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ОСМК СЕПТЕМВРИ БЕ НЕСТВУВАН 

В ДИМИТРОВГРАД
\

Гражданинът
иСтр. 5

ЬРЯ-ТСТВО администрацията
ствени пълномощия. Републи 
канската скупщина препоръ
чва, въз основа на този мате 
риал и с неговото допълне
ние от собствената практика 
в общините да се организи
рат разисквания по тези про 
блеми.

Проблемите за осъществя
ване правата на гражданите 
и трудовите организации в 
нашите общини все повече 
нарастват, така че граждани 
те оправдано все повече ене 
ргично търсят открито да се 
разговаря за отрицателните 
явления, които обременяват 
самоуправителното общест
во като цяло.

Все повече и в нашите об
щини се чува, че има мито, 
протекции, корупция, връзки 
и че някои граждани пред 
управата имат по-големг! а 
други по-малки права. Въп
реки че тези критики най- 
често не са достатъчно аргу
ментирани и имат анонимен 
печат, факт е че е нужно, и 
гражданите това очакват, да 
се мине от анонимни крити
ки към конкретна акция за 
да се създаде такъв полити
чески климат, в който тези 
отрицателни явления ще бъ
дат публично разобличени и 
по този начин и ликвидира
ни. Най-естествено е с тази 
задача да се занимава Соци
алистическия съюз като най- 
широка трибуна на гражда
ните. С такава акция сигур
но ще се възвърне доверие
то на гражданите към орга
на на управлението, а от дру 
га страна ще се осуетят есна 
фските критики и гласът на 
чаршията. Защото и те от 
своя страна допринасят за 
компрометирането на нашето 
социалистическо общество.

Законите и ефикасната ра
бота на органите на управ
лението значат много, но не 
и всичко, което е нужно за 
ликвидацията на това обще 
ствено зло. Необходим е най- 
широк обществен контрол, 
решителна и навременна ак
ция на всички граждани и 
трудещи се, а това може да 
организира Социалистичес
кия съюз.

Ако така се пристъпи към 
проблема вероятно ще се на
мери отговор и на въпроса 
да ли органите на управле
нието трябва да бъдат обър
нати с лице към гражданина 
или към някой си горе или 
към председателя, или към 
политическо - изпълнителни
те тела. От друга страна ще 
бъде ликвидирано и отъжде- 
ствяването на понятията бю
рократизъм и администра
ция и обвиненията насочени 
към администрацията за ре
дица деформации.

Във всеки случай това са 
въпроси, които не са за под
ценяване в нито една общи-

НЕОТДАВНА Републикан
ската скупщина изпрати до 
общините един материал на 
Републиканския завод за об
ществено управление и Репу
бликанския секретариат 
правосъдие, който разработ
ва осъществяването на права 
та на гражданите и трудови
те организации пред органи
те на управлението и органи 
зациите — носители на обще

за
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Заседание н» Секретариата на Мсждуобщинската конференция
това всички тези общини из
пратиха до компетентните 
републикански органи иско
ве за изменение на закона. 
Преобладава мнението, че 
функциите на общините тря 
бва да бъдат първостепенни 
при решаването за допълни
телното финансиране, а бро
ят на населението може да 
бъде само допълнителен кри 
терий. Измението на закона 
би трябвало да се вземе са
мо за тази година за да мо
гат за следващата тези об
щини да планират бюджети
те в рамките на неговите 
критерий и средствата

ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ НА 

НЕРАЗВИТИТЕ ОБЩИНИ
— Ще останат ли общините Димитровград, Бабушница, 

Бела паланка, Гадисин хан и Свърлиг без средства 
до края годината?

На 9 септември 
в Ниш се прове
де заседание на 
Секретариата на 
Междуобщинска 

та конференция 
на СК, на което 
се говори за из
менение на начи
на надопълнитед 
но финансиране 
на неразвитите 
общини. Най-но
вите рестриктив- 
ни мерки на Съю 
зния изпълните
лен съвет небла
гоприятно се о гра 
зяват върху ^ не
развитите обла
сти, защото спо
ред новия закон 
най-важният кри
терий за отпуска 
не на тези сред
ства е броят на 
населението.

Тазгодишното 
преброяване на 
населението по
каза, че броят на 
жителите в общи

Изглед от Димитровград
администрацията, културата 
и образованието ще останат 
без средства, а с това без ак 
гивност и лични доходи.

Необходимо е изменение 
на закона за допълнително
то финансиране на неразви
тите общини и във връзка с

ните Димитров- 1град, Бабушница,
Бела паланка, Гаджин Хан и 
Свърлиг намалява и затова 

тези общини

то ще получат според 
Изглежда, че по този въпрос 
тепърва ще има разисквания 
а вземането на новата кон
ституция на СР Сърбия ще 
допринесе да се намерят най- 
приемливи решения.

тях.митробград, според тези кри 
терии, трябва да получи 
550.000 динара по-малко, ьа- 
бушница 800.000, Гаджин 
Хан 680.000, а Свърлиг и Бе
ла Паланка по 560.000 дина
ра. Секретарите на общин- 
ските комитети от тези об
щини са единодушни в пре
ценките, че с намаляване го 

броя на населението 
намалили и функциите 

на общините, независимо да 
общината с малка или го 

ляма, функциите са едни и 
същи и затова па общините 
са необходими средства за 
тяхното финансиране. На за
седанието бе изтъкнато, че 

не- се промени се 
бюджетните 

например

щевсичките 
получат по-малко от допъл
нителните средства.

Участвувайки в разисква
на Общин- 
СКС в Ли

нията секретарят 
ския комитет на 
митровград Райко Зарков по 
стави този въпрос пред кои
то ненадейно бяха изправе
ни тези общини.

Бюджетите на общините 
бяха приети преди преброя
ването, когато не се знаеше, 
че в Димитровград има по- 
малко 2.000 жител'и, а в Ьа- 
бушница дори 6.000 жители 
отколкото по време па пре
дишното преброяване през 
1961 година. Зарад намале
ния брой на населението Ди

С. Кръстим на.

нена За пълно развитие на всични 

национални култури
са се

ли

Стр. 2
доколкото 
гашиия закон, 
учреждения като



От заседанието ия Комисията на ЦК СКС за оДществеяо:политически и идейни 
въпроси п науката, просветата и културатаПринос към 

струдничеството 

на Балканите
За пълно развитие на всички национални

култури
ОТГОЯОрНОСТ-да поемат и 

та за културното си разви 
тие и за всестранно между- 
национално и международно 
културно сътрудничество. 

Зиачн всяка национална кул 
тура дава и ще дава 
принос към културното бога
тство и на Югославия и на

* Комунистите са длъжни да се борят за 
развитие на националните култури и за всестра
нно културно сътрудничество.

* Националните „малцинства" приПодсекретарят в гръцкото Министерство 
външните работи Паламас преди известно време 
официално посети нашата страна като гост на Съю 
зния секретариат на външните работи.

Посещението на Паламас в Белград, преди вси-

на нас ка-
кто и нашите „малцинства*' в другите страни 
трябва да станат мост между народите и фак
тор на международно сближение и сътрудни
чество.

свой

света.
В разискванията особено 

бе подчертано, че Съюза на 
комунистите трябва да се бо 
ри против тежненията култу 
рата да се затваря в нацио
нални граници и че СЮК 
тук трябва да има единна об 
ща платформа.

Комисията прие и станови
щето, че националните „мал
цинства" при нас, както и 
нашите „малцинства" в дру
гите страни трябва да станат 
мост между народите и фак 
тор на свързване и сътруд
ничество. Както търсим от 
другите страни правото на
шите национални малцинст
ва (словенската, хърватска
та, сръбската, македонската) 
да бъдат свързани с народи
те и културите част от кои
то са, така и нашата полити 
ка към народностите в на
шата страна трябва да почи
ва върху същите принципи. 
Затова народностите в наша 
та страна могат да бъдат ес
тествен мост към народите 
чиято част са те, защото и- 

ябва да имат

чко, е още едно усилие двете страни да осъществят 
взаимно полезно сътрудничество. Изхожда се от 
факта, че Югославия и Гърция, въпреки съществу
ващите разлики, могат успешно да сътрудничат и 
да развиват добросъседски отношения върху осно
вите на политиката на активно мирно съжителство, 
която има все по-голям престиж в световната поли
тика. Югославия като социалистическа и необвър
зана страна винаги е настоявала във външнополи
тическата си активност да осъществи възможно по- 
голямо пространство за сътрудничество с други 
страни. В рамките на такава външнополитическа 
ориентация отношенията ни със съседните страни 
винаги са имали особено значение. Съзнанието, че 
района на Балканите никога нс е имал желаната 
степен на мир и взаимно сътрудничество, насърчава 
ше югославската дипломация да предприема широ
ка дейност за подобряване на обстановката в този 
регион.

културна политика, върху ко 
ято непосредствено ще вли- 
ят трудещите се, културните 
работници и творци. Върху 
такава основа е възможно 
свободно и всестранно кон
ституиране на националгут^ 
култури, темеля на които е 
сдружения труд на работни
ческата класа в републики
те и покрайнините. Това, от 
друга страна, ще даде 
можност за по-равноправни 
и всестранни отношения ме
жду националните култури 
и културите на народности
те.
С конституционните аманд 

мани народите и народности 
ге и тяхните култури са по
лучили възможност изцяло

В ПОНЕДЕЛНИК (13. 9.) 
Комисията на ЦК СКС за 
идейни въпроси в науката, 
просветата и културата в 
Белград проведе разширено 
заседание, на което бяха раз 
гледани тезисите по въпро
са: „Културата в междунаци 
оналпитс отношения и само- 
упранителните отношения в 
културата".

Почин за разисквания въ
рху тази тема даде Комиси
ята на Председателството на 
СЮК за култура, с цел да 
се разработят принципни ста 
новшца за културата в меж- 
дунационалнитс отношения.

Самоуправителпото обще
ство изисква и самоуправи- 
телпо утвърдена култура и

въз-

Разговорите с държавника от съседна Гърция 
във всеки случай ще бъдат взаимнонолезни, докол- 
кото рационално се пристъпи към разрешаването 
на проблемите, конто могат да подобрят двустра
нното сътрудничество. Съзнаваме, че всяко подоб
ряване на двустранните отношения именно в райо
на на Балканите, а с това и в Европа, винаги преди
звиква положителни рефлексни върху общите уси
лия за осъществяване на многостранно сътрудниче
ство, както в нашия регион, така и в цялата област 
на стария континент.

Заседание на Изпълнително бюро ни 
Председателството на СЮК в Загреб

Програма за работа и 

международни проблеми
мат право и тр 
възможност да се свързват 
с матичния си народ защото 
по такъв начин дават принос 
към културното творчество 
при нас но и към своята ма-

Ако имаме предвид, че неотдавна бяха установе
ни дипломатически отношения между Атина и Ти
рана, след това че отношенията между Югославия 
и Албания бяха издигнати 
ако имаме предвид успешното сътрудничество с 
Румъния и усилията ни за подобряване на взаим
ните връзки с други страни — тогава цялата поли
тическа активност на двустранна основа може да 
се означи като принос към създаване на по-добра 
обстановка в междубалканското

на ранг на посолства,

тична култура.
Общо заключение е, че ко

мунистите са длъжни да ра
ботят за развитието на на
ционалните култури и за все 
странно междунационално 
сътрудничество, за автоном
ност на културното творче
ство и за превъзмогване на 
всички ония проблеми в кул 
тур ата и обществото, които

Завчера в Загреб се про
веде заседание на Изпълни
телно бюро на Председател
ството на СЮК. В работата 
на заседанието участвуваха 
председателите на централ
ните и краеви комитети на 
Съюза на комунистите, пред 
седателят на Съюзния изпъл 
нителен съвет и съюзният се . 
кретар на външните работи.

