преди един месец, а сега 
втория удар бе още по-ка- 
тастрофален. На тоя район 
всички култури са унищо
жени.

КАТАСТРОФАЛНА ГРАДУШКАвсички

рала се в дългата добродол 
ска долина чак от най-висо 
ките предели на Милевци 
се сливаше към града. Ни
кой не е вярвал, че тази до 
лина може да бъде 
ва опасна. Точно преди три 
десет години тя е опустоши 
ла една част от града, а съ
щата опасност 
и сега.

Първите анализи на общин
ската комисия, които 
веднага' заминаха

реден и далекопровода. Две 
нощи в града и електрифи
цираните селища нямаше 
ток.

места е разровен и главния 
Път към Босилеград. Всич
ки ливади, намиращи са 
край реката са превърнати 
в камънаци.

още 
в постра

далите селища говорят, че 
реколтата е унищожена с 
90°/*, а подобно е и с овощия 
та и градините.

толко-
Опустошена е цялата 
тлъминска котловина С една такава жестокост 

тлъминската река успяла да 
пресече при прехода в Ри- 
барци Драговищица и да я 
върне назад от няколко стс 
тина метра. Това временно 
езеро, съществуващо 
половин час, _успяло да у-

В последните 
дини това 
градушка в Босилеградско.

тридесет го Потьрдсена е комисия от 
Републиканския изпълни
телен съвет

предстоеше В същото време голяма 
драма станала и в тлъмин- 
ския район. Градушката из 
цяло опустошила и тоя беден 
край на комуната.

е най-голямата

Ставайки все по-голяма 
долината започна да се из
лива от коритото си, 
вайки се на града. В 
моменти всички

След ! топлото За катастрофалните 
ледици от градушката в Бс 
силеградска община още ве 
днага е осведомен Републи
канския изпълнителен съвет 
От него е потърсена коми
сия, която веднага да дой
де и да посети пострадали
те селища.

поеи задушно 
утро в следобедните часове закан 

тези 
граждани 

бяха край бреговете й.

само
започнаха да се трупват и 
летят ниски черни облаци 
с далечни тътнежи. Бедна 
га подир това, макар че до 
вечерта оставаха още няко
лко часа бе мрачно. За'миг 
започнаха да отекват непре 
къснати гърмотевици, коитс 
се превръщаха в непрекъс
нат залп. От нисколетящите 
облаци започна да се про- 
сипва градушка. И то така
ва, каквато не помнят и най 
-старите жители в комуна
та. Падаха късчета лед, ня
кои от които достигаха тег
ло и до 100 грама. Силният 
трясък на сухия лед бе ужа 
сен.

На прехода към община
та хората с последни 
лия успяха да спрат водна
та стихия да не се излее по 
улицата. Обаче на 
където долината се преми 
нава за болницата хоратг 
дълго време бяха безпомощ 
ни. Мъкнейки греди, бука
ци и изкъртени върби вода

уси-

мястото

Същевременно оформенг 
те екипи на общинската ко 
мисия за установяване нс 
щети от природни бедстви: 
вече работи. След като пре* 
ценят щетите, които са си
гурно големи, ще се намали 
данъка на земеделските про 
изводители за тази година.

та запуши прехода под мо 
стчето и за миг излезе по 
улиците към болницата г 
града. Само за няколко ми
нути огромната водна сти 
хия изцяло разрови улица
та към болницата, оставяй
ки след себе си пустош. За 
щастие, с крайни усилия хс 
рата успяха да срутят моста 
и така спасят града.

Също така се очаква изво 
стна материална помощ от 
Републиканската скупщина.

Тежки моменти за 
Босилеград

Улиците на Босилеграл 
все още се белееха от леда. 
когато | огромна вода, насъб

Опустошени от стихията 
са селата Милевци и Груин 
ци. Босилеград се бореше 
да се спаси това, което мо 
же. От удар на гръм бе пов

Ще се превземат и други 
необходими мерки, за да со 
облекчи положението на по 
страдалите от градушката 
селища.

реката. Така в дължина от 
30 километра на тлъмин- 
ския райрн са унищожени 
всички ливади.

рупалия град достигал 1С 
см. В Караманица, Догани- 
ца, Ярешник, Жеравино и 
Назърица по нивите не ос
танал нито един клас жито 
Не само овощията, но и 
клоните на дърветата са те
жко првредени. И в гради
ните не останало нищо.

Но това е само началото 
на руЩителния поход на вс 
дната стихия. Огромните ве 
ди на долищата изцяло уни 
щожили асфалтовото шосе от 
Тлъмино до Караманица 
Новият мост между Долнс 
и Горно Тлъмино, чиято стс 
йност надминава 10 милио
на стари динара вече не си 
ществува. Насъбралите се 
от всички долища води в 
тлъминската река продъл' 
жили своя рушителен по
ход. Между Бистър и Дол* 
но Тлъмино е дигнат вео 
още непостроения мост, ка- 
кто и всички други по тече* 
нието на реката мостове. 
Същевременно, на няколкс

ЗА ВАС, ЖЕНИ Не по-малко драматични 
моменти преживяли и пара- 
ловчани. Едрият град разбиПЧЕЛНИЯТ МЕД В 

КОЗМЕТИКАТА
! в. в.

НОВИНА ОТ »ЦИЛЕ«важно място в съвреме-Пчелиният мед заема
лечебна козметика. Широко се използува занната

приготвянето на кремове, желета, маски _ и дру
ги козмични препарати. Особено добре действуват 

медовите маски. Те ук- 
кадифено

Шибер-пайсни — 

ново произведение
върху кожата на лицето 
репват и омекчават кожата, правят я 
гладка и й придават свеж вид.

Обикновено те се състоят от чист пчелен мед 
части яйчен жълтък — За шест месеца — производство 

от 100 хиляди динара
Покрай все по-успешното редовно производ

ство, фабриката на мебели „Васил Иванов-Циле" в 
Димитровград започна да произвежда и нов арти
кул. Нейните специалистите и работници констру
ираха машина за производство на шибер-лайсни. 
Тези лайсни досега в Югославия не се произвежда
ха и предимно се внасяха от чужбина. В „Циле", ечи 
тат, че това произведение ще им донесе голяма пе
чалба, защото търсенето на шибер-лайсни в стра
ната е огромно. Те се надяват, че ще бъдат в състо
яние да задоволят нуждите на домашния пазар и 
с това да премахнат вноса.

Полугодишният баланс в „Циле" е положи
телен и покрай поскъпването на възпроизводстве- 
ния материал, което достига дори и 25 на сто. Въ-' 
преки тези трудности през тоя период „Циле" с 
кредит от 300 000 и 700 000 собствени средства осъ
ществи произведствен план от 10 000 000 динара. 
Това даде възможност личните доходи да се увели
чат със 17 на сто.

Произведенията на „Циле" все повече 
реят югославския пазар и съществуващите 
магазина не са в състояние да задоволят търсенето. 
Затова до края на годината на територията на СР 
Сърбия ще бъдат открити още два магазина.

В. Г.

или от смес от мед с равни
и трици.

Широко приложение 
чевата и глицериново-медната маска, а така също 
и други маски, в състава на които има мед.

За суха кожа най-подходяща е хранителната 
медена маска от жълтък и мед. Един жълтък се 
смесва с една чаена лъжичка пчелен мед и една 
лъжичка глицерин. Разбърква “ 
като се получи еднородна маса. Маската се нан 

оставя да престои около 25 
с помощта на паму-

също белтъчно-три-има

ся върху лицето и се 
минути, след което се смъква 
чни тампони, напоени с топла вода.

За нормална кожа най-разпространена е реце
птата със следния състав: една супеналъжицамед

I_2 грама стипца на прах. Вместо
се използува една супена 

обикновена бръснар- 
тънък слой върху

един жълтък и 
стипца на прах може да 
лъжица 5 на сто разтвор от 
ска стипца. Сместа се нанася на

четчица. След 15 минути лицекожата или с мека 
то се измива с топла вода.