Разгледана е програмата 
за работа на Председателст-

на Изпълнителнотов ото и
бюро в предстоящия период, 
преди всичко в рамките на 
политическите 
за предстоящата Втора кон 
ференция на Съюза на юго 
славските комунисти. 

Изпълнителното бюро раз

сътрудничество. подготовки

Брежнев ще посети 

Югославия
гледа също така и някои ак- 
туални международни въп
роси. са последица на историческо 

то минало. А. А.

Към юбилея на 30-годишнината от въоръженото въстание
Тези дни бе съобщено, че 

през втората половина на 
септември генералният секре 
тар на Комунистическата па 
ртия на Съветския съюз Ле
онид Брежнев и ще преби
вава в Югославия в неофи
циално приятелско посеще
ние.

Народноосвободителните отбори - основи 

на народната революция
„Нашите народи започна

ха да се освобождават от 
окупатора със собствени си 
ли и при това всред Хитле 
ровата „европейска крепо
ст” започнаха да да осъщес 
тяват всичко онова, което 
в стара Югославия разва
ляше отношенията между 
нашите народи и пречеше 
народните маси свободно 
да изкажат своята воля. С 
това те сложиха основите 
за своята бъдеща държава”, 
— пишеше Едвард Кардел 
през юли 1944 година.

Разработвайки концепция
та за въоръжено въстание 
Комунистическата партия 
и ленинското учение за зна 
чението на революционна
та армия а ведно с това е 
революционното правителст- 

оцени, че във военни 
условия освободителната бо 
рба и революцията трябва да 
започнат не смо със създа 
ването на въоръжени сили 
но на освободената терито- 
риятрябва да се формира ве 
днага и народна революци 
онна власт.

Така започна и народната 
революция на Югославия 
през 1941 година. В действи 
телност, самият процес на 
създаването на първите въо 
ръжени въстанически сили 
— партизанските чети и на 
родиоосвободителните пар
тизански отряди бе послед
ван от създаване на първи 
политически организации, от 
които се разви народноосво 
бодителния фронт и народ- 
ноосвободителните отбори. 
За създаването на народно- 
освободителните отбори — 
първите органи на народна 
революционна власт два съ
ществени фактора изиграха 
съдбовна роля: първият — 
необходимостта от създава
не на материална база за 
водене на въоръжената бо
рба и нейното развитие до 
степена до всенародна вой
на и второ: творчеството , 
на въстаническите маси, ко 
ито своите демократични и

революционни стремежи се 
проявяваха още в първите 
дни на въоръжената борба. 
Това означаваше, че още в 
първите дни на борбата тя 
получава не само освободи
телен характер но носи и 
големи обществено-политиче
ски промени. Придържайки 
се към идейнопролитечеката 
платформана 
въстание в Югославця, коя
то създаде и изгради ЮКП 
на освободената територия, 
зарад по-успешно водене на 
войната., се създаваха орга
ни на народната власт. И 
макар в началото да се явя
ваха под разни названия ка 
то народноосвободителни от 
бори, отбор за помощ 
йската революционни, отбо
ри или съвети, теренни от
бори на освободителната 
фронта и ти. Със* своята ра- 
зновидна дейност те изигра 
ха огромна роля. Те върше
ха мобилизация на нови бо
йци за партизанските отря-

По време на посещението 
ще се водят разговори за по 
нататъшното югославско-съ
ветско сътрудничество.

БРАТСТВО 
ВВСГН1И1Х НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В ОФР 

ЮГОСЛАВИЯ

въоръженото

И
Урштдл р< коуипи

Директор,
п ■ отговор— редактор

АСШ ЛАЗАРОВ

От. Шуяонп 71, теомфоя на во
ВС-444 I 21-4(0. во

«Лоикт 11 ш по-
Драгойло Дудич

ди, снабдяваха ги с храна 
И други потреби грижеха се 
за ранените, а на терена ра 
звиваха широка политичес
ка дейност. Те правилно тъл

■7» ш.
Ю-3-71 СлужбаТт «

Нар. Наш
-■уа

в». У* —
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Политическата есен в Сърбйя нституция и в конституцио 
нните закони на покрайни 
ните. Предвидено още през 
следващия месец да се про 
на който ще се изгради по
литическа и идейна платфо 
рма за изменение на репуб
ликанската конструкция. То 
ва републиканско разисква 
не ще се застъпва 
следователно

Втората фаза на конституционните

Икономическото 

жение - в центъра на 

вниманието

промениполо- Общината и промените в 

политическата система
за по-по

прилагане на 
политиката на национално 
равноправие в републиката, 
което еднакво важи за вси 
чки народности 
най многобройните, албан
ската и

както
Постоянната конференция 

йа градовете в (Югославия 
свика за средата на октом

ври в Словения съвещание 
за общината и промените в 
политическата система. Ма
териали по тази тема ще 
бъдат дадени на публично 
разискване — предимно в 
комуните.

Общината

унгарската, така и заОт неотдавнашния 
вор в Централния 
па СКС ее вижда,
мическото ----
бъде и тази есен

разго- 
комитет 

че иконо-

останалите.дими спешно да се устано
ви точна диагноза на иконо 
мическото положение в ре
публиката и въз основа на _ч

се пРеАприемат мер От ЖИВОТа На ЮНА 
ки, които сигурно няма да 
бъдат безполезни за 
го трудови организации. На 
помня се и това, че полити
ческият механизъм няма да 
защищава неспособните 
неефикасни трудови 
зации.

Инак в Централния

положение ще
в центъра 

па вниманието в рководст- 
вата и 
СКС.

Има много :— 
то кдрат Съюза на 
стите и

организациите на републикатамно-
причини, кои- 

— комуни РАЗПИСАН КОНКУРС ЗА 

ВОЕННИ СТИПЕНДИИ ПРЕЗ 

УЧЕБНАТА 1971|72 ГОДИНА

През първата фаза на кон 
ституционните промени 
извършено прецизно разпре 
деление на функциите и ко 
мпетенциите между федера 
цията и републиките. По по 

, . лобен начин трябва да
извърши разпределение на 
правата и длъжностите ме 
жду републиката и общини 
те. В постоянната конферен ' 
ция на градовете считат, че 

републиканските консти
туции трябва прецизно 
се наброят функциите, кои- 

година, а учениците в сред то .ще изпълняват общини- 
ните училища от 16 години.
Студентите и учениците 
останалите години, т.е. кла
сове могат да бъдат по-ста
ри в съотвествие с завърше
ната година, т.е. клас. Пре
димство ще имат студенти 
и ученици с по-добър успех.
За военна стипендия могат

безанапред 
се занимава с икономичес
ката проблематика. Нелик- 
видността,
] гад възможностите, увели
чението на цените, високи
те разходи на производст
вото и други стари „болки” 
разтърсват нашата икономи 
ка със същия интензитет. И 
г юследнйте мероприятия на 
Съюзния

да и
органи

изразходването коми
тет. на СКС се подготвя и се
дискусия за социалната по
литика в републиката. Не 
става дума само за социал
ните различия, за което че
сто се говори у нас, но и за 
жилищната политика, дет
ската защита, солидарност- 

мно- та итн. Когато вече става 
дума за социалните разлики 
ще бъде твърде погрешно 
ако се разбере, че СК ще се 
застъпва за уравниловка 
или за отстраняване на ка- 
квито и да е разлики в лич
ните доходи. Това би води
ло в друга крайност и всъщ 
ност би означвало крачка 
назад, а не прогрес. Инак, 
предвижда се финална 

тази дискусия да бъде едно 
заседание на Централния 
комитет на СКС.

Едно заседание на Цент
ралния комитет ще бъде по 

Такова светено а положението на 
народностите в СР Сърбия. • 

няма Това разискване става още 
да може да остане дълго по-значително когато се 
време. Оттам и предупреж- знае, че в Сърбия предсто- 
денията от Централния ко- ят разисквания за измене- 
лштет на СКС, че е необхо- нията в републиканската ко

Персоналното управле
ние- на Съюзния секретариат 
за народна отбрана разпи- 

за стипендии

ловията. ь студентите от 
първа година на факултети 
те да не са по-стари от 21

в
изпълнителен 

вет, макар че на думи нав
сякъде са приети, не дадоха 
очакваните ефекти. В 
го общини и трудови орга- 
] гизации, 
на“ на мероприятията на съюз 
пото правителство, 'но редки 
са случаите да се вземат и

съ да
са конкурс 
през учебната 1971/72 годи
на. Степендии ще се дават 
на студенти от Машинния, 
Електротехнически, Техноло 
гически, 
чески, Юридически, Иконо
мически, Медицински, Сто- 
матологически и Фармако- 
ло гически факултет и на 
ученици в гимназиите и те
хническите училища. Стипе 
ндии ще се дават на студе 
нти от споменатите факул- 
тути, които след завършва
нето ще бъдат в активна 
служба на ЮНА и на уче

те. Това трябва да се напра 
вИ за.да се знае какво е 
функция на общината, а ка 
кво на републиката, за 
не остават „празнини“ какъ 
вто е сега случаят.

Някои отношения трябва 
да си уредят,самите общини, 
т.е. онова, което в тяхна из-

I;

„се дава подкре-
даПриродоматемати

конкретни решения за огра 
пичаване на потреблението 
или някой да се откаже от 
амбициозните инвестицион
ни планове.

В много общини заедно с 
гслетвите, че бъдещето е в 
развитието на индустрията, 
твърдоглаво се набляга вър 
ху повдигането на паметни 
ци или изграждането на ас 

■ алтирани улици, 
състояние, в условията на 
постоянна инфлация.

да конкурират само ония 
ученици от средните учили 
щи, които предишния клас 
са завършили най-малко с 
добър успех и по математи 
ка, физика и химия да ня
мат по-малка бележка 
„добър”. За учениците 
първите класове на средни 
те училища условие е осно
вно училище да са завър
шили най-малко с добър ус 
пех.

ключителна компетенция. 
Също така за един по-ши
рок кръг функции, които по 
естеството си са локални, 
трябва да се утвърди, че 
те са общински, че общест
вото, в основата си, ги до
верява на общината. Меж
ду такива основни компете 
нции на общините, според 
досега 'изразените мнения, 
спадат: жилищните отноше 
ния и контрола над общест
вени сгради, учреждения, 
които основават общините 
за свои нужди на своите ор 
гани, след това организаци 
ята на здравната мрежа, со 
циалната защита, образовани 
ето, защита на културни па 
метници, снабдяване и по
добно.

Що се касае до функции
те, които са в републикан
ска компетенция, счита се, 
че тук нормативната дейно 
ст на общините трябва да 
бъде допълнителна. В Поето 
янната конференция счи
тат, че тук трябва да се ут
върди процедура (особено 
за най-важните актове като 
план, бюджет, закон за фи
нансирането), която ще оси 
гури съответно влияние на 
общините. Такава значител

от
отници от гимназиите и тех

ническите училища, които 
след завършване на учили
ще то ще се запишат в една 
от военните академии.