Пчелният восък също се използува в козмети
ката Той влиза в състава на различни видове крмТв^з“ Една от -МЕрг—ЬК: 
ти за хранителен крем е следната, а г. 
сък, 15 г. ланолин, 40 г. растително масло, 5 г^ 
каово масло, 10 г спермацет и 20^ вода^ ^

п'“
тази температура се прибавя необ А

вода, след като сместа се бърка, докато

се тъ- 
шест

коли

чество 
получи еднородна маса. И. К.
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ФОТОХРОНИКАДимитровградски акции

Асфалтиране на улиците
не и фонда за урбанизъм 
на Димитровград, тези дни, 
започнаха подготовките за 
провеждане па градоусгроГ 
ствения план на Димитров
град. Проекто-планът е го
тов но се направиха извест
ни забележки иа същия, че 
'гърбите са тесни за главни: • 
отвод от 450 мм. имайки иа 
предвид, че се прави перспс 
ктивио за 20 и повече годи-

осоъеио кварталът’ 
редовно

между темп,
„Казармата“ няма 
н достатъчно количество вс 
да, също така няма и елек-

Спорел договора 
общината и комунално-жи
лищното предприятие „Услу
га“ тази година трябва да 
асфалтира улиците — „Сед 
ми юли’*, „Момчил Войво- трически ток.

пи. Остана да се консулти
рат специалистите 
въпрос, а представителя нг 
търговското предприятие 

„Внос-износ“, Венко Колев 
поднесе проектодоку мента 
ция за гърбите до 10-ти ав
густ, както и за плочки за 
тротоар иа 400 кв. м.

По тоя начин ще се реш • 
проблсм1.т за повече време 
и избегнат разходите за из
граждане иа септични ями 
като скъпо и временно ре-

по то:*

* г-

Малиновата реколта в Поганово е богата. Но про^ 
изворителите не са доволни, защото кооперация „Сточар 
и тази година допусна няколко предприятия да се над
дават " и пак се създаде, както и предишните години, не
доверие към кооперацията.

Производителите ще получат по 3,50 динара за
малко ако се вземе предвид, че 

взима по 10 на

китен ие.Въз основа на взетото реше 
името за местно самооблага

да”, конто са вече при за- лограм малини и това е
кооперацията, която нищо не е вложила -

постигната цена. Затова не е чудно, че все по-често
вършване и „Георги лимит- 
ров" и „Христо Смирнен-

В. Гъргов

оки“, да се нолразп асфал
та на улицата към гарата 
(„Маршал Тито“) за да се 
премине към асфалтиране 
на улиците от площад „Ос
вобождение“ към „Строше
на чешма“ па все до нови
те квартали „Сателит” и 
„Казармата“.

Но работите вървят съв
сем бавно и до края на го
дината едва ли ще се изпъл 
ият взетите задължения, тъГ 
като сега сме август а не 
са завършени още 2 улици 
Причина за тоза е че всс 
още се работи ръчно, а тс 
е и по-скъпо и по-бавно 
Според мнението на замест 
ник-директора Александар 
Сливнишки, работата ще с-с 
ускори, понеже очакват дг 
им дойде една пръскалка и 
очаква поне Ь0’/о плана де 
се изпълни, надяваме се, чс 
обещанието ще бъде изпъл
нено срочно.

Споменатите два кварта 
ла се изграждат с ускорен

сто от
сс чуват гласове и погановчани, както одоровчани. даЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА ЗАБЪРДИЕТО си основат своя кооперация ...

лектрически стълбове сле^в 
тяхното пристигане иа гарг 
та превезоха до местата кг 
дето ще се поставят. Съще- 
времеио направили са план 
за превоз на останалите стъ 
лбовс.

С „Тргокооп” се водят пре
говори за снабдяване на ос 
таналия необходим мате

Комитетът по електрифи
кацията в Забърдие и коми
тета по електрификация 
при общинския фонд съвмс 
стно изработиха проект за 
електрификацията иа цяло 
Забърдие, който струва към 
10 милиона динара. Далеко
проводът продължава от Рг 
дейна през Богьин рид до 
Моинци, а от там продължа 
ва за Висок със шест тра- 
фостаиции и разклонения 
за Одоровци и Гуленовци 
Мазгош, Бребевница и Пър- 
топопйнци.

Като чуха хората, че ос- 
сен проекта за Забърдие са 
снабдени и 300 стълба за до 
лекопровода и селските мре 
жи в стойност от около 10 
милиона те със задоволство 
приеха предложението да 
продължи тази акция.

Тази решеност потвърди 
ха смиловчани, конто се от 
зоваха и първата пратка е-

Отговорните в „Сточар“ трябва да се замислят над
тоя въпрос.

риал.
Комитетът по електрифи

кация и населението в За
бърдие ни помолиха да обя 

всичкивим един апел към 
онези, които са родени 
Забърдие, а живеят във вът 
решностга на страната да 
помогнат на своите сънарод 
ници в електрификацията 
на своя роден край.

Парите нека внасят на тс 
сметка Комунална ба- 

Пирот филиал Димит- 
тс, 6282-78093/037 за

в

куща
нка
ровград електрификация на заоър-
дис. В. Гъргов

на списание „Мост", въз основа на Про
грамата, приета в разискванията в общи

Погановски манастир посетиха известни наши ху
дожници, които бяха въодушевени от приказната му 
красота. На снимката: Радомир Релич, Мича Попович, 
Владимир Телебакович, Иво Вучкович и журналиста на 
„Народни новини“ Тихомир Нешич.

У С цел да подтикне и насърчи твор
ческата дейност на литературното поле 

|| на българската народност, редакцията ните и Издателския съвет.

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за разказ, стихотворение и литературно есе

Условията на този литературен награ- 
рен конкурс са следните: ръкописите трр 
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 в 
четири екземпляра. Начин за доказване 
на авторството е копието от текста, кое
то авторът ще покаже след присъждане
то на наградите. Това значи, че всеки 
автор трябва да си запази по един 
пляр от изпратените работи на конкур
са, за да може после да докаже, че име
нно той е автор на награденото произве
дение.

СРОКЪТ НА КОНКУРСА Е 30 СЕПТЕМ 
ВРИ 1971 ГОДИНА. След тази дата тек
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).

НИШ ул. Станко Паунович 72.

Изпратените текстове за литературния 
конкурс ще бъдат прегледани от специ
ално жури.

у . Наградите са следните:
1. ЗА РАЗКАЗ:
Първа награда 
Втора награда 
Трета награда
2. ЗА НОВЕЛА:
Първа награда 
Втора награда 
Трета награда

3. ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ:
Първа награра — две от по 20.000 ст. д. 
Втора награда — две от по 20.000 ст. д. 
Трета награда — две от по 10.000 ст. д.

4. ЗА ЛИТЕРАТУРНО ЕСЕ:
Първа награда 
Втора награда 
Трета награда

В 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".

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

70.000 ст. дин.
50.000 ст. дин.
30.000 ст. дин. екзем-

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

На спирката — посрещачи-изпращачи. Всеки рейс 
донася и отнася нови гости на Поганово. Малиновите гра 
дини денем, а вечер центъра на селото са пълни с хора. 
1ака ще е още няколко дни, а после селото отново ще 
опустее...

Текст и снимки:
Матея Анронов

и
РЕДАКЦИЯТА НА СПИСАНИЕ „МОСТ“
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Защо димитровградскят-студенти не заминаха в Княжевац? ДИМИТРОВГРАД

Динарът е виновен ХИГИЕНАТА - 

НАБОЛЯЛ ВЪПРОС?
■ ■ ■

Както вече съобщихме. трудно е да се изкажат об- нг. 
винлванш думи 
н?. някого? Но

димитровградските хумор и забава, популяр 
наречени „кермеси“, г

студен
ти от 1 до 4 август трябва
ше да участвуват на десе
тите юбилярни игри на сту
дентите и младежта в Сър
бия, които всяка година се 
организират в Княжевац. О- 
бачс десетите игри, 
се проведоха в Гургусоваш- 
ката. кула без участието на 
димитровградските 
ти. Възниква веднага 
ср — защо, и поради какви 
причини не отидоха димит- 
ровградчани? Нима след де 
вет години редовно участва 
ванс и след множество пос
тигнат*:

за сметка
Съгласно желанието на гра 

жданите миналата година чистоти.
Общинската скупщина в Ди 
митровград взе решение за 
въвеждане на местно само- .
облагане в стойност от 2% пРез Димитровград,

през моста към „Строшена 
чешма“ и погледне от дяс
ната страна и види всевъз- 

одпадъци, дори 
тествен тор! Другата канав 
ка е склад на боклук.

г яг. иг. Все пак' ма' между изпълнителите се нг
бот<* т! 6 Н6ПрИЯТНа ра’ миРа* и „пътниците“ зг

щ- Правил‘ опит А» Княжевац. За участвуване
ята и есМПал'^ШГЛ° МИСТерИ в "рограмата^тс
ята и свалим воала във връз ват парично възнагражда
жевап еУЧаСТВУВаНеТ° В КНЯ- НИ6 И °бР^ат ^ъб науп Г. и' равлението на студентите I
„”°А10ЕТ0ВКИТС ВърВяха пс »' ®жат до представят сво плана. Ьгше направен и по град в Княжевац. 
дбор на кандидатите, а ре Те казват - ще загубим 
ловните репетиции обещава парите от „кермеса“ Време 
ха голям успех на днмитре за полемзжн и уб»ждени- 
вградчан--. Обаче - нещатг - нямаше. Намерил се в 
взеха ненадейно друга насо- безизходно положение, ме
ка, Управлението на мест сения клуб на студентите 
"*• ВЛУ° закъсня със заяв отказа участието си в Кня 
катг. (по-късно този въпро' жевац. Това е 
бз уреден). Междувременно край на приказката 
Центърът за култура орга Казахме,‘че е трудно да 
ннзира. всеки петък : иеде са намери виновника но вя 
ля в градския парк вечер рваме, че ще се съгласите с

_____ кае, че той все пак
мира в редовете на 
лението на местния клуб на 
студентите и в оркестъра. 
Но, кой е най-големия 
вник?

След като бе 
роса около участуването 
игрите — отказаха членове
те на

то да няма смет и други не

Какво ли ще каже човек, 
който за пръв път минава 

или
които от личните доходи изключи 

телно за канализация и из
граждане на улици в града. 
Но дали трябва да чакаме 
да се съберат необходимите 
средства и спроведе канали 
зацията или трябва сами не 
що да правим за да запа
зим хигиената в града.

Докога ще се 
мръсната вода на улиците?

Почти няма улица с из
ключение на главната, къде

студен-
въпре

можни и ес

Като знаем какво 
да предизвикат тия нечистс 
тии, тогава трябва да пред- 

изхвърля приемем спешни мерки
се подобри хигиената в гра

могат

дауспехи трябваше 
дг*. се направи, един така иг 
неднаващ ход? Но, в тоя 
мент е трудно да се наме- 
Р-: истинския виновник и

неславзшя
да.мс

В. Г.

В Белград на 11 и 12 септемврисе на-
управ-

ЗДРАВЕ И МЕДИЦИНА

Профилактика на 

сърдечносъдовите 

заболявания

Международна изложба 

на кучета
вино

уреден въп-
в

Отглежданите на породи- ската народност. Жалко е 
сти кучета в нишкия край' че те досега не са участву- 
досега с голям успех участ- вали на по-големи кинолож 
вуваха на всички по-значи- ки изложби, защото сигурно 
телни киноложки манифе- биха спечелили и междуна- 

нещастието пс стации. Тази година на 11 родни признания.
и 12 септември в халите на тл ^
Белградския панаир ще се - Киноложкият съюз в Сър- 
състои IV международна из ®ия желае ла подтикне от- 
ложба на кучета всички по- на балкански
роди. Покровител на излож за “ р““ножа-
бата ще бъде президентът а3-»1™ЛеЗНа порола КУ‘Тито 1 чета. Затова се очаква лов

джийските дружества в Ди 
В Босилеград и Димитров митровград 

град градските и селски ло да помогнат на 
вджин ловуват с балкански ците на „балканците“ да 
гончета. Надалеч са извест- се появят със своите куче- 
ни отглежданите на ^„балка- та на изложбата в Белград 

С. Кръстич нци“ от редовете на българ

оркестъра. Динарът 
холкова е влязъл в кръвта 
им, чс забравиха всички 
свои задължения. А 
тряъваше да стане така?

За да бъде 
-голямо, тази година най-сет 

Димитровград 
век един добър оркестър, в 
града, пребивава член на Бс 
лградската филхармония В;- 
сил Гелев, което 
че имаше големи

нима

Честотата на сърдечно-съдовите заболявания 
Те стават бич за човечеството,
тяхното диагностициране, лечение и профилактика 
подобряват. 50 на сто от вътрешните заболявания 
сметка на сърдечно-съдовите.

По-честите заболявания, които . представляват тази 
група, са: повишено кръвно налягане (хипертонична бо
лест), артеросклероза, сърдечен удар, ревматизъм и бе
лодробно сърце.

Какво трябва да знаем за хипертоничната болест?
Честотата й нараства значително бързо. Среща се 

в 40 на сто от хората над 40 годишна възраст. В /0 на 
сто рт случаите, с повишено кръвно налягане се касае 
за хипертонична болест. В останалия процент от слу
чаите става въпрос за повишено кръвно налягане на ба- 

основни заболявания, довели до това съ- 
бъбречни болести, ба

зедова болест, увреждане на бърбеците от дългогодиш- 
боледуване от захарна болест, заболявания па жлез- 

зите с вътрешна секреция, стеснение на аортата и ред 
други.

расте.
независимо от това, че не в е съста-

се
са за

показва
изгледи за 

високо гсласиране в Княже 
вац. Виновника,

и Босилеград 
собствени-все пак, на 

мерихгле, но нещастието е 
там, че само можем да гс 
обвиним...

А. м.

зата на други 
стояние. Такива са някои видове

но

Сигурно се знае, че развоят на това заболяване

ния. Друго сърдечно-съдово заболяване, което в изве
стен смисъл може да се свърже пряко с хипертоничната 
болест, е атеросклерозата.

т. ттРАгтянлява натрупване на твърди плаки отмазнини гю^^артерггалн^сьАОВите^стеш^^в^сл^^га^^^а

неравни, стесняват се, а по този начин: и пренает:него 
(храненето на тъканите) се нарушава, ит <ис

роскГероза боледуват предимно възраст™^00рва'в “°това 
последък във все по-ранна възраст се установява това
заболяване.

което

атеросклерозата, това означа-Да се предпазим от
ва:
животински“ мйн^ЗГтНибаНаиРптЬемесо;; по-
често включване в

= за възра-
стта;

± ^Гьобра“о^ниГГХипертоничната бо- 
ЛССТ’ вГвГо““ Гб“иеГ;^ро заболявания 
"^Кенит^боле^вГТног^рядко от сърдечен ин-

!е1>Р„Гм^^аГенее ^-т,

че от 1000 ученика 10-2з
Причините за Рев“а™?* включват- възпаление на 

фекции. Проявите на болестта >ключ ^ оставящо про- 
ставите (протичащо на прис™ъка и деформиране на 
мени в тях), възпаление на “°3 сърдечните клапи, по- 
вътрешната сбивка на сърцето и Р
средством което СР идва ^°,въра се предпазим от рев- 

Какво е необходимо, за да р борба с гьр-
матизъм? На челно място стои въ Р но заболяване.
лените инфекции. Ангината не е ма седмици може
Недобре лекувана, тя след период 1-^сММЮ посдед_ 
да доведе до ревматичен пристъп с вс 
ствия.

„приви-

ин-

Д-р Л. Марков
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Пред филмовите срещи в НишСреща със суданския студент Хишам

Фестивалът става все по-богатЩастлив, не следва 

в Югославия но следва да се 
за нови, до-про-На Филмовите срещи оба културата,Вече пет години в лятна-

та градина в Нишката кре- че няма само да стане пр°' застъпва и
се събират най-извест- жектиране. на филми, тчак- гресивни. Затова, считам, че 

и предишните години, фИЛМОВИТе срещи са 
възмож-

пост
ните югославските актьори то 
и други филмови работиш пубЛиката ще има 
ци па рядко хубавата кул- разговаря със сво-
турна проява — филмовите А р
срещи. Ог 5 до 11 септем- итс любимци по време 
ври тази година отново ще специалните прожекции, 
свети големия екран в кре
постта. За шести път Ниш 
ще живее със своя фести
вал, с филмовите актьори зи, 
докато играят на платното 
на улицата, на разходката.