За получаване на степен- 
дия могат да конкурират 
студенти от всички години 
и ученици в гимназиите и 
техническите училища от 
всички класове. Едно от ус

Месечните степендии се
движат както следва: за 
студенти от I година — 
360 динара, за студенти от 
II година — 380 динара, за 
студентите от III година — 
410 динара, за студенти от 
IV и V година — 450 дина
ра месечно. За ученици от 
I клас в средните училища
— 200 динара, II клас — 
220 динара, от III и IV клас
— 250 динара. Освен това 
на военните стипендианти 
(студенти и ученици) се да
ват пари в размер на едно 
месечната стипендия за кни 
ги и помагала за вясака го
дина от следването, т.е. за 
всеки клас, след това пари
чна компенсация за профе
сионална практика и екс
курзии в страната. На сту
дентите и учениците — сти
пендианти се дават и по 500

НОО и определи техния път 
по-нататък. Народноосвобо- 
дителните отбори, пише в 
статията, „се избират свобо
дно и непосредствено от са
мия народ и по този начин 
те са в състояние съвместно 
с тях и да разполагат с тях
ното доверие... Народноос- 
вободителните отбори на
шия народ посрещна с_ ра
дост навсякъде. В тях той по 
чувствува народната власт 
И видя мощно оръжие на 
своето освобождение... въо 

оснобвоното

куваха целите на борбата и и просветителска дейност, 
затова израснаха в най-ши- Стараеха се за жертвите от 
рока политическа база на фашисткия терор и бежан- 
въоръженото въстание и на ците. И макар че партията 
родната революция. водеше изграждането и ак-

„Право да избират и да тивността на първите орга- 
. бъдат избирани имат всич- ни на народна власт, чрез 

ки граждани навършили 18 ‘ които се изразяваше револ 
години, без оглед на вероис юционната и обществено-по 
новедание, националност и литическа насоченост на въ- 
раса. .гНяма право лица, ко станието, народноосвободи 
ито са били в служба на не- телните отбори не се явява- 
нриятеля," е записано в на- ха като органи, „на никак- 
иътствието на Временното ва партийна организация или 
върховно командван на На група," но като органи за 
родноосвободителните части успешно водене на народно 
за Черна Гора, Бока и Сан- освободителната борба. Пър 
джак от 22 юли 1941 лгоди- вите крупни резултати бяха 
на във вързка с избирането постигнати в лятото на 1941 
на народни преставитеди в година. И покрай тежките 
органите на властта. Таки- удари, нанесени от окупато 
ва и подобни напътствия бя рите и домашните предате- 
ха издали и другите покра- ли, на освободените терито- 
ински партийни и други ръ- ри тези отбори организира- 
ководства. ха и подпомагаха по-нататъ

С унищожаването йа оку- шното развитие на въстание 
паторските и куизлинговски то. На съвещание във Върхо 
гарнизони бе унищожен и вния щаб в Столице на 26 
техния апарат на власт. На септември 1941 година този 
тяхно място се формираха въпрос зае главно място. Бе 
и развиваха нови органи на решено на всички свободни 
народна власт, които поема теретории да 
ха огромни задължения вър родноосвободителни отбори 
ху себе си във връзка с по- като истински носители на 
^т™ото водене на ос народна «;аст Це„храл„ия 
вободителната война. Те ре- комитет на ЮКП р 
гулираха живота на освобе- ята на Едвард Кардел „наро 
дана и полуосвободената те Дноосвободителните отбори 
ритория, изпълняваха всич- трябва А» станат исти^ 
ки задължения към фронта, временни живелина^наро 
въдворяваха ред в тила, ръ- дна власт Аадб рценка на 
поводеха партийния живот развитието и работата

ръжени сили 
оържие за справедливото де 
ло на нашите народи".

През есента 1941 година 
процеса на създаване на на- 
родноосвободителнитс отбо 
ри достигна най-големи раз
мери. На свободните терито 
рии в Западна Сърбия, Шу- 
мадия, Топлица и Ябланица 
работеха новоизбарнитс ор
ни на народна власт. Таки
ва имаше и 
краища на страната; в Чер
на гора, Босна и Херцего
вина, Кордун, Баня, Лика, 
Словения.

С една дума през 1941 го
дина почти във всички кран 
ща на страната бяха сложе 
ни основите на нова, народ
на революционна власт. Тя
хното създаване на освободе 
ните територии стана шко
ла на истинската народна де 
мокрация и самоуправление.

БОГОЛЮБ ИЛИЕВ

но по-широка скала на от
ношенията в нормативната 
област би дала възможнос! 
на общините по-голямата ча 
ст от работите от 
естество да уреждат само
стоятелно, разбира 
за това способни. Същевре
менно, би се осигурила еди 
нна политика на република 
та и нейната надзирателна 
функция.

динара за подготовка на ди 
пломната работа.

На военните стипендиан
ти се дават и награди. За 
всяка завършена година от 
следването всеки студент- 
стипендиант получава 
400 до 1000 динара, в зави
симост от успеха, а учени-, 
ците

локално

се ако

в останалите от

стипендианти за за 
вършен клас с Отличен ус
пех 500, а с много добър ус
пех 300 динара.

Молби за получаване на 
степендия се подават до об 
щинските органи да народ
на отбрана, а конкурсът е 
открит до 31 октомври т.г.
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ЛЕЖДАТВ3РЕпТлТИКАНСКИГЯ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

г -ч;.'
ложението във връзка с 
проблема около изгражда 
пето
край Лисииа и вземането 
на водите на Лисинска ре- 

язовира „Власина".

Завчсра в Белград в Ре
публиканския изпълнитс- 

бе обсъдено по- на водоцентралалек съвет

ЛОШОТО ВРЕМЕ ПРЕЧИ■■■■•. ьШк
•. ’■..

Последиите дълготрайни 
дтзждове навредиха на земе 
дслците в Босилеградска ко 
муна. Поради лошото ®реме 
реколтата в планинските се 
ла си стои неприбрана, а 

места вече има и сериоз 
пи щети.

Така например в иаи-пла- 
нинскитс села, каквиго са 
Мусул, Горна и Долна Ръжа 

не може да се 
прибере, а някои не са при
брали сеното.

По този начин в тези се
лища може да се случи през 
зимата да се почувствува не 
достиг на храна за добитъ

ка за
& В разговорите участву- 

делегации на Босилет ваха
градска и Сурдулишка об
щини, представители 
ВЕЦ „Власина" и предста 
вители на Републиканския

нанаЩ

изпълнителен съвет.па, житото
Черквата в с. Извор Както, вече писахме, във 

връзка с построяването на 
язовира в 
що около 
водите от рекичките, кои
то съчиняват Драговищи
ца, се стигна до остри не
доразумения между Боси
леградска община и ВЕЦ 
„Власина".

Следствие дезинформа
ции в дневния печат в об
ществеността се бе полу
чило впечатление, че ръ
ководителите в Босилегра 
дека община, уж са дали 
съгасие да се заюзят води
те при Лисина и да се 
впрегнат във ВЕЦ „Власи
на", без да се допитат с 
населението.

Затова по-късно се стиг
на и до известни недоразу 
мения с „Власина", но се
га всичко говори, че рабо
тите тръгват в нормален 
коловоз и сигурно е, че в 
Републиканския изпълни
телен съвет, на разговори
те е намерено приемливо 
решение за двете страни.

ПИСМО ОТ ИЗВОР Лисина и изоб-
взимането наликански органи, а в 

краен случай — ще потър 
си защита и в съда 

Извор, 4. 9. 1971

ка.»НЕ ДАВАМЕ 

В0ДАТА!«
Земеделските производите

ли от тези села ще потърсят 
от Общинската скупщина в 
Босилеград известни данъч
ни облекчения поради щети
те, които са претърпели сле 

неблагоприятнитеПредседател на ме
стната общност 
Мирчо Кръстев

дствие
климатически условия за 
прибиране на реколтата.

В. В.

Строи се път от

Две реки,, за ДукатВ редакцията тези дни 
пристигна писмо от мест
ната общност в село Из
вор. Ето какво се казва в 
него:

„Жителите на село Из
вор, недалеч от Босиле
град, на събрание на изби 
рателите от 25. 7. 1971 го
дина взеха единодушно 
решение да не допуснат 
на Босилеград да вземе во 
дите от извора в селото, 
което потвърждават и със 
своите подписи. Това ре
шение на избирателите 
председателя на местната 
общност Мирчо Кръстев 
вече е представил и на 
председателя на Общин
ската скупщина в Босиле
град с молба със същото 
да запознае отборниците 
и обществеността.

седните села: Белут, Ресен 
и Груинци, които също та
ка не са съгласни да се 
вземат водите на извора.

Че няма излишек на во
да в извора — може да 
се увери всеки който тръ
гне до долината Изворщи 
ца. Коритото й е сухо. И 
при това ако водите се взе 
мат за водопровода в Бо
силеград — тогава съвсем 
ще пресъхне. И сега кога- 
то се вадят градините има 
ред, а какво би се случи
ло ако се вземе водата?

Изворчани са формира
ли комитет, който да ра
зучи въпроса във връзка с 
по-правилното ползване 
на водата и прокарването 
на канал, за да може да 
се ползва за напояване на 
нивите, както и за довеж
дане на вода по домовете 
на най-отдалечените къщи 
Как тогава е възможно Об 
щинската скупщина в Бо
силеград да взема 
ние за изземане на водата 
от извора когато няма съ
гласието на местната общ
ност в Извор?

По искане на събрание
то на избирателите — ме
стната общност в Извор е 
запознала с въпроса репуб

«
От няколко дни насам непрекъснато и усилено 

се работи върху разширяването и поправката на 
пътя от „Две реки“ към Дукат, в дължина от осем 
километра.

Засега, от централното шосе към Босилеград 
до църнощичката махала „Голема река” са постро
ени два километра от тоя път.

Според предвиждането, пътят трябва да бъде 
готов тази есен. Тон ще е от голямо значение за 
Дукат, едно от нан-големите босилеградски села. 
Безпътното селище по такъв начин ще има добри 
съобщителни връзки, което ще подействува за по
добряване на снабдяването, ползването на спеш
ни лекарски интервенции и др. Не от по-малко 
значение ще е и за изграждането на училищната 
сграда в центъра на селото.

В изграждането на пътя е ангажирана механи
зация на пътната секция от Враня: булдозер н ком 
пресор Ще се ползва и работна ръка чрез местно 
самооблагане.

В. В.

Изворът в село Извор 
се намира в подножието 
на боровата горичка в це 
нтъра на селото, поради 
което и селото е получило 
това име. В селото този 
извор се ползва за пиене, 
водопой на добитъка, на
появане на градини, ниви 
и като двигателна сила на 
воденици — караджейки.
В тях мелят брашно и съ-

реше-

Босилеград

ЧЕСТВУВАН ДЕНЯ НА СВОБОДАТА
Деня на освобождението 

на Босилеград — 8 септем
ври бе отбелязан със скром 
ни тържества.

В навечерието на празни
ка на 7 септември — око
ло града бяха устроени ла
герни огнъове. Митар Та-

сич, народен представител и 
първоборец
край възкреси спомени 
славните дни на борбата, а 
след това предадена скром
на програма.

Вранскияот
за

.'Кчч' ■ ■.......; .

..гШ •€
В. В. — М. А. Изглед от Босилеград
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Въпреки измененията — в последния момент ЗАСЕДАНИЕ НА МЕСТНАТА 

ОБЩНОСТОсми септември 

бе чествуван Въведеното местно самооб 
лагане даде възможност из 
граждането на Димитров
град да върви с по-ускорен 
темп. Обаче зачестилите кр 
итики, че някои райони са 
занемарени бяха повод да 
се проведе заседание на уп- 
равителния одбор на местна 
та общност.

На съвещанието председа 
телят на общноста Ранко А- 
цев запозна членовете с до
сегашните успехи и средст
вата, които постъпват във 
фонда за решаване на кому 
налните проблеми. Същест
вуващата евиденция показва 
че месечния прилив във фо
нда е около 50.000 динара. 
Тези средства обаче трябва 
да се израсходват по поли- 
да се израсходват по поло
вина за канализация и за 
изграждане на улици.

Константира се, че има до 
ста неизградени улици оба
че това зависи од прилива 
на средствата. След диску
сиите бяха взети заключе-

През пролетта на 1972 го
дина ще започне реконстру 
кцията на следните 
„Маршал Тито" 
до Лукавачка рампа, понеже 
същата од гарата до средна 
та рампа ще бъде изградена 
до края на годината. „Осми 
март” в район Сателит, чие- 
то цялостно изграждане за
виси од паричните средства, 
както и това на улица „Крум 
Златанов”; неизградената ча 
ст на улицата од моста до 
градската болница; .разшир
яване на кръстопътя 
мотела и улица „Христо Бо
тев”.

На съвещанието се диску 
тира за улицата „Марко Шу 
карев” и някои други 
тяхното изграждане зависи 
од средствата и времето.

За да се обезпечи безопас 
но движението по пътя Ди- 
митровгард — Пирот бе взе 
то решение да се построят 
паркинзи, с помощта на ав- 
тотранспотното предприятие 
от Пирот.

улици: 
од гарата

• Въпреки че програмата за 
чествуване на 30-годишнина >, 
та от въстанието а югослав 
ските народи и годишнина
та на освобождението 
Димитровград

Димитър Славов устрои при 
ем на който присъствуваха 
обществено-политически и 
културни работници от гра

тралните тържества в бъде 
ще трябва да се организират 
на 8 септември — Деня «а ос 
вобождението на Димитров
град. Разговорите ще се ор
ганизират също на 8 септе 
мври, а не на 28 както бе 
предвидено в първоначална 
та програма.

Тържествената сесия 
Общинската скупщина, 
която ще се направи преглед 
на постигнатите резултати 
в стопанския и културен жи 
вот на комуната ще се със
тои на 29 ноември. Връчва 
нето на септемврийски на
гради ще стане през септем 
ври в присъствието на пред 
ставйтели а общественочто- 
литическите, стопански кул
турни и други организации.
На 28 септември — деня ко 

гато Царибродска бригада е 
заминала на фронта ще се 
направи преглед на прежи
велите борци, ще бъдат връ 
чени отличия и организира
ни разговори с бойците 
техните командири.

на да.
в последния

момент претърпя коренни из КАК БЕ РЕВИДИРАНА ПРО 
менения, осми септември ка ГРАМАТА? 
то ден на освобождението 
все пак1 бе скромно ознаме 
нуван. Въз основа на забележки

те, които направи Сърбис- 
На Осми септември бяха лав Златкович върху първо 

положени венци на възпоме началната програма, която 
нателната плоча на загина- пРез юнит т.г. бе направена 
лите във войната, а след то- чествуването на 30-годиш- 
ва пред учениците и присъс нината от въстанието на юго

славските народи и годиш
нината на освобождението 
на Димитровград, според коя 
то централните тържества 
по случай освобождението 
на Димитровград трябва да 
станат на 28 септември, ден 
когато бригадата е замина
ла на фронта, на заседание

крайна
на

но
твуващите граждани бойци 
те от отряда „Момчил Вой
вода” Живко Виденов и Сър 
бислав Златкович предадоха 
спомени за славните парти
зански дни.

След разговора в хола на 
Културния дом бе открита 
документална изложба за 
борбите на югославските на 
роди против фашизма.

По случай Деня на осво
бождението председателят 
на Общинската скупщина

ния за темпа на изгражда
нето на улиците в Димитров
град.то си от 3 юни т.г. комисия

та коренно ревидира прог
рамата.

След обстойни разисквания 
стигна се до извода, че цен

и

В. Гъргов

ИНТЕРЕСНА НАХОДКА Курса по .Богат' 
започна роботаНАМЕРЕНА ОСТАННА ОТ 

ЧЕШМА, СТРОЕНА ПРЕЗ Фабриката за производст
во на шевни машини 
гат” заедно с Центъра 
култура и тази година орга 
низира в Димитровград ку
рс по шиене.

„Ба
за

Строежът на улиците върви по плана

ДимитровградТазгодишния курс ще по
сещават над 100 жени и де
войки, разделени в четири 
групи.Обучението по шиене, 
кроене и бродировка ще 
трае 45 дена.

ПОСТАВЯ СЕ СЪВРЕМЕННА 

ТЕЛЕФОННА ИНСТАЛАЦИЯВ. г.
Прилагайки законопред- 

писанията за телефонни ин
сталации, тези дни в Димит 
ровград започна поставянето 
на централната подземна те 
тефонна инсталация по гла
вната улица на дължина от 
1 км.

Очаква се, че работницте 
от монтажното предприятие 
от Сараево ще завършат цен 
тралната инсталация до 
края на този месец. Ако вси 
чко върви по предвидения 
план, градската м;режа тря
бва да бъде готова до края 
на октомври. Стойността на

цялата инсталация в града 
възлиза на 1.450.000 динара.

Новата телефонна мрежа 
дава възможност на Димит
ровград да получи над 
10000 канала. Преценява се, 
че тези канали ще задовол
ят нуждите на Димитров
град за следващите 10 до 15 
години.

С изграждането на мрежа 
та ще1 се разреши още един 
отдавна наболял проблем: 
включване и автоматизира
не на селските пощи, разби 
ра се след електрифициране 
то на селата.

■ИИ1ИШШ1Пи1!Ш1111111111!111ПШ1111111111Ш11111

ОТ ПЕТЪК...
ВЕНЧАНИ:

Георги Цветков и Лида Дой- 
чева от Димитровград.
Ангел Дончев и Божана Кур 
тович от Димиторвград. 
Тодор Иванов и Роса Мило 
шева от Димитровград.

бавата мома от махалата се 
в него. ПокъртениНа кръстовището пред че 

рквата в Димитровград, при 
асфалтирането на улица 
„Христо Ботев” бе намере- 

от чешма, на която 
през

удавила 
от случилото се хората с 

кола вълна и друг ма
териал —• камъни, дървета 
и пр. — „затиснали" врело- 
то. По-късно някой си май- 

Таса направил чешма-

В. Г.
двоя

РОДЕНИ:на част
пише, че е строена 
1869 година. Всъщност, на- 

каменна част, коя 
е об

Иван и Зоя Виденови от Ди 
митровград (Деян), 1. 9, 1971, 
Митко и Цена Димитрови 
от Лукавица (Сузица), 3. 9. 
1971.
Тодор и Делка Андонови от 
Желгоша (Елизабета) 12 9.
1971)

стор
та, тъй като водата напира 
да от земята.

ходката е
то от лицевата страна 
работена в духа на ориен- 
талния декор. би из-Легендата е може 

мислица, но че на кръсто
вището пред черквата е има 
ло чешма си спомнят почти 
всички по- възрастни хора 
от махалата. Намерената ча 

чешмата е още едно

Чешмата е от по-нова да
но затова пък легенда- 

с неита,
та, която е свързана 
ното построяване и която ра 
зказват най-старите хора от 
тази част на града е доста 
интересна.

Именно, някога над маха 
лата „Чуй петъл" извирало 
врело. Една година иай-ху-

ПОЧИНАЛИ:

Асен Ипанов от Градини
ст от
доказатество само, че наши 

археологически ДО ПЕТЪКте краища 
не са проучени. ■ ■■ Поставяне на централната телефонна инсталацияСт. Н.
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ЗвонцйСурдулйц»
ЦЕХ ЗА ОБРАБОТКА НА ДЪРВОСтрои се мост на 

Върла
Съобщителните средства, 

конто минават през Сурдулц- 
ца досега минаваха по глав
ната улица в града и през 
единствения мост на река 
Върла. По такъв начин цен
търа на Сурдулица бе много 
обременен от различни съоб
щителни средства.
Заради туй градоустройство 

ният план на Сурдулица, ко
йто е в изработка предвиж
да изграждането на още два 
моста на река Върла, Еди
ният ще се строи над управи 
телната сграда на ВЕЦ „Вла 
сина”, а другия ще свърже 
ул. „Вук Караджич” и „Ми
лош Обилич.” Тези дни запо 
чва реализацията в изграж
дането на втория мост. Про

ектосметката за него е изра
ботило предприятието „Кар- 
пош“ от Скопие, което ще 
извърши и монтирането ма 
елементите ма моста. На 
„Карпош“ за проекта и изве 
депата работа трябва да сс 
заплати 123.000 дни. Изработ 
ката пък йа подпорите, бето
нирането па плочата и насип 
папето па пристъпиите мес
та ще изведат войниците от 
ЮНА. Материала и работна 
та ръка ще струпат около 
300.000 дни. Изграждането на 
моста финансира ОС п Сур 
дулнца от фонда за урежда
нето н поддържането па пъ
тища.

СЕЛО ЗВОНЦИ

дат преработени към 1680 
кубически метра дърво, ко
ето ще бъде достатъчно да 
се осъществи натрупване от 
15 000 000 стари динара. Це
локупното производство на 
цеха вече има гарантирана 
реализация на чуждия па
зар — в Италия.

Спирайки се върху експ
лоатацията на горите дире 
ктора на горското стопанс
тво инженер Джорджевич 
специално подчерта, че то
зи край е ерозивен и зарад 
това занапред ще се обър
не голямо внимание на за
лесяването и затревяването 
отдаде признание на коопе 
рацията в Звонцй и на Об
щинската скупщина за ока- 
занато помощ в откриване
то на цеха. С една дума, це 
хът в Звонцй открива въз
можности за развитие на 
тази част на Бабушнишка 
община. (М.)

Председателят на Общин
ската скупщина в Бабушии 
ца Светомир Николич откри 
по време на празненствата

по случай 30-годишнината 
от въстанието и Деня на 
освобождението цех за об
работка на дърво в Звонцй. 
Между другото, Николич 
изтъкна; Предавам голямо
то задоволство на колекти
ва по горско дело, и свое ли 
чио задоволство, че в чест 
на 30-годишнината от въста 
нието в този неразвит край 
откриваме важен цех... То 
зи цех открива възможност 
за по-пълно ползване на дър 
вестната маса и в него ще 
бъдат заети работници от 
този край, което ще допри
несе към по-нататъшното му 
интензивиране. Горските ко 
мплекси на Тумба, Ветрен и 
Ракитска гора са сигурна 
база, а също и частните го
ри в районите на Звонцй,. 
Цървена ябука и Ракита”.

Годишно в дървообработ
ващия цех в Звонцй ще бъ-

М. Величков

Културно-забавната програма на 

граничната среща
На 19 септември при Стре 

зимировци ще се състои гра низира съвместна културно 
нична среща на крайгранич забавна програма. От «ло
ното население от СФРЮ и славска страна в програма- 
НР България. та ще участвуват известните

На срещата ще се орга- естрадни певци: съпружници 
те Неделно и Душица Бил- 
кич, Неджад Салкович и 
Славко Кокич, съпровожда
ни от ансамбъла на Радой- 
ка и Тине Живкович, а от 
българска страна ще настъп 
ват самодейни колективи.

Програмата ще трае 4 ча
са. Любителите на народни и 
забавни песни и 
фолклор ще имат възможно 
ст приятно да прекарат сре
щата.

В навечерието на гранич
ната
тември в 20 часа в залата 
на Народния университет в 
Сурдулица и околните села 
ще се организира вечер на 
народни песни, в която ще 
настъпят известните певци: 
Драган Живкович — Тозо- 
вац, Драгослава Генчич, Му || 
харем Сербезовски, Мира 
Баряктаревич — рождена се || 
стра на Сплваиа Арменулич 
и Слободан Мулина, съпро
вождани от квинтета на Да ,1 
ига Благоев! 14.

Донато не е нъсно... народен

В продължение от пет месеца от официалното 
записване на заема за железопътната линия Бел
град—Бар и пристанището Бар на територията на 
Сурдулишка община заем са записвали трудещите 
се в 23 организации, докато в 16 и на село чрез 
ССРН не е вършено записване. Поради туй, макар 
и в пет до 12 часа ИО на ОК на ССРН е устроил 
на 10 септември разширено заседание с представи 
телите на трудовите организации във връзка със 
заема.