еднаХишам ел Берар е от да^ страна Хишам следи 
лечната африканска страна ки събития,
Судан. Роден е в столицата, дни се 
в Хартум. Вече две години Той е огорчен поради под- 
той следва на скопския уни лото убийство на комунис- 
верситет обща медицина г. тически лидер иа Судан Аб 
стоматология. През летната дел Халек Махджуб, койтс 

той редовно е бил голям авторитет и и-

всич 
които тези 

разиграват в нея
част от новите процеси, ка^ 
то изключително важен пре 

нашата. нова полипа глед на
°с тика в културата“.

това ще бъдат органи-веи•3-====-Г€~=
„е откриване и па ретро- ще оценява жури в състав 
спекло» иа Югославия вое- Беба Лончар (председател).

си ваканция
дохажда с приятелите си —- 
студенти в Босилеград. Та-* целия прогресивен африкак 
ка вече две години той сц ски свят. Както каза той ие 
любува на хубавите пейса- опростима грешка предстат 

лява и убийството на Ахмед 
ел Шейк, вожда иа синдика

Преди да дойде да след- тите, както и на 
ва в Скопие, Хишам завър* комунисти. — В 
шил две години на медицин страна — каза той комуни 
ския факултет във Варшава стите са най-голямата и най 
Обаче винаги желанието му -прогресивна интелегенция 
е било да следва в .Югосла- Тя най-много дойде в кон- 
вия и тук да получи дипло1 флнк със сегашното прави 
ма за вишист. телство на Нимеири, когатс

— Чувствувах се най-щаст миналата година по нареж- 
ливо, когато желанието мг. Аане бе затворен единстве* 
се изпълни и аз успях да ния университет в Хартум. 
дойда да следвам в КХгосла Дали е това оправдаем на
вия — иа нескрит начин той чин ла се спре прогреса на
ни съобщаваше своите сегг суданския народ? — запитг 
вече осъществени мечти.

— Още като ученик в Ха 
ртум — продължи Хишам

мал силно влияние върху
а

жи на чистото и здраво пла
Подготовките за семптем- 

ври са в пълен разгар.
нинско градче.

десетица
нашата

щ ' Xг
Ш ' .//■ А
Шь. ^ А

По време на фестивала в 
Пула селекционната коми
сия при Нишкця фестивал 
внимателно следеше всич
ки филмове, обръщайки при 
това внимание на изпълни-

1$.

Ь
телите на ролите и вече е 
направила подбор на фил
мите за Ниш. Както 
осведомени филмските сре
щи в Ниш ще бъдат откри
ти с филма на Марио Фа
нели „Пътят в рая“ по сце
нарий на Мирослав Кърле
жа. Филмът предизвика го
лям интерес и полемика в 
Пула, но не бе прожекти
ран в официална конкурен
ция. От тазгодишната 
шна

гсме

Шш
;.йше се Хишам. 

Още от първите си студен 
дни Хишам дейно рабе 

аз научих много за ЮТосла ти в организацията на аф- 
вия, за нейната революции риканските студенти в Ев- 

а най-много за Ропа- Също така той
мира и в ръководството на 
арабските студенти, 
седалище се намира в Бел
град. Конкретно 
ганизация, която е твърде 
дейна се работи за обединя
ването на арабските 
ли и за окончателното 
бождение 
бегълци. Те

ски

и партия,
Тито. Той е първ президент 
който посети Судан 
га след националното ни ос 
вобождение през 1956 
на. В Скопие Хишам 
чувствувал както в 
си Хартум. Наистина* 
чало имал трудности с ези
ка. Това не му създавало 
много трудности, защото о 
ще веднага бил топло и при 
ятелски посрещнат от свои

1|се на-
дома

продукция зрителите 
ще имат възможност да ви
дят и следните филми: „Че- Ниш е все по-привлекателен за културни прояви 
рвени класове“, филм който 
спечели Голямата златна аре 
на, „Черно семе“, „Който 
пее, зло не мисли“, „Клопка

велна чието
в тази ор*годи- 

се по*
родния 

в на Милутин Чолич, Ацо Щака, 
Живко Чинго, Игор Маи- 
дич, д-р Драшко Реджеп, 
Тони Тършар и Марислав 
Радисавлевич.

Тези дни в Ниш се вър
шат последни подготовки 
за Филмовите срещи, фести 
вал който стана част от ку
лтурния живот на града.

Д. Миленкович

нен филм в чест на тридесе 
тгодишнината от въстание-наро- 

осво
на палестинските 

се застъпват за 
независима и неангажирана 
политика на всички афри- 

те колеги — студенти. Един кански страни.
— Само така ще може да 

се премахне влиянието на 
империалистическия

за генерала", „Обзалагане“, то.
„Балада за свирепия“. Млад Неотдавна във връзка с 
и здрав като трендафил" Филмовите срещи преседа- 
„Закуска с дявола“, „Път теля на Нишка община инж 
до местопроизшествието“ и Миодраг Апостолович зая- 
„Пътят в рай". Разбира се, ви: „Традицията на града 
ще бъдат взети под внима- на Нишава винаги бяха на

от тях е и ЛЮБЕН ЧИПЕЕ 
от Босилеград, с който са 
сега голями приятели.

Така само коло-
за две години ниализъм, който е и довел 

приятели до усложняране на послед- 
и гражда* ните бурни събития в Су 

в Скопие. Неговите дан — каза Хишам. В. В.
впечатление за простосърде___________________
чието и гостоприемството к 
иа босилеградските хора, г 
специално младежта са му' 
също хубави и силни.

На Судан са необходими 
много специалисти 
Желанието на Хишам е

е получил много 
сред студентите 
ните

ние и друг идобри филми, страната на прогреса и за- 
които ще бъдат готови до това т°й не може да пази 
започването на фестивала. само класичните форми на

2‘

Марипко Рангелов ше ме, че нищо не може да ни раздели. Зак
лехме се на вярност.

Батко бе напуснал село и «отишъл в гра
да. И той не беше завършил училище. Рабо
теше в завода. Вярно — нашите го помагаха, 
но нали на град живееше. Не мога ли и аз ка
то него?;..

Беше петък. Слязохме в града на пазар. 
С Надежда вървяхме бодри, зесмени, щастли- 

. Стоян, най-добрия ми приятел, като ни 
съзря високо и бодро извика:

Марине, знаеш ли, че наскоро отиваш 
войник!

Пролукада завърши медицина и спс, 
циализация по кожни боле* 
сти и веднага след това да 
се завърне в страната си 
на която крайно са необхо
дими всички специалисти.

— В цялата държава 
сега имаме към 300 лекара, Това е

- РАЗКАЗ -
виПо върховете на Игман 

мъгла. Лениво се спуска из полите му и обви
ва малкото планинско селце.

Попаднал в криволиците на живота, озо
вал се стотици километри далеч от родно ог
нище, мила бащинна къща, приветлив __
край, лишен от упойващия дъх на букаците 
в Рибни дол и безбройните му 
правят зиг-заги, за да се срещнат на 
пътя и поемат към село, припомням 

„Надежда, така я

се влачи гъстаза

съвсем малко ако 
се има предвид здравствено 
то и културно равнище 
моя народ — каза нашия съ 
беседник. — Освен това 
вечето от съществуващите 
лекари работят в Хартум 
Провинциите нямат нита 
болници, нито лекари. Етс 
защо за бедния судански на 
род всеки лекар и друг спе
циалист и добре дошъл II 
значи много.

Икономическата обстаног 
ка в Судан е много лоша — 
каза Хишам. У нас факти
чески още няма тешка про> 
мишленост. Земеделието о 
твърде изостанало, макар че 
има условия за неговото ра 

. : Според него още по 
-големи- последици създават 
дългогодишните борби меж 
ду племената в Южен Су
дан, където народа живее г 
крайна изостаналост и бе

на — Ами «как, ти отде знаеш? — тревожнопопитах.по- шопски
Преди малко срещнах пощальона. По

ръча да ти кажа, че носи повиквателна Каза 
още да приготвиш килото с ракия, 
намине, за да черпиш ...

„Войник! Каква неочаквана радост! __
почнах да се съсредоточавам. Но 
ме преряза. — А Надежда?"

Еда сега почувствувах 
вила край мен. Хванала 
Небесносините й 
и от тях едновременно 
тъга, молба, страх ..,

Марине, кога ще

пътеки, които 
кръсто- че щял да

СИ:
викаха, имаше очи — 

бездънни извори, от които струи мил и топ
лещ поглед. Още като деца се познавахме до
бре. Някаква непозната нишка ни свързва. Да 
ли бе това общата ни беднотия или пък бли
зостта, тъй като бяхме комшии, не зная.

Времето минаваше. Усещах как в мене 
постоянно набираше и кълвеше ядката на лю
бовта. Ревностно ми беше да 
други щедро разделя уомивка. Но с времето 
— свикнах.

за-
нещо тъпо

как се беше прие
ме беше под ръка. 

очи бяха широко 
се четеше

■отворени
изненада,

звитие заминеш? — започ- 
точно, когато отидем в село

я видя как на на.
— Не зная 

ще узная.
— А ние,

ше с ужас в очите.
Погледът ми беше 

чувствувах как ме

Спомних се и първата целувка. Нищо не 
можеше да ни попречи, за да не се виждаме. 
Вечер, под крилото на сребреещата месе- 
чева светлина дълго, дълго приказвахме, пос
ле уморено се гледахме и изпитвахме необяс
нима тъпа болка, че трябва да се разделим 
до утре. Тя стана дял, част от мене. Уверява-

какво ще стане с нас? __ питала.
Убийството на комунисти
ческия лидер Махджуб — 
огромна загуба за африка 
нските народи 
Макар, че е хиляди кило

метри отдалечен от своята

отлутал в безкрая. По- 
получила 

изведнъж:
стяга по-силно не 

отговор на въпроса. Сетне каза 
— Да се върнем обратно! 
Съгласих се. Поехме обратен път...

В
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ДИМИТРОВГРАД

ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ - РЕНОВНРДНЕ НА КИНОЗАЛАТА
която в момента се намира 
в руинирано състояние.

Същевременно, култур
ният център разполага с 50 
хиляди динара кредит от 
миналата година — средст 
ва, които ще се използват за 
регулиране на 
в кинозалата и другите по
мещения.

отоплението

От казаното личи, че дими 
тровградчани наскоро ще по 
лучат^ кинозала, обзаведена 
съвременно, което безспорно
ще повлияе върху броя на 
посетителите, без оглед дали 
става дума за кинопредстав- 
ления, театрални изпълнения 
или музикални и други госту 
вания.През септември без представления Ст. Н.

Републиканската култур
на общност от Белград тази 
година отпусна на култур
ния център в Димитровград 
средства в стойност от 180

Във витрини!е на книжарниците

Учебник за войницитехиляди динара за реновира- 
нс на кинозалата в града. 
Именно, сегашните столове 
в димитровградския 
са почти изпочупени, 
че и кинопредставленията 
и останалите представления 
тРУАНО могат да се следят 
от зрителите.

Понастоящем е сключен 
договор с белградското пре 
дприятие „ Радулашка“ за 
доставката на около 450 съ 
временни кинофотьоли, кои 
то през втората половина 
на септември ще бъдат на
местени. През тоя 
димитровградчани няма да 
гледат кино, нито пък дру
ги представления.

В културния център ни 
осведомиха, че се предприе
мат мерки за осигуряване 
на още 40 до 60 хиляди ди
нара, необходими за поправ 
ката на самата кинозала,

На над 350 страници, на педагози, юристи и полити- 
езиците на народите и на- колози. Книгата е редакти- 
родностите, в над 100.000 ек рал генерал-майор Здравко 
земпляра, печатана е тези Колар, главният 
дни книгата (учебник) „От- д-р Илия Мърмак^ 
браната на социалистическа 
Югославия”. Книгата е пред 
назначена за войници, моря 
ци и други числещи се към 
ЮНА. Според значението и 
начина на обработка, 
та може да ползва и на при 
надлежащите към територи 
алните части

салон
така

редактор е 
а органи 

затор професор Илия Ло- 
шич.

В книгата на популярен 
начин и систематически са
представени и концекциитеикнига системата на всенародна от 
брана, като се говори как 
ще се защитаваме в случай

части от всенародната отбра “боТени^сТте^^Все^

В Дукат — Босилеградско
и останалитепериод

Построяване на училище
Миналата година са израб0

^еГоТс^“^“ 3=аТтСбПр^И,|а ми^аГтГт^а. з™а™ =ТаГКР’ГнеГ
следване в ЮНА Ете и 3“ вод*не на всена- Дане на училищна сграда ходим материал.
юв”ниге а™™«и тт рОАНа огбрана и -Морална за потребите на основното 
ни раб™™„шгРМ!Ис^циолТи, ™ ««народната «^Аукат, Босиле

по

В началотло на тази есен 
привършват трябва да отпочне със стро 

енето на училищната сгра- 
да и до края на годината 
да бъде сложен покрива 
Крайно е необходимо тоя 
училищен обект спешно да 
се завърши, тъй като съще
ствуващата училищна сгра
да е дотраяла и рисковно е 
в нея да се провежда обуче

3 4— Синко, на добър ти път! И бъди ми 
добър войник. Господ да те пази! Върни се 
бързо на майка си — отекваха в мен поледили
те думи на мама. Аз опрегълтах тежестта 
тези думи, а те сякаш засядваха в гърлото ми. 
Едва се стърпявах да не плача. Най-сетне се 
отлепих от майчините гърди, но горчевината 
на сълзите стоеше в гърлото.

— Довиждане — и нещо ме пресече, за
дави. Очите -овлажняха и аз обърнах глава . . .

Влакът ускоряваше, без да води сметка, 
че заличава от очите ми скъпи образи. Става
ше ми все по-тежко. Ракията не успя да уда- 

мъката ми. Върху ревера на палтото ми 
още червенееше розата, а ръцете ми трепереха 
и отдаваха пиян човек... Надежда ... майка 
ми . . . другари ... аз, войник . . .

Държах писмото и не вярвах:
„Това е невъзможно!!! Нима Надежда? 

Моята Надежда! ... Не, това е шега!... Не, 
тя не може да се -омъжи! ... И то за кого? . .. 
За Стоян. Не, не е възможно! . .

Писмото прочетох няколко -пъти, 
все едно и също казваше. Нито дума, която 

да влива утеха, че Надежда ме чака.
Времето било дълго. Пък и Стоян щял да 

я заведе във Франция. Тям щяли да спечелят. 
И леки кола ще имат и удобствия ... А аз? 
Нито съм имал училище, нито знаят, нито пък 
работя нещо. Все п-о жени съм гледал и съм 
обичал да пия . .. Как може само наведнъж 
толкоз лъжи да се кажат? Как? ...

Мъглата продължава наоколо да 
поглъща цялата околност. Върхът на Игман 
гордо наднича -от нея. 
през нея пролука ...

За кого ли направи тази пролука?
Къде ли води тя?
И колко ще трае?

на ви

нието.

Очаква се, че за този о* 
бект необходимите средства 
ще осигури общинската об
разователна общност. Част 
от строителния материал 
както и работна ръка ща 
даде населението посредст
вом местно самооблагане.

но то

В. В.

сн-ове и

Той успя да намери

Беше ми тежко,
На гарата стоеха на купчини моите дру

гари. Припита до мен Надежда безсилно ме 
стягаше, сякаш искаше да ме задържи. Гла
сът й бе на пресекулки, задавен в сълзи:

— Марине . . . пази се . . . веднага ми пи
ши ... Не ме забравяй. . . -остави поне една 
пролука към ... — и започна да хълца тихо, 

— Не думай така. Та аз тебе ли ще ос
тавя — и изчезна в п-регърдката ми.