на 18 сеп-среща

На заседанието е констатирано, че в 23 трудо
ви организации от 1755 трудещи се заем са записа
ли 542 на стойност от 413.690 дин., а подарък дали 
152 в износ от 19.400 дин. От фондовете си 9 тру
дови организации са записали заем от 325.000 дин. 
В 16 трудови организации трудящите се не са впи
сали заем, нито организациите са взели от фондо
вете си. Чрез ССРН са записали заем 5 човека на 
обща стойност от 1800 дин. Това ще рече, че на те
риторията на Сурдулишка община е записан заем 
за железопътната линия в износ от 740.490 дин. и 
подарък в износ от 19.400 дин. По плана е трябва
ло да се впише заем на територията на общината 
в износ от 1.000.000 дин.

Акцията по записването на заема е била прие
та и в началото текла съвсем добре, обаче по-късно 
тя е изгубила в континуитета си, пропагандата е 
заглъхнала, обществено - политическите организа
ции и координационния комитет прекъснали да се 
интересуват и всичко това е допринесло масово- 
ста в акцията да изостане, и което е най-лошото, и 
резултати в трудовите организации да бъдат — не
задоволителни.

М. В.

»К0МАРИЧКИ
ВИР«
ИМА
БЪДЕЩЕ

Присъствуващите при 
криване на водопровода при 
„Комарички вир“ край Любе 
раджа бяха приятно изнена
дани от природните красоти 
на този край. Домакините о- 
бясниха, че след откриване 
на бюфета от страна на „Цъ- 
рни връх“ тук ще бъде нац- 
равен хубав и приветлив ту
ристически център за развле 
чение и забава не само на 
бабушничани, но и хора, лю 
бители на природата от Пи
рот и Ниш.

от-
Ако кажем че на територията на общината в 

обществения сектор работят около 3000 души, 
заем са записали или подарък дали само 696, това 
говори, че заетите в обществения сектор са участ
вували в тази полезна акция само с 20,3%, а оста
налото население въобще не е участвувало.

Най-големи суми са

*Ва"аАеееТТе твъРАе красиви воденици, според пла 
новехе на хората ох Бабушница, трябва да бъдат превър
нати в гостилничарски обекти. Околността трябва 
де уредена, а за сега 
разширен. Хубавата

а

да бъ-
единствения бюфет трябва да бъде 
природа и атрактивните 

дават изключителен амбиент, който 
Ако се осъществи

воденицизаписали трудещите се в 
„Мачкатица“ 108.900, ВЕЦ „Власина“ 84.200, 
цинския център 61.000 дин. и Специалната болница 
за гьрдоболни 45.000 дин. От фондовете си пък най- 
голяма сума е вписала ВЕЦ „Власина“ 200.000 дин

няма в този край. 
плана на хората от Бабушнпна 

туристически център за кратко време ще се разчуе

да бъде достъпен на хората които искат свободното си 
време действително да прекарат

меди-
този

на-

М. В
приятно.

Б. Николов
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1 ЗА ЗЕМЕДЕЛЦИТЕБОЖИ Ц А СЕ МОДЕРНИЗИРА АКАЦИЯТА Е 

НАИ-УСТОИЧИВО 

ДЪРВО

1Божица е вероятно 
пространство наше най-гол- 
ямо село — около 10 км в 
радиус.
първо място и по миграция 
тг, на населението, 
махали вече не

Празните къщи

по апарати имат всички 
трифицирани къщи, а през 
последно време хората запо 
чнаха да купуват електриче 
ски печки, хладилници и те 
левизори, въпреки, 
росът с релето не е разре
шен.

елек- сурица се готви да открие 
също нов магазин, кеето да
ва възможност на божича- 
ни за качествено снабдява-То е сигурно на
не.Много че въп-съществу- 

и не- 
остават 

свидетели, че 
тук някога е имало хора. 
За миграциите, -най-красно-

Пътищата също се модер
низират. През това лято бя
ха асфалтиран ни още 4 км 
от главното шосе Сурдули- 
ца — Босилеград, което ми 
нава покрай селото.

ват.
обработените имоти 
като неми

I =В Божица-център тази годи 
на започна акция за разши 
ряване

I
на водопроводната Благо

Дървото като строителен материал има голямо 
приложение и в земеделските домакинства. Затова 
е от голямо значение да се определим за онова дър 
во, което ще бъде най-дълготрайно и най-устой
чиво против въздействието на редица външни фак
тори — вода, топлина, разорителното действие на 
микроорганизмите, насекоми и огън.

Между микроорганизмите бактериите са най- 
чести унищожители на дървения строителен мате
риал и кагат избирате дърво за строителен мате- 
риад и кагато избирате дърво за строителен мате 
е по-малко устойчиво към въздействието на бакте
риите. Защото бактериите най-често довеждат до 
пропадане на дървото, до така наречено гниене и 
затова знайте, че към бактериите са:

* НАЙ-УСТОЙЧИВИ: АКАЦИЯ И ДЪРВО ОТ 
ТИС

* УСТОЙЧИВИ: ХРАСТ, ПИТОМЕН КЕСТЕН, 
КИСЕЛО ДЪРВО, ЛИСТОКАПНА БОРИКА 
И БОР

* УМЕРЕНО — УСТОЙЧИВИ: БРЕСТ И ОРЕХ

1
I

I 1

I

* НЕУСТОЙЧИВИ: ЯВОР, ЯСЕН — БУК, ГА
БЪР, ЕЛХА И ХВОЙНА

* ТВЪРДЕ ЧУВСТВИТЕЛНИ: ТОПОЛА, БРЕ-
I 1

ЗА.I Днес дървеният сроителн материал може да се 
направи по-устойчив срещу въздействието на бак
териите чрез прилагане на различни препарати, 
защитни средства, но трябва да се знае., че е най- 
важна естествената устойчивост на дървото.

Специалистите са проверили и устойчивостта 
на отделни категории дърво към пожар и са про- 
намерили че са:

* УСТОЙЧИВИ СРЕЩУ ЗАПАЛВАНЕ: АКА
ЦИЯ, ЯСЕН, БУК И ХРАСТ

* СРЕДНО УСТОЙЧИВИ: БРЕЗА, ЛИСТОКА
ПНА БОРИКА И БОР

* СЛАБО УСТОЙЧИВИ: БРЕСТ, ОРЕХ и ХВО 
ЙНА

* СЪВСЕМ НЕУСТОЙЧИВИ: ТОПОЛА, ЛИПА 
ЕЛА И ЕЛХА.

I
I

дарение на помощта на Сек 
цията за пътища и на Общи 
нека скупщина в Сурдули- = 
ца в проект е да бъде ас- 2 
фалтиран пътят от главното ж 
шосе до центъра на селото ^ 
на дължина от 500 м. Цред = 

бъде 1

мрежа, като една част от 
селото доведе вода от близ 
ките със собствени средст
ва. Сега вече по домовете 
започнаха да се строят ба
ни и да се инсталират раз
лични домакински уреди 
като перални машини, итн., 
което коренно променят на 
чина на живота. '

От интеграцията на божи 
чката земеделска коопера- 

земеделско-търг 
ския комбинат „Враня" вси 
чкя магазини в селото се 
модернизираха. Търговско
то предприятие „Звезда" от 
Сурдулица откри нов мага
зин за смесени стоки, кой
то разполага с добър асор
тимент. Кооперацията от Ма

речиво говорят целите квар 
тали с божички къщи в Бе 
лград, Ниш и другите гра
дове в СР Сърбия. Послед
ното преброяване на населе 
нието показва 
последните 10 години броят 
на населението се е намалил 
с повече от два пъти.

I
1 •

1че само за
вижда се също така да 
асфалтиран площада в цен- Щ
търа, което ще бъде голя
мо улеснение и за населе- 3
нието и за транспортните ^
предприятия, които поддър
жат рейсовите линии.

1Въпреки всичко, животът 
в Божица от ден на ден се 
подобрява, а селото изцяло 
се модирнизира. 
пример
имр, електрическо 
ние. Много махали доведо
ха вода по домовете си ка
то Романовска, *Кодина, По- 

Чорба
новска махала се готвят съ
що да доведат вода. Радио-

1
ПИ1Ш111111ШШ 1ЦПШШПШШШПШ1ННШНП1ЯШ11ШНИ

ов-Така на ция със
4 5 от населението 

осветле- Не напразно хората каз
ват, че ако по-рано биха съз 
даде ни такива условия, ми 
грацията нямаше да вземе 
такива размери.пова. а Велкичева и

ОПЕ/ЧНкНА КРЕДИТНА БАНКА 
В М.СКОВЕЦ

С КЛОНОВЕТЕ В:

— БУЯНОВАЦ 
— БОСИЛЕГРАД
- ВЛАДИШКИ ХАН 
— ВЛАСОТИНЦИ
— ЛЕБАНЕ
- ВУЧЙЕ
- ГЪРДЕЛИЦА п
- СУРДУЛИЦА

Владимир ХАРИЗАНОВ
ГЙС*

тък при сегашните контро
лирани цени на месото. Не 
е изключено, счита Косаио 
вич, наскоро да последва 
масово клане на добитъка 
доколкото не се разреши 
въпроса за фуража и немко 
момическото съотношение 
между цената на царевица 
га и месото. Стабилността на 
пазара за фураж и в про
изводството на добитък и 
месо, според преценката па 
Косапович, може да се оси 
гури ако спешно се внесат 
500.000 тона царевица, за 
което се застъпва групация- 

фураж при Съюзната

Специалистите загрижени за животнов-
ъдния фонд

УВЕЛИЧЕНА ПРОДАЖБАТА НА ДОБИТЪК
клане на добит-на масовоинформации 

Съюзния завод за статис 
за продажбата на до-

Последиите
ъка.па Липсата на фураж, която 
вече дълго време се чувству 
ва на пазара, както и висо 

на царевицата,

тика
битък за клане през втория 

на тази година, увеквартал 
личиха загрижеността па се 
лскостопанските

по-нататъшната съдба 
животновъдния фонд. Та 
например производители 

сектор

цена
през последните дни 

за кит
ката 
която
достигна 1,60 динара 
лограм, направиха нерента
билно угояването на доби-

специалис
та за 
стопанска камара.

ти за
на
ка
те от обществения

кооперирането са про 
втория квартал 

на тази година 6 на сто 
вече говеда за клане, - 
сто свине и 5 на сто повече 

през

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

Всички спестовници с влегоне «>т 1 000 п по
вече носи динара са застрахован; от последствия
та па злоио\уки.

Папката води валутни сметки на частни лица 
със заплащане на лихга от 6 и 7.5 на сто. 
Спссгоената служба е централита но банката 

работи всеки работен ден от 7 до 19 часа

о
и ОТ
дали през по-

37 на
* Когато сееш, вола под ко 
питото трябва да има седем 
зърна: три са за мишките,

— за птичетата и едно

Й. Йовков
* Селянинът има здрав ра- 

, защото е бил победен
от началото. ДайТе му вла
ст и ще видите какво ще 
стане с -неговия здрав разум.

Хеммигуей

* Всичко идва от земята и 
всичко се връща там.

Меиаидър
съ-птици отколкото 

щия период миналата годи
на. Според преценките 
инженер Воин Г' 
съветник в Съюзната стопа 
иска камара в групировка
та за говедовъдство, така ви 

продаден доби 
а особено на

на три 
— за тебе.щяха да бъдат 

ако позна-
Косанович, * Селяните 

много щастливи, 
ваха щастието си. Вергилий

Те,екс — 1*6-?9 ЧКВ 
Телефони: 20-15, 21 15. 33 63

зум
* Първото и най-уважавано 
от всички изкуства е земе
делието.