☆
Бележка за автора. Маринко Рангелов е 

млад белетрист от българската народност. Ро
ден е в с. Драговита, Димитровградско. По
настоящем отбива военната си повиност в Са
раево. Поместения тук разказ е пръв -опит на 
литературното п-оле.
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Н« тема: Булевврдната кяижинна

I. НеморалнотоЗавърши турнирът »Алсксандър Пейчев — Аца«

Главните особености-масовост и качество левардната книжнина е дъл- 
боко леморална. За какво. 
Затуй че отношенията меж
ду хората в нея не се коренят 
върху историческа обоснова
ност, п аи поведението на хо 
рата в средата, в която жи
веят е изкуствено, нецелесъ-

Повод за настоящата ста- 
всекидневното ни иаб-тия е

людаване как децата, младе 
жта, па дори и възрастните, 
все повече и повече четат та
ка наречената булевардна 
книжнина за сметка на ху- 

литература.

От 24 до 31 юли, тази го- то отбеляза и четвъртия гол на суковския отбор, а_®®
студенти^роведох^^четаър' -^еГнвру^ен^ "отбора
тия по ред мемориален тур- което съдията не отбеляза.' .,Ьум спрей . 
нир по малък футбол — „А- горнолукавчани напуснаха Общо, тазгодишният ме-
лександър Пейчев — Аца“ играта. След пауза от десе- мориалеи турнир по малък
В течение на една седмица типа минути играта продъ/- футбол бе на доста високо
16 отбора, с над 150 футбо- жи. «и, безкомпромисни, но у
листи, отмерваха силите си През втората половина — рамките па толерантното. 
Всеки мач бе наблюдават: димитровградчаии изцяло Трябва да се отдаде приз-
от 200 до 300 зрители, а ма ----
финала бяха дошли около 
500 души. В предфинална 
среща се състезаваха отбо 
рите на „мършавите“ и на 
„дебелите“.

дожествеиата 
Особено бие в очи, че уче
ниците от основното и сред
ношколската младеж с 
голям апетит „гълтат“ тази 
„литература".

Преди всичко, булевардиа- 
та кнжииииа може да се на 
блюдава от повече аспекти: 
педагогически, естетически, 
нравствен, социлогическо-ис 
торически и др. Но, било от 
кой аспект да се наблюдава.

най-

*„*
л
§.о • /което предизви 

ка голям интерес и смях 
сред присъствуващите. „Ра- 
диокоментаторът“ М. Андре- хИ 
евич твърде успешно ^сомен в 
тира срещата между „мър- I 
шавите“ и „дебелите“. И

Във финалната среща пър ® 
во място си оспорваха ди й 
митровградския отбор „Бум Ц 
— спрей” и отбора на Гор- ^ 
на Лукавица. Трябва още и Ш 
самото начало да

4,- •
>Ч'Т п, и ■ щ.

не може да се отрече, че в 
основата си с обществено 
вредна.

Нас ни интересува нейно
то педагогическо възрействие 
специално нейното влияние 
върху възпитаването на под
растващите. Веднага се нала 
га да подшием въпроса: ни
ма училището и просветни
те работници не са в състоя
ние да разкрият отрицател
ните последици и изобщо 
вредата от тази „литерату
ра”? И да отговорим — в 
състояние са, имат сили и 
възможности, но досега ка
то че ли пренебрежително 
се отнасят към въпроса.

Касае се за умствената (ин 
телектуална) дейност на мла 
Аите в духовната сфера. Пое 
тавя се въпрос: 
ралното в булевардната 
жнина? И

%

образно. Булеврадната книж 
нина, следователно, няма ко 
нтинуирана стойност, но до
вежда до моментално въоду 
шевление или рязко падение 
на моралните и другите стой 
ности на личността. В нея 
стойностите не са плод на 
дълбоки чувства и мисли, а 
на „щастливо” стечение на 
обстоятелства или „изключи
телни” случаи, които всъщ
ност си наподобават като 
яйце на яйце. Тя мами с при 
мерите на леко „успяване в 
живота”, нейната „магичес
ка пръчка" през нощ създа
ва „богаташи”, зове със съ
блазнителни удоволствия и 
пр. Тя е открит враг на дъл
готрайния труд — единстве
ния правилен път за успех 
в живота — у нея всичко е 
мигновено, 
примамливо.

Именно в това 
нейната

у 
• I 1

/* ШШ I1181 .кажем
че горнолукавчани направи 
ха изненада с класирането 
си във финала, докато от
борът на „Бум — спрей“ ве
че трета година участвува бяха доминиращия 
във финалните борби.

*■%}

Щ-Ш I. т
Тройният победител — отборът на „Бум-спрей“

отбор напие на димитровградски
те студенти, които организг* 
раха турнира, за успешно 
изпълнената задача. Но би 
трябвало за идващата годи 
ни да се изготви правилник 
.според който отборите . щс 
се състезават, както и пре/ 
видят всички санкции сре
щу несъвестните футболи
сти и нетолерантни отбори 
С други думи — трябва по- 
голяма организираност, за 
да се предотвратят всичкг. 
евентуалности.

за което свидетелствува I 
крайният резултат от 7:4.

Играта започна нервено г След туй бяха раздадеш- 
от двете страни. Грешеш наградите — купата и пла 
се постоянно и при една та тненки спечели отбора 
кава грешка горнолукавча- „Бум — спрей“, второ мяс 
ни успяха да отбелажт пър то и спортни реквизите от 
вия гол. Това сякаш подей- бора на Горна Лукавица 
ствува отрезняващо върху за фер-плей бе награден от- 
отоора на „Бум — спрей“ борът на Суково, за 
които консолидира редове- добър вратар 
те си и след няколко набе
зи успя за твърде късо вре 
ме да поведе с 3:1. А кога

но

какво е мо- 
кни 

ли изобщо 
при въ

най- 
вратаря? 

равнище — по качество, ма 
совност и проявена 
ка. Борбите бяха мъжестве*

има
морално въздействие 
зпитанието.

е сбппП^И6Мем- че -м°Ралът сбор от правила, възник-
на живота 

през историята, които регу
лират поведението на хора
та в обществото”, тогава бу-

зашеметяващо,техни-
Ст. Н. е корена на

нали в течене неморалност, относ 
но педагогическата й „невъз 
питаност”.СЪСТЕЗАНИЕ ПО СПОРТНА СТРЕЛБА С. Василев

На 1-ви август 1971 годи- цери в Димитровград и грато организатори 
на се състоя съревнование ничарите от постта Гради
ло спортна стрелба между ни. 
отборите на запасните офи-

и участни
ци бяха Димитър Славов, 
Илия Петров, Кирил Трай
ков и Тихомир Тошев.

На това съревнование, ка

От волейболния турнир Съревнованието се орга
низира по случай 30—го
дишнината от освобождени
ето на нашата страна и уча 
ствуваха по 10 члена.

Най добри резултати по
стигнаха: 1-во място — Ву- 
кадин Маркович запасен о- 
фицер, Н-ро място Божидар 
Ковачевич, командир на по 
ста, Ш-то място — Влади
мир Словеиц, граничар, IV- 
то място — Кирил Трайков 
запасен офицер, У-то място 
— Рашита Кривошич, У1-то 
Илия Раич.

Мъзгош води
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА 
.8 А ЕС КО ВЕЦ

С КЛОНОВЕТЕ В:
След третия кръг на лет

ния волейболен турнир, кой 
то се състоя в неделя, 1 ав
густ т.г., първо място с шест 
точки зае волейболния от
бор на Мъзгош. В 
кръг се постигнаха 
те резултати:
Желюша 3:0 (срещата бе 
предадена без борба). Дол
на Невля — Смиловци 0:3,

Радейна — Трънски Одоров 
ци 2:1 и Градини 
гош 1:2.

След третия кръг води Мъ 
згош, следван от Градини 
Смиловци и Трънски Одорс 
вци, които имат две точки 
по-малко, а последните чети 
ри места заемат Радейна 
Долна Невля, Желюша и 
Поганово.