сок процент 
тък за клане, 
свине през период когато те, 
по правило, не се колят, е 
сигурен знак

Ж. Ж. Русоза започване
Страница 7
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По случай Деня на освобождението от
фашизма

— Господине — прекъсна го тя, хдоп 
па шд себе си вратата и пристъпи твър
до към ваната, — историята няма да ви
ди този нов манифест, той е много стар

ЙОРДАН ВЪЛЧЕВ изложбаОткрита
и обикновен!

— Какво има, носите някакво изве- 
Якобинския клуб? Или сведение 

козни на Жирондата? Мо-

об-откри председателят 
щинската организация 
СУБНОР — АР- Димитър Пет

наПо случай 8 септември — 
на освобождението на иастие от 

за последните 
ля, казвайте бързо!РАЗКАЗ деня

Димитровград от фашизма, в 
хола на културния дом, об
щинската организация иа 
СУБНОР, съвместно с Народ 

университет при Култур
ния център в града, откриха 
документалната изложба 

„Войната и революцията .
политиче-

ров.
Изложбата предизвика го

лям интерес сред гражданст
вото. Учениците иа основно
то училище и гимназията на 
правиха масови колективни 
посещения, докато дневно из 
ложбата видят няколко десет 
ки граждани.

иияБЕНчамата Пред обществено - 
ски, стопански, културни де
йци и граждани, изложбата Ст. Н.

— От Жирондата, господине! Знае
те ли коя съм аз?

— На ваше разположение, само по- 
бързо, ще включа нови пасажи в мани
феста!

— Лх, господине, вие ме отчайвате 
съм Шарлота Кордсл!

— Не познавам името ви.
— Но аз съм дошла, за да ви убия! 

Аз съм новото, господине, а не вие, за- 
щото животът е за живеене и трябва да 

тази добра позиция!

Иа тема: Ученикът и семейството«нв я почука. Натисна бравата — от- 
I ворено. Влезе. Празно. Пусто. Ми

на тихо през вестибюла и хола. О-
слуша се. Попила ножа в пазвата 
Спалня, втора спалня, трета спалня — 
разхвърляно, разграбено, стопаните 
бити или избягали. Унизено благородни- 

жилище. А къде е победителят! 
Трапезария, кабинет, будоар, кухня. Ид
ват ли след нея, чакат ли я на някаква 
клопка? Спря, ослуша се, извади часов- 

. Нима Жирондата 
правила грешка?

Остава банята. Натисна и тази бра-

си. IV. Домашните 

упражнения
113-

— аз
ческо

е иа се върне на
Той не трепна. Засмя се:
— Хубава шега! Ако сте с ума си, 

не знаете, че мене нищо не може 
вече и

ннка от пояса си

съставна част

домашните задачи на своите деца?
Някои родители считат, че училището е длъжно да 

научи децата сами да си решават задачите, защото пре
подавателите са платени за това. Други пък са на мне
ние, че преподавателите нямат възможност, по обектив
ни причини (зарад големия брой ученици в една парале
лка) винаги да полагат всестранни грижи за всеки уче,- 
ник и да го подготвят цялоство за самостоятелна рабо
та. Затуй длъжност на всеки родител е да помага на де
тето си. Излишно е да доказваме, че тъкмо такива ро
дители има тправилно отношение и становише по изра-

Понеже повечето

нима
да ме убива, ншцо не може — 
никога!

ва.
Марат седи във ваната — една дъс

чица — на дъсчицата листове и мастил
ница. Той пише —• бързо, страстно, вдъх 
новено. Погледна я бегло. Помисли, че 
това е може би помощница на иконом
ката. Продължи да пише, ръката му ти
ча по листа.

— Кафе! — извика той и тя трепна, 
сърцето й се разбунтува.

— Какво кафе! — смутолеви.
— Кафе! — повтори той властно.
Тя пое дъх, стисна пестннци:
— Господине!
— О, кажете, гражданко... аз поми 

слих... но няма значение, да — „туре 
на барикадите, на барикадите, напред, 
народе..." — да, на ваше разположе- 

вие сигурно с някаква

аз ще ви— Грешите, господине,
убия.

—• Глупава камериерка на стария 
живот! Я, подай онова дърво, за да те 
изгоня!

Ти властно го удари с пестник по ра 
мото, приседна до дъсчицата и я блъсна 
с лакът. Листовете попадаха във водата. 
Той кипна, червенина бликна върху ли- 

да стане. Тя още вед-цето му, понечи 
нъж го удари по рамото — с най-голямо 
та си сила —и го закова в дъното на 
ваната. За първи път изненадан и безси- 

Не, не е възможно, той винаги се ботката на домашните упражнения, 
родители познават материала, който децата изучават 
основното училище, а особено в долните класове, могат 
да им окажат нужната помощ при овладяването му.

лен.
и измъквал от прокурори и преследва- в

ние,, гражданко, 
молба? чи.

— Извикайте икономката, подайте 
ми дрехите, вън!

— Тихо, господине, всичко е преме
рено. ние сме сами.

Той се отпусна.
— Е?
— Най-после сте наш!
— О, глупава Жирондо, 1 

чки ни, ние пак ще живеем! Н 
рат, принадлежим на революцията, 
бъдещето!

— Господине, нима не ме познахте, 
нима не усещате кой е влязъл!

— Той бе оставил перото, 
се, отпусна ръце във водата.

— Не ви познавам, извинете ме. Мо
же би сте някоя от пациентките ми. За 
моята проклета кожна болест няма лек, 
ще лежа в тая вана, ала на вас може и 

за каква болест ви трябва

Някои родители зарад презаетост или по други 
причини се определят за един вид „мечешка услуга“ — 
сами решават домашните упражнения на децата си. Ко
лко е вредно това за децата считаме, че не е нужно от
делно да изтъкваме. Но все пак ще кажем, че такива 
постъпки родителският дом правят на „второ училище“, 
а при ученика се създават лоши привички да чака друг 
да му завърши работата, да бъде непоследователен, не
заинтересован. С други думи — ученикът става мързе
ливец.

излетна

избий вси- 
ие, аз, Ма

да помогна, 
лекарство?

— Вие сте лекарят Марат, нали? — 
попита тя по-свободно.

— Да именно, заповядайте, но 
чака работа, моля ви по-бързо.

— Господине, вие сте, значи, граж
данинът Марат, нали?

— Е, да, гражданинът Марат — въз 
дъхна той, уморен и отегчен. „Ама 
объркана посетителка, ясно е, че не ди
ри лекарство, ще се застъпва за няко
го“. И промърмори: — Работа ме чака, 
гражданко, историята чака моя нов ма
нифест ....

на
Помощта на родителя трябва да се състои в това да 

се даде възможност на детето само да направи домаш
ното си упражнение, т.е. да му се покаже начина как 
да стигне до целта. Трябва, значи, детето да учи съз
нателно, логически, а не механически (учене наизуст), 
да овладява и решава домашните си упражнения с раз
биране. На ученика трябва да се помогне само тогава, 
ако действително се нуждае от помощ и не може само 
да реши задачата си. Затова е нужно, преди всичко, да 
се познава детето — неговата способност, навици, него
вата работа в училището и тл.

ме — Казах: тихо, господине, тихо, не 
к! И така ето го томи четете вестни 

зи гражданин Марат, няма грешка!
— Да, Марат, тръбачът на револю

цията!че
т— Гол тръбач във вана! Господине, 

бъдете най-сетне и храбър, ще четете ли 
поне молитва?

Измъкна ножа от пазвата си и го
Тактичният родител никога няма да се намеси, ко- 

гато детето успешно изработва домашното си упражне
ние, па макар и с трудности. Обратно, родителите, които 
не познават детето си, а ако преследват известни цели 
(например детето им по всяка цена да стане „учено“) ще 
се месят и кога трябва и кога не трябва, не ще се съоб
разяват и не ще зачитат нищо, само да осъществят соб
ствените си в живота неосъществени идеали. Свидетели 
сме, как мнозина родители казват: „Ако не можах аз — 
поно то да успее!“, и настояват на всяка цена детето им 
да показва добър успех. Суетността на такива родители 
може да предизвика трайни последици в оформянето 
характера на детето. И не техните 
нуждаят от помощ.

Разбира се, това са отделни случаи, но грижата на 
всички е — да създадем граждани с високо морално съ
знание, честни и трудолюбиви. Домашните упражнения 
са първата крачка в самостоятелната работа на детето, 
и ето защо, родителите трябва да се отнасят към тях с 
нужното уважение, като се стремят да дадат възмож
ност на детето да преодолее това „затруднение“ и да по
чувствува вкуса и стадостта на успешно изпълнената за 
дача.

дигна.

ТТристани тихи аз не желая —
А А бури ме шибат с гневни криле. 
Асфалтови пътища не мечтая, 
но бушуващо, неспокойно небе.

деца, а именно те се

*

ТЗ болки да изгарям — искам!
Сърцето ми в рани да кърви, 

да крача над бездната-риска 
и сълза в уста ми да горчи.ОТКРОВЕНИЕ

Помощта на родителите при изработката на дома
шните упражнения на детето ще бъде най-пълноценна 
тогава, когато родителят едновременно е и ненатрапчи- 
вият контрольор, и грижливо внимателният учител и о- 
бодрителят на детето.

От казаното дотук по отношение на домашните 
упражнения и помощта на родителя при изработката им 
личи, че това е далекатна работа, за която се изисква 
такт и умение, знание и търпение, доброжелателност и 
отмереност. Обратно: суетата, препряността, бруталната 
намаса — винаги водят към провал.

ме разстрелват всеки миг.
да ме изгарят в побелели пещи, 

че неспокойството мен ме кали, 
тРУДности водят пътя ми човешки.*

Стефан НИКОЛОВз

Слободан Василев
I
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Борис Дворник Ана Карич Люба Тадич

Завършиха шестите »Филмски срещи« в Ниш Елизабет Тейлор и Ричард 

Бартън в НишПърва награда 

връчена на Борис Дворник
В събота, на 11 септвхмври, 

последния ден от филмовия 
фестивал в Ниш пристигна
ха Елизабет Тейлор, Ричард 
Бартън, Харди Кригер и дру 
ги членове на екипа, който 
снима „Сутйеска“ на Тйенти 
ще.

скупщина. След това Борис 
Дворник предаде на Елиза
бет Тейлор символична награ 
да на „Филмовите срещи“ 
статуата на „Царица Теодо
ра”, а председателя на офи
циалното жури Ана Карич, 
връчи на Ричард Бартън ста- 
туетата „Цар Костантин“. 
Малко по-късно Оливера Ву- 
чо връчи на Харди Кригер 
трофея „Челе-кула“, която 
по решение на миналогодиш 
ния жури му бе определена 
за участието във филма „Не- 
ретва“.

НА 11 СЕПТЕМВРИ завър 
шйха „Филмовите срещи“ в 
Ниш. Първа награда, трофей 
„Челе-кула“ и 10 000 динара 
бе връчена на Борис Двор
ник, за ролята във филма „В 
гората расте зелен бор“. Ста 
туата „Царица Теодора“ бе 
връчена на Майда Поликар 
за ролята в филма „Червено 
класие“, а „Цар Константин“ 
— на Бата Живоинович за 
ролята в „Закуска с дявола“. 
И тези две награди са от по 
10 000 динара. Специални при 
знания на журито, новоуст- 
роената награда „Великата 
повеля“ получи Неда Спасо- 
евич за ролята във филма 
„Жажда“ и Люба Тадич, за 
ролята във Фанелиевия филм 
„Пътят в рая“. Словенската 
актриса Щевка Дролчева по 
лучи „Повеля“ за ро 
филма „На кланцо“. „Пове
ля” за най-добра мъжка ро
ля получи македонския ар
тист Дарко Дамевски за ро
ля в „Черно семе“ на Кирил 
Ценевски, за която на тазго
дишния фестивал в Пу 
лучи и „Златна арена“.