Мъз-

— БУЯНОВАЦ
— БОСИЛЕГРАД
— ВЛЛДИП1КИ ХАН
— ВЛАСОТИНЦИ
— ЛЕБАНЕ
— вучйь:
— гърделица и
— СУРДУЛИЦА

третия
следни-

Поганово

Първо класираният спече
ли 79, а шесто класирания 
65 точки. На всички участ
ници бяха дадени скромни 
награди.

След завършване на съреЕ 
нованието бе устроен съв
местен обед, на който отбо
рът на запасните офицери 
връчи на граничарите също 
скромен подарък.

Направен е договор подо
бни съревнования да се 
провеждат и в бъдеще.

Табелата:

61. Мъзгош 
2—4. Градини 
2—4. Смиловци 
2—4. Тр. Одоровци 
4—8. Радейна 
4—8. Д. Невля 
4—8. Желюша 
4—8. Поганово

3 3 приема спестовни влогове със заплашат*- и.ч к 
дишна лихва от 6 и 7.5 на сто 

Всички спестовници с влогове от 100{) и ' 
вече носи динара са застрахован}, от по* лс и 
та на злополуки.

Банката води валутни сметки н.» 
със заплашане на лихга от 6 и 7.5

3 2 1 4
3 2 1 4
3 2 1 4

1 5:3 1 2 2
3 1 2 2
3 1 2 ГНИ Л 1

ма * г- .
Спестовната служба и централата на би- 

работи всеки работен ден от 7 до 1!>

I !...
з 1 2 2

В. Г. Ч.

Телекс — 1А6-79 
Телефони: 20-15. 21-15, З-Ч';."

в. г.
Стрипца 1|
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Първите младежки трудови 

бригади в Югославия
Въз основа на решението на Иията. 

вет при Издателство „Братство“ 
нието от 2 юли т.г., Издателство „Братска“

съ-

Обявява конкурс
за аредлагане 

■лезат в плана за оригинални трудове, които ще 
издателска дейност за 1972 го-

Издателство „Братство“ ще приеме
}Р ХуДо^ХТВЕНИ~ПЮИЗ№ДЕНИяаС™:

хосбирки. Сборници ЬДЬНИЯ —
литературни есета

Трябва да ги ограмотк ха при най-пълна секрет 
каза тоя „учител“. — А ност. Трябваше да се ожъ- 

и аз едва зная да чета и нат още няколко останалк 
пиша. Не съм учител, а ме хектара пшеница, които со 
наричат учителка. Най-трул намираха в местностите ме 
но ми е с латиницата. За жду младежките 
мое и тяхно нещастие заб- ко - германските 
равила съм я, ако изобщо Всяка 
някога съм я и знаела! Тук 
получаваме най-вече книги 
написани с латиница. Идва 
понякога и вестници, 
ма, а „учениците“ 
при мен: — Учителке, взе
ми! Прочети! ... А аз се мъ
ча, мърморя нещо под носа 
си, и разбира 
или вестника си

Нощта беше топла и вед
ра. Колоната от пет стотиг 
бригадири тихо се движе
ше. Пред нивите чувствува 
ха люлеенето на класовете 
Над тях прелетяха няколкс 
ракети. Макар че сърцата 
биеха силно, бяха самоуве
рени. Партизанският бата 
льон бе с тях ...

ръкописи

СТИ-
от разкази, повести и романи 

литературата, к°!“
гарската народност в Югославия. Л'

2. ПУБЛИЦИСТИЧНИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 
от стопанския, културния живот, здравеопазването

V ВД?РИ °Т ^лгарската народност.
3. СБОРНИЦИ ОТ НАРОДНИ УМОТВОРЕНИЯ 

народни песни, приказки,
анекдоти — от краищата, 
ската народност.

4. Издателството

и усташ 
позиции, 

нощ нивите шарехг-
на

хиляди ракети и светещи 
пушечни и картечни изстре
ли.

пие- 
дотичат

Изглежда, 
теля бе особ 
ницата. Партизанските час 
ти, които защитаваха мла
дежите и строежите счита 
ха, че трябва да напусна'.- 
тази акция, като сочеха ни
каква опасност се излага 
младежта.

Обаче, щабът на младеж 
ките трудови бригади оста 
на при своето решение:

че на неприя 
ено важна пше*

Младежта в двадесетина 
колони „нападна“ житото 
Свистяха сърпове и 
Всеки сноп се измъкваше 
на гръб! Тихо — без думи. От 
време на време се чуваха не
приятелски рафали, но на 
падение нямаше. Луната о 
ще не бе се показала. Жито

легенди,
в които живее българ

ите приеме трудовете и от ав 
тори от друга националност, в които се разглеждат 
проблеми от живота на българската народност в 
Югославия.

пословици,
косисе, писмотс 

останат не 
прочетени! ... Да има мал
ко повече хартия, 
или таблици, на които да 
пишем! Няма днес нищо, кс- 
ето е нужно за ученика г 
учителя! ...

Младежта устройва и ча 
совете по четене. Някоя по* 
отракана другарка сричаиг1 
„Борба“. Веднъж в „Борба“ 
имаше статия за тези храб
ри младежи и девойки. Бя
ха повече от въодушевени .

И така на строежите ни 
то за миг на спираше рабо
тата. Всеки бързаше да ерг 
боти повече, да не закъснее 
да изпълни дневните зада 
чи, преди да се спусне мра-

МОЛИВ1

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

Трудовете от авторите 
ности ще се приемат на сърбохърватски, македон
ски и словенски език, също в три екземпляра.

РЪКОПИСИТЕ С ПРЕДСТАВКИ ЩЕ СЕ ПРИ 
ЕМАТ ДО 30 НОЕМВРИ 1971 ГОДИНА.

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

на другите национал-

Издателство „Братство“ 
Ниш ка.

... Топла звезда вечер 1: 
пълна луна. Младежта се 
стича по всички места към 
сборното място. Беше събо 
та... На тоя сбор се чуха 
тъжни вести.

Говореше другар от Вто
ра пролетарска и разказ:; 
за борбите на Гат в Херце
говина, където почти цяла 
чета загинала, за да се оси
гури път на централните ча 
сти на пролетарските брига 
ди з Западна Босна. Мърт
вите не били съхранявани 
ранените нямало възмож 
ност да се измъкнат! ...

Конкурсната комисия при основното училище в
Каменица 

ОС Димитровград

ОБЯВЯВА т—
■ й •••*•. • ■ ь-..: 'Л*

Конкурс — Задачата трябва да изпъ 
лиим до край! Нито зрънце 
жито не бива да падне в ръ 
цете на неприятеля! Бяха 

След туй Вуйо „Игмане- разработени и най-дребните 
цът“, от Първа пролетарска детайли: броят на младежи 
говори за Игманския поход, те., след туй колко има сър 
Започна оттам, как войнатг- пове и коси, начина на из- 
то затекла на 18-годишна въ- мъкване на реколтата, начи 
зраст в гимназията, а след На и приемането на борба

та, начина как да се постъ- 
на Първа пролетарска бри- пи ако има евентуално ра- 
гада през Игман, по 
зима, на минус 39 градуса..

то трябва да се измъкне 
преди месеца да изгрее ..
Пада
от минохвъргачки. Коме

ндантът Бурсач постоянно <• 
в движение. Обхожда чети 
те. Владее се като същин 
ски военен комендант...

За попълване на вакантно място по някоя мина
1, ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО РУСКИ ЕЗИК, КОЙТО ЩЕ 

ДОПЪЛНЯВА РАБОТНОТО СИ ВРЕМЕ И С 
ЧАСОВЕ ПО ДРУГИ ПРЕДМЕТИ.

Конкурсът остава открит 15 дни след публи- 
куването му. До зори, ПОЧТИ ЦЯЛОТО Ж1 

то бе окосено. Всички издъ 
ржаха до края. Заревото ед 
ва се явяваше, когато и пое 
ледните снопове бяха извле 
чени. Сутринта се чернеехг 
голи нивя, които германци 
те и усташите напразно об 
стрелваха.