Награда за най-добра ко
мична роля, от 5 00 динара, 
получи Франо Маетич,

филма „Който пее — зло не 
мисли“, а за най-добра роля 
е награден Ацо Йовановски 
в „Черно семе“. Най-добър 
дебютант е Владан Живко- 
вич във филма на Антич „За 
куска с дявола“.

Журито на фестивала с 
председателка Ана Карич 
връчи награди на артистите, 
които бяха дадени от някои 
редакции. Така Душица Же- 
гарац получи специална наг
рада на списание „Чик“ от 
3.000 динара за най-поетична 
роля. Награда за „най-хуба
вата целувка на фестивала“, 
която даде вестник „Саня“ 
бе връчена на Мира Ступи- 
ца и Бата Живоинович, кои
то ще получат по 3.000 дина
ра. Туристическият съюз да
де 3.000 динара като награда 
за „най-хубав пейзаж във фи 
лма“. Журито това призна
ние определи на Раде Шер- 
беджия — за филма „Черве
но класие“. Награда на Съю
за на студентите предопреде 
ла на най-добър „артист-тсу- 
дент“ журито даде на млада 
та словеначка артиса Ири
на Глонар за ролята във фи
лма „Червено класие“;

Отделен жури на Народ
ния театър в Ниш награди 
Люба Тадич като най-добър 
театрален артист на филма 
за ролята „Пътв рая“.

На тържественото закрива 
не на „Филмските срещи“ 
присъствува и председателя 
на Изпълнителния съвет в 
Сърбия Миленко Боянич, по 
дпреседателя на Републикан 
ската скупщина Радован Па- 
нтович, подпредседателя на 
Изпълнителния съвет Алек
сандър Бакочевич и други 
видни личности на култур
ния и политически живот.

На официалното спускане 
на фестивално знаме присъ- 
ствуваха и Елизабет Тейлор, 
Ричард Бартън, Харди Кри
гер и почти целия екип на 
филма „Сутйеска“, които спе 
циалне за това пристигнаха 
със самолет в Ниш.

На прожектирането на фи 
лма „Клопка за генерала“ на 
предпоследната вечер на фе
стивала присъствува и пред
седателя на Скупщината на 
Сърбия Дража Маркович, ко 
йто при завръщането си от 
официалното посещение в 
Румъния престоя в Ниш.

Гостите посетиха тютюне
вата фабрика, където ги > 
прие генералния директор 
Йован Йованович. В хотел 
„Амбасадор“ гостите прие 
инж. Миодраг Апостолович, 
председател на общинската

ля във

ла по

във

Бабушнвца

ХУДОЖСТВЕНА ИЗЛОЖБД НА 

МАРКО МАРКОВИЧ '
РИЧАРД БАРТЪН В РОЛЯТА НА 
ВЪРХОВНИЯ КОМЕНДАНТ ТИТОКартините са работени в 

техника масло и гваж.
На тържественото откри

ване на изложбата присъст- 
миого политически

Маркович досега редов- 
участвувал на традици- 

Майски изложби в
По случай 30-годишнината 

от въстанието и 27-годишни 
на от освобождението на Ба 
бушница в града бе откри 
та художествена изложба на 
младия художник и гимна
зиален учител в Бабушница 
Марко Маркович. В залата 
на „Църни върх“ художни
кът бе изложил десетина пла 
тна, между които и картина
та, с която Маркович участ
вува на изложбата в Париж,

но е 
оните
Ниш, в Салона на младите 
в Белград през 1967 и 1968 
година, а на последната из
ложба в Белград бе забеля
зана от критиката картина
та „Страшен съд“.

В картините на Маркович 
доминират мотивите — вя
тър и вода като символ на 
най-силните природните фе-

Върховнпят комендант в 
посещение на ранените, 
скрива малък куриер от ек
сплозия на бомби, планира 
пробив и спасяване на ране
ните — тези първи сцени в 
които актьорът Ричард Бар
тън се явява като другаря 
Тито вече са снемани на 
Жабляк. С помощта на гри- 
мировка и костюми е пости 
гнато голяма сличност на 
Бартън с маршал Тито от

тези военни дни, а неговият 
талант ще допринесе в „Сут- 
йсска“ да се срещнем с вър
ховния комендант от народо 
освободителната война, ка- 
къвто вече е влезнал в исто
рията на нашите народи.

На снимката: Ричард Бар
тън съпровождан от актьора 
Бора Беговнч в ролята 
съпровождащия Джуро, в 
една сцена от филма „Сутйе 
ска“ на Жабляк.

вуваха
дейци от комуната, предста
вители на културните учре
ждения и гости ог републи
ката дошли на тържествено
то чествуване годишнината 
на освобождението иа Бабу- на
шница.

Б. Ник.номени.
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ТЯСНА ПОБЕДА
Свобод*“—“Ягодина“ (Светозарево) 79:77 (38:39)

СПОРТНАТА АКТИВНОСТ 

НАМАЛЯВА
След победата над „Сту

дент П“ ог Ниш и добрата 
игра в Свилайнац против 
„Дървена звезда“, баскетбо
листите на „Свобода“ на 
овой терен победиха твърде 
добрия отбор на „Ягодина“ 
от Светозарево с 79:77 

Още в самото начало, два
та отбора навестиха добра

Димитровград, игрището на „Свобода“. Зрители 200. 
Съдии: Йованович и Попович от Ниш.
„Свобода“: Колев, Псткович 12, Василев, Стоименов 

2, Димитров 20, Йосифов, Милев 27> Михайлович 8, Пет
ров, Соколов 10.

„Ягодина“: Цветановски 18, Стаменкович, Миленко- 
” йсвтич 6, Бабич 6, Кошанин 10, Васич 20, Обрадо- 

вич, Судар 15, Радулович 2.

точки.
Управителният отбор на 

спортното дружество в 
митровград проведе на 
септември съвещание на ко 
ето присъствуваха секрета
рите и председателите на 
отделните клубове, както 
и представители на общест
вено-политическите органи
зации.

Председателят на дружес 
твото Александър Леков в 
къси черти изнесе отчет за 
работата на отделните клу
бове понеже дружеството ка 
то не съществува. След „от 
падането” на ,Л- Балкански” 
от по-нататъшното съревно
вание и класиране на баскет 
болнстите, състоянието мно
го се промени.

Основна причина за лоша 
та работа е несъглас» ето в 
управата, а и матерклната 
основа. При тези условия, ко 
гато з анзграждането на бго 
фето, което работи колкото 
за себе си, а са вложени 
240.000 динара и без друга 
помощ и хандбал истите не 
биха могли да се задържат 
в сръбска лига.

. Поради спешна работа, не 
по свое желание, обществе

но-политическите представи
тели напуснаха и спортните игра. С ураганни нападения, 
представители не бяха в със жестокост и точност резулта 
тоянне да донасят никакви тът постоянно се сменяваше, 
решения. В дискусията те се Първото полувреме спечели- 
спряха върху няколко въп- ха ГОСтите с минимално пре- 
роса и рошиха да в май ско димство от 39:38. 
ро време да се устрои съвс Във пторого полувреме ба- 
щаиие на което прнсъству- скетболистите на „Свобода“ 
ват и финансови опсцналис- взеха играта в свои ръце и

се възползваха от моментал
ното смущение в редовете 
на „Ягодина“ и успяха да пре 
обърнат играта в своя полза. 
Към края — играта стана на 
пълно равноправна. Гостите 
от Светозарево заиграха ор
ганизирано и накрая димит- 
ровградчаии победиха със 
79:77.

Баскетболистите на „Сво
бода“ съвсем заслужено три 
умфираха «ад реномирания 
противник. В отбора на „Сво 
бода“ най-добри бяха Милев 
и Димитров, а от гостите — 
Васич и Цветановски. За раз 
витието на хубавата игра 
много допринесе и публика
та, която през цялото време 
бодреше своите любимци. Съ 
дните Йованович и Попович 
от Ниш коректно водиха ма-

вич,

АГо

ти.
За да може и по-нататък 

да се работи на спортното 
поле нужно е да се решат 
следните въпроси: да се ре 
организира управата на дру 
жеството и на клубовете. 
Спортната томбола да се да 
де на спортистите. Стопан
ските организации на извее 
тен начин да финансират 
спортните активности. В 
най-скоро време да се асфал 
тира игрището и в бюфето 
да се организира по-добро 
обслужване.

Конкретни решения 
Абата на спортните активно 
сти се очакват от следващо 
то заседание. Очакват се по 
ложителни решения тъй ка 
то на спорта навсякъде се 
дава предимство.

за съ

ча.
Симеон МановВ. Г.

^ Чел Да подтикне и насърчи творческата дейност на литерату- 
рното поле на българската народност, редакцията на списание „Мост'', 

основа на Програмата, приета в общините и от Издателския съвет.въз

ОБЯВЯВА НАГРАДЕН КОНКУРС 
ЗА РАЗКАЗ, СТИХОТВОРЕНИЕ И ЛИТЕРАТУРНО ЕСЕ
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 награда — две от 
Втора награда — две от 
Трета награда — две от

4. ЗА ЛИТЕРАТУРНО ЕСЕ
Първа награда 50.000 ст. дин.
Втора награда 30.000 ст. дин.
Трета награда 20.000 ст. дин.
В конкурса със свои оригинални творби —разказ, новела, сти

хотворение и литературно есе — могат да участвуват всички граждани 
от българската народност в Югославия, независимо от това къде живе
ят. В конкурса не могат да участвуват само членовете от трудовия ко-

на Издателство „Братство".
Условията на този

„РАДНИК“ НА 

ПЪРВО МЯСТО
50.000 ст. дин.
30.000 ст. дин.
20.000 ст. дин.

70.000 ст. дин.
50.000 ст. дин.
30.000 ст. дин. На 12 септември се състоя 

футболна среща между 
отборите на „Радник" от Су 
рдулица и „Синджелич" от 
Ниш. Интересът за срещата 
беше голям, понеже в изми 
налите 4

бители на този спорт, преди 
мно „радниковци”. Среща
та беше твърде интересна. 
След 90 минути хубава и фер 
борба домашните победиха 
с 1:0. Гола отбеляза лявото 
крило на домашните — ИВА 
НОВИЧ.

по 20.000 ст. дин. 
по 15.000 ст. дин. 

■по 10.000 ст. дин.
първенствени сре

щи „Радник" събра 7 точки.
На стадиона в Сурдулица 

присъствуваха към 2000 лю- М. Вел.

Съревнование по стрелб алектив

=™ трябва ,
”а™ или ™ Ръка (четливо), да не са подписани от автора, а да^а
за докмванП?ЪЯвтпВСеКИ Да бъде в четиРи екземпляра. Начинът 
каже слея Р ° 6 копието на текста, което авторът ще по-
каже след присъждането на наградите. Това значи, че всеки автор тряб-
за да можеПпоглПО ВДИН екземпляР °* изпратените творби на ко^урса, 
за да може после да докаже, че именно той е автор на наградената тво-

В чест на тридесетгодиш- 
нината от въстанието и 27- 
годишнината 
дението на Димитровград на 
осми септември се състоя съ 
ревнование по стрелба с бо 
ева пушка.

бойците. На трето място 
с 137 точки се класираха за
пасните офицери и с 103 то 
чки, на четвърто място, е от 
бора на граничарите.

След завършеното съревно 
вание другаря Милорад Зла 
танов председател на общин 
ския синдикален съвет, 
то пратеник на председателя 
на общината предаде 
та на 
бор.

За най-добри индивидуал
ни резултати скромни награ 
ди получиха следните дру
гари: Гроздан Велков, Бран- 
ко Ягнъич, Божидар Кова- 
чевич, Вукадин Маркович 
Георги Миялков и Илия Ра-

од освобож-

Съревнованиетоонно и е традици 
се провежда под 

покровителството на 
дателя на общинската

СРОКЪТ НА КОНКУРСА Е 30 СЕПТЕМВРИ 1971 ГОЛИНА 
След тази дата текстове няма да се приемат ГОДИНА.

ка-
предсе- 
- скуп

щина за преходната купа.
.В съревнованието участву 

ваха отборите на стрелците, 
дружеството на бойците от 
ИОБ-а, запасните офицери и 
отбора на граничния 
при Градини. Според 
стигнатите резултати 
во място 
отбора на

купа-7 
първокласирания от-

нит Тря6ва да се адресира точно така),
НИШ Ул. Станко Паунович 72 

Изпратите творби за 
прегледани от жуди.

пост
по-

литературния награден конкурс ще бъдат и пър 
точкиС ,179

стрелците. Те 
взеха и купата. Второ мя 
сто с 148

РЕДАКЦИЯ НА СПИСАНИЕ „МОСТ’'
ич.точки зае от

бора на сдружението на В. Г.Страница 10
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Групов термометър
Това е нов прибор, конструиран от ленинград-

™ =„Гв с1ГГлТ„„бтЛеИЗв0кГЧвба°;Г;

чиците към своето тяло н температурГта се предГ 
ва по скалата „а прибора. Ако на лекуващия лекар 
са необходими данни за непрекъснатото Р
на температурата на болните, 
сец, който зафиксира 
във вид на график.

Ч А 0
изменение 

включва се самопи- 
температурните колебания

*
КАФЕТО е едно от най-ефикасните 
_ррещу смъртоносни 

фина и оловото.
противосред 

отрови, по-специално мор
ства

♦

НОВА БОЛЕСТ ЛИ Е 
И НФАРКТЪТ?

Всеобщо е мнението, 
че Инфарктът е сравни 
телно нова болест, по
родена от ускорения 
темп на живота в голе
мите градове.. Англий
ският рентгенолог д-р 
П. Грей е установил, че 
инфарктът е бил поз
нат още в древния Е- 
гипет. По искане на 
британския музей д-р 
Грей преглеждал на 
рентген няколко древ- 
ноегипатски мумии и 
стигнал до извода, че 
преди 3000 години от 
тази болест са умирали 
не малко хора. Между 
тях са и фараоните 
Рамзес и Тутанкамон.

ЧЕСТОТАТА на сър
цебиенето у жените е 
средно с 2—3 удара по 
вече, отколкото у мъ
жете.

*
ВСЯКА ГОДИНА на

селението на света се 
увеличава с около 50 
милиона души.

ще не бяхме намерили място в рей
са, който пътува на линията Кра- 
лево — Матарушка баня, когато 

кондукторът съобщи, че наближаваме 
Жича. Пътниците, които за пръв път пъ
туваха на тази линия впериха погледа в 
оранжево-червените стени на манастира 
Жича, чиите цветове всред зелените цве 
тове на околния пейсаж още по-ярко из 
пъкваха.

Жича! ...
Огромните врати са отворени и мно 

го чужди и наши туристи разглеждат 
историческия манастир. Дежурният ка
лугер по искане на присъствуващите да
ва обяснения ...

Черквата е посветена на Възнесение 
Христово и е построена от Стефан Пър- 
вовенчани между 1207 и 1220 година. 
Тук е било седалището на първия сръб
ски архиепископ. Манастирът Жича и- 
мал специално място между сръбските 
манастири. В него били коронясвани 
кралете.

От създаването на манастира до на
ши дни той много е страдал. Вече към 
края на 13 столетие във войните той бил 
опожарен. По време на княз Лазар пат
риаршията отново била върната в Жи
ча, тогава възобновена още по време на 
Сава (1309^-1316). С идването на турци- 
те Жича била напусната. Много от мо
насите на манастира избягали във Фру- 
шка гора към средата на 16 столетие. 
Между 16 и 18 столетие манастирът от- 
време-навреме бил напускан и възобно
вяван.

0 тие Христово“ с шест фигури на алоето 
ли, в северната част е „Свалянето 
кръста“ и образи на двама апостоли. 
Тази живопис, според преценка на спе
циалисти, има подобие със стенописите 

Студеница, създадени една година по- 
късно. Те са спокойни, големи фигури, 
живописвани с тонски ефекти и предст
авляват нова тенденция в дотогава гра
фична живопис на Византия.

Вторият слой е запазен в капелата 
на кулата. Но най-голяма част от стено
писите принадлежи на третия слой от 
времето на 14 столетие. Тази живопис 
на сръбското средновековно изкуство е 

дворската работилница на 
крал Милутин. Много паметници 
ва време, които са украсени със стено
писи са подобни с тези в Жича. Между 
другите могат да се споменат: Богоро
дица Левишка, св Никита, Стари Наго 
ричан, Кралева черква в Студеница и 
Грачаница.

Макар, че Жича бе
време на Втората световна война от 
страна на неприятеля, когато тук наме
рил приют един партизански баталон, 
сега Жича е в добро състояние. Външни 
те стени отново получиха оранжено-чер- 
вен цвят, а двора, помещенията 
манастира и самия манастир като исто
рически паметник внимателно се пазят. 
Тук идват много чуждестрани туристи, 
които искат да се запознаят по-добре със 
сръбското средновековно изкуство изве 
стно отдавна далеч от границите на Ю- 
гославия.

Човек, конто дойде в Жича 
ли ще пропусне момента

*
от

ДВЕ ТРЕТИ от насе
лението на света стра
да от постоянен глад 

неизбежните 
следици от това: лошо 
здраве и липса на енер 
гий.

впо-с

* *

пазена в
от то-

разрушена и по

около

ЖиЧа принадлежи към рашката 
школа, докато живописът принадлежи » 
на много школи. Съвсем малко стеноци 
си са запазени от времето, когато мана
стира е построен. На източната стена на 
южната певница е представено „Разпя-

едвам 
да не посети 

манастира на Стеван Неманя — Студе
нина.

Б. Николов

Гостуването на прочутите хумористи и* 
Белград Драгутин Добричанин Моца и
Славко Симич — Таса в Димитровград предиз 
вика голям интерес всред гражданството. Про
ливният дъжд не попречи- на посетителите да
дойдат, а мнозина

Естрадната музика мо
же да бъде 
ха. Едно изследване,в Сто 
холм е доказало, че кога
то слущй|иб,.е.ст()аден.орке
стър чрез усилватели и ви 
сокоговорители, интензив 
ността на звука понякога 
достига степен, далеч над 
хвърляща онази, считана 
за опасна за човешкия

опасна за слу-

останаха без билети. за продажба на основни средства на общо потребле 
ние — апартамент: доутажен, на улица Маршал 
Тито 22, начална цена 3 600 динара.

В търга могат да участвуват всички правни и 
физически лица, които внесат 10°/л от 
цена в деня на търга.

ТърТът ще стане на 25 септември 1971 година 
в 11 часа в канцеларията на управлението в Димит
ровград на улица Маршал Тито 20.

Общо е впечатлението, че, с изключение 
които изпълнихана хумористичните номера, 

прочутите хумористи, изпълненията на Сиби 
първия акордеон на Югославия за 
Яков Митич, останалите точки бя-

началнатанович и на 
1970 година 
ха на низко равнище.

В. Гъргов слух.

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

ХУМОР
— Жена ми иска да отслабне и на

последък непрекъснато язди.
— И какъв е резултатът?
— За една седмица конят отслабна 

десет килограма.

Свиждане в болницата
Не мръдна от леглото ми, додето 
не свърши за порока си в сърцето.

Случай от практиката 
Този лекар очен 
стана май ... безочен.

Диагноза
Болен от треска да пътува — 
в чужбина да се лекува

Безплатна консултация
На един банкет възрастна дама, же

лаейки да получи безплатна консулта
ция, се обърнала към съседа си на маса
та, знаменития немски патолог Рудолф 
Вирхов:

4— Кажете, професоре, какво прави
те, когато силно се простудите?

— Зависи от вида на простудата, го
спожо. Понякога кашлям, а понякога ки
хам — отговорил Вирхов.

тет ич не иди, а и община 
не може да ти помогне. Пър 
во че поодиш по град да 
разузнайеш куде има рабо
та. Па тьгай че се распиташ 
койи су у комисиюту. Они 
су пет душ. Там требе да 
имащ кума, свата, брата, 
баджанака, балгъзу — къв 
да йе саде род да йе. А ако 
немаш баш никога, тьгай че 
разНелдишеш има ли некой 
оди твойи приятелье или ко 
мшийе роднину у комисию
ту. Ка одириш тековога и 
поспрегнеш родуту тия тре
бе насаме да пошъпче с дру 
Бите четворица из комиси
юту. Они па сигурно че про 
тендираю за свойета човека 
па тия твоят че им помог
не. Ка све това найдеш, ть
гай можеш да идеш и у ко
митет и у общину и они да 
погькну, та ако загусти да 
има комисията на кога да 
в ьрл.н белюту.

Дедукция
— Мамо, ти имаш вече няколко бе

ли косми — казва малкият Ярослав.
—- Родителите винаги побеляват, ко

гато не ги слушат децата.
Ярослав се замисля,
— Чак сега разбирам защо баба е 

толкова побеляла.

Редактира Д. Йотов

Т ражим
Смърт от печатна грешка
Немският лекар Маркус Херц посе

тил веднаж болен, който се лекувал по 
книги, откривайки от тях подходящи ре
цепти. Запознавайки се с този метод на 
лекуване, лекарят казал:

— Аз знам какво ще стане причина 
за вашата смърт. Вие ще умрете от пе
чатна грешка.

Унукатога най-после изка- 
рамо на леб. Детето завър
ши школю, одслужи войску, 
поседе два-три месеца у се
ло па решимо да му найде- 
мо работу. Кве смо муйе ви 
дели додека да га ишколю- 
йемо, това си саде нийе 
знайемо.

Баща на детето иде у войну 
ту на вронт, беше ран>ен, я 
сам бил уз туя влас през 
войнуту, давал сам на пар
тизанке леб не с леб, детето 
има Битап дека йе завърши 
ло школю и войску отслу
жило — що има дума све 
йе по табийет. Добре ама 
млого сам се излъгал. /

Срето йеднога арнога при 
ятеля, поприказа му за кво 
сам дошъл и кво мислим 
да праим, а он саде клима 
главу па ми рече:

—_ Тека нема нища да на- 
прайш. Све това що ми прека 
за за детето и що си ти бил 
уз влас през войнуту това 
сви знаю, ама тува нема ни
кой да ти помогне. У коми-

— Чеке бре, брате мили — 
кажем я, Па ли детето има
диплому кико врата що че 
ми сватове и балгъзе.
— Те напрай ко що сам ти 
казал ако очеш да найдеш 
за детето работу. Ти, бре 
Манчо, куде живейеш — за 
красти ме приятелят. Това 
ти нейе кико преди двайе- 
се године — са йе другикав 
ред.

Що имаше оди сто 
ку продадомо — остала йе 
йедна кравица колко за мле 
ко. Не могу да си чепим ус 
та и детето само си каже 
дека йе са ред он да ньи по
мага ------ ' ’ ”
боту.

Надиго се йедън дън та 
право у град да разВелди- 
шем преко приятелке 
да га усунемо. Мислео я де 
ка ич нема да буде тежко.

Недостатъчно пракични
Продавачка предлага на клиент:
— Тези ризи са много практични, 

не се гладят ...
— Хъм, добре — мърмори клиентът, 

— ами няма ли нещо такова ... и да не се 
пере, а?

Три дъна смудза по гра- 
дат, остадо без ноЬе, 
работу не найдо за детето. 
Не може да спрегнем 
Ауту.

само да наиде ра-
елем

ро-
куде

А със здравийе 
Манча с. р.
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