На утре ден самолетите 
отново бомбардираха мла
дежта. Имаше нови ранени 
Все пак, житото бе извлече 
но. Вършачката непрестава- 
ше да работи. Пълни чува
ли с жито се извличаха към 
Гърмеч. В щабовете на Пър 
ви. Втори и Трети трудови 
батальони висяха грамоти 
изписани с хубави букви I) 
начертана голяма червена 
петолъчка. Проста, военна 
партизанска формулировка 
за изключителни призна
ния:

походатова продължи за

люта нени, мъртви и друго ... 
Щабът на бригадите и та- 

... — Нощ, тежка като зи задача довери на най-до 
олово. Вятърът завива стра брите бригадири. Беше пре- 
хотно. По нас всичко се за- двидяно акцията да се про 
ледява. Измръзнахме. Оста Веде нощем. Непосредстве- 
вихме пръстите от краката- но преди това след обед ця- 
си по планината, по снега лото село подробно разра- 
край пъновете, буките, боро ботваше задачите по десети 
вете. Беше остра зима, а въ- ни, водове и чети. Когатс 
рвяхме по непроходими пъ- „войската“ се построи зг 
теки, — завърши Войо, по- тръгване, пред строя комен 
казвайки на младежите хо- дантът Бурсач, произнесе 
дилото на десния крак, бе:; кратка реч:

— Нощес ви доверяваме

ОТ ПЕТЪК
ВЕНЧАНИ:
Иванов Йован и Стоянович 

Милошев Трайко и Злата из Мица сключиха брак (от Ди 
Изатовци (Жаклина)
Димитров Стоян и Зора из 
Димитровград (Мики)
Гацевски Спас и Олгица из 
Димитровград (Олгица)

РОДЕНИ:

митровград)
УМРЕЛИ:

На 29. УН-ми почина Люба 
Миладинова от Лукавица на 
82 години.

ДО ПЕТЪК
пръсти.

Младежта тогава чу и за най-важната задача откак 
страшната глад по време нг се намирате в младежките 
Третата офанзива. Тогава трудови бригади. По-достой 
60 дни пролетарите измина на задача за нас — трудо- 
ли без трошичка хляб. Из- вата бригада, в тоя момент 
глеждали като авети. Изглг няма! Хиляди очи тази нощ 
днелите борци масово уми са обърнати към нас! Уверу
рали. вам ви, че един ден, когатс 

дойде свободата, младежта 
от цялата страна ще прера: — За измъкването на жи

тото непосредствено прел 
неприятелските позиции со 
похваляват Първи, Втори и 
Трети батальон.

СЛЕДВА

Операцията: цялото жито 
и храна — за народа и 
партизаните! казва тази нощ и ще се учг 

на вашия пример и себеот 
Дни и нощи се провежда рицание! Имам доверие т 

ше съвещание в щаба нг вас и убеден съм, че ще из-

7/

Винетките в тоя брой са от
младежките трудови брига пълните поставената зада 
ди. Акциите се подготвява ча! ...Александър Петров

Комендант Илия Бурсач

Страница 11
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ХУМОР * САТИРА * ЗАБАВА * ХУМОР ♦ САТИРА ♦ ЗАБАВА

Хумореска

ЖОНГЛЬОР
В тези горещи, летни дни., ха и някои премятания бя- 

единственото, което може- ха равностойни на самоуби 
да направи Иван, изве* йственк скокове. За чудо

си оставаше неповре- 
дим, дори не навехна иитс

ше
стен в нашия град като по- той 
рядъчен човек, бе да вземе 
жената и двете си деца с крак. 
колата и да замине на плаж 
край реката. То едва ли мс 

маловодна ре 
кичка, да се каже „река“, 
но Иван упорито я нарича
ше река, понеже искаше да 
си създаде впечатление, че Причината 
И той летува някъде.

Това се повтаряше от дек 
на ден. Той все още не бе
ше наясно дали привлече 
вниманието на мургавото 
тяло или жонгльорскитс му 
скокове бяха незабелязани 

беше проста: 
той внимашс как ще напра
ви скока, а ие дали го наб-

жс за нашата

Щом легнеш на горещия лтодават. 
пясък, слагаше вестник да 
не гори вече оплешвяла-

Тоя ден обаче бе решил 
най-сетне да узнае истина

та му глава. Поне така ми- та. Тъкмо бе се извил въю 
слеше жена му Иванка, ко- въздуха и потърси с поглед 
ято и не можеше да си пре- мургавото тяло. То стоеше 
дстави своя мъж в ролата изправено на брега с лице 

обърнато към него. В оня 
миг от погледа му прочете 

Но, от дни насам, Иван възхищение, но следващият 
бс забелязал едно прекрас- миг, той плясна в плитката 

вода с цялата си дължина 
За чудо не почувствува ни
каква болка. Може би от 

когато забеляза 
как мургавото тяло изпие-1 
ка__и се спусна към него.

следващия момент*

на изменник.

но мургаво тяло, което ка
то магнит дърпаше погледа 
му и го заковаваше с цели изненада.

6ГЛЕДУШНАчасове.

Но в— Ще изгориш, Иване, ви 
каше жена му от топлата 
вода на рекичката. — Я е- 
ла да се къпеш.

завиха се зелени кръгове 
из главата му: над него се 
бе надвесила жена му и 
тревожно го питаше повре
дил ли се е. Незнам дали ви йе госпол по-добре и да не ви наноси, 

наносил у царибродскуту ча Оти ли? Епа, слушайте, 
ршию увечер. Ако не йе —

— А ти ще настинеш! — 
отговаряше й той, без да 
снема очи от мургавото тя-

четия. Прегърнули се, па гле 
даш ододзад и не знайеш ко-

Момчило Андреевич Право да ви кажем — го- йе йе МУ™10» а койе жен- 
динете ми не су за шеташе ско. ДруЬе. па - се посукале 
увечер. Ама синът ми ка ме ' кб калуЬерЬе. Облекле рок- 
декал: „Айде тате, да проше- ^ доземи. Ама и оне Ьи рас

ло.

ЛЕТУВАНЕИванВече на утре ден 
дойде на плажа сам. На же 
ната каза, че трябва да за
върши с някакъв приятел 
много важна работа, за да 
се освободи от нейното при 
съствие. Първото, което на
прави бе да види дали мур
гавото тяло бе на мястото

цепиле, та им се виде, да метамо, па после, че те водим 
на Бермез у паркат. Айде да простите, дебелата меса ... 
видиш дънушшуту младиню, 
па може и снау да избереш.
А после, че иремо музику да 
слушамо, па че има и Йебаб- 
четия на скару ..."

Посмуа синатога да идемо
у паркат оти ме вати срам 
и сигурно съм букнул ко 
дървен Йишир. А он узе та ми 
рече: „Море тате това йе ни-си. Когато го забеляза как 

спокойно се движи във во* 
дата, обзе го чувство на ис
тинско възхищение. Миг 
след това обаче се почув
ствува разтревожен, защо- 
то не знаеше как да обър
не внимание на мургавото 
тяло върху себе си.

Съгласи се, ама по-добре що — че пойдеш с мене на 
да не бе се съгласил. Живи язат, на купанье, та да и ви- 
срамове ме изедоше, чини диш ка и цигаре заапу... 
ми се и са ми ушите гору. Па тъгай узни да се жениш... 

Видиш ли защо не чуйем тво 
йту орату ка ми говориш да 
се женим?”

Че речете: „Е, Манчо, оста 
рел си, не знайеш кикво йе 
мода и друБе ми ти работе”!

По-добре да не бейо изла- 
Истина йе, поостарел зил Съга не могу думу да ка- 

съм, ама очи, дал бог, добре 
ме служе. Зяпа, зяпа и ала- 
лем нищо не видо. Или това

И се реши: ще жонглира. 
Да, той, тихият, изведнъж 
като че ли се промени. Ма
кар че водата бе плитка 
той правеше невероятни ско 
кове, мяткаше се из възду-

жем на синатога за женид-
бу.— Казва, че е летувала на Бяло море...

—• Не виждаш ли? Аз мисля, че е била на Черно.

Карикатура М. Петров
А може и да има некуде 

ама знам
що видо не може да буде: 
девойчетия по гачБе, а мом- за н»ега девойБа,
четия с дълЬе косе ко девой- ли?
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