
Заседание на 
гранични събори

югосяавско-бългирсмата комисия м НА ЗАСЕДАНИЕТО си от 22 септември 1971 го
дина в Драгоман (НР България) смесената югослав
ско-българска комисия за гранични срещи взе ре
шение срещата в Димитровград да се проведе на 3 
октомври, а в Драгоман на 31 октомври тх.

Границата ще бъде открита от 5—19 часа югос
лавско време.

Преминаването на границата от югославски и 
български граждани ще става с лични паспорти и 
специални открити листове, които издават компе
тентните органи. От югославска страна открити 
стове ще се издават на всички граждани, които и- 
мат лични паспорти.

И тази година ще се организира културно-заба- 
програма в Димитровград, в която ще участву- 
нишкият ансамбъл „Оро“ и димитровградският

Срещата в Димитровград 

на 3 октомври ли

вна 
ват
вокален ансамбъл.

Продажба на хранителни и индустриални сто
ки, както и гостилничарски услуги ще организира 
домакинът на срещата.
■ обмен на валута, в съгласие с междудържа
вния договор, ще решат допълнително представите
ли на банките от двете страни.ЕрятстВо д.
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Вреден анахронизъм
— РАЗПРОСТРАНЯВАНЕТО НА БРОШУРАТА „ЗА 

МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС” НА ГРАНИЧНАТА СРЕЩА В 
ГРАД САНДАНСКИ ПРЕДСТАВЛЯВА ОЩЕ ЕДНО ДОКА
ЗАТЕЛСТВО, ЧЕ ЛИПСВА ДОБРА ВОЛЯ ЗА ПОДОБРЯ
ВАНЕ НА ДОБРОСЪСЕДСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ —

Традиционната среща на 
населението от граничните 
райони на СФР Югославия и 
НР България и тази година 
бе организирана в няколко 
градове на страните — съсе
дки. При липсата на други, 
по-изгодни форми на сътруд
ничество и обмен (като гра
ничен оборот) тези посеще- 

, ния служат за укрепване на 
добросъседските отношения 
и взаимното опознаване на - 
населението.

Обаче организаторите на 
граничната среща, която 
през септември се проведе 
в град Сандански в НР Бъл
гария, се постараха да пока
жат как една полезна и до
бре замислена форма на съ
трудничество може да се зло 
употреби и да послужи за 
пропагандиране на българ
ски великодържавни претен
ции.

Какво означава, например, 
изтъкването на снимки на 
известни македонски револю 
циоиери и великани на ма
кедонското възраждане за
едно с българските на табла 
та на пристъпите в този град 
на Пиринска Македония? 
При откриването на срехцата 
в приветственото слово бъл
гарският представител каза, 
че известният македонски рс 
волюционер Яне Сандански 
со е борил за национално ос 
вобожденис на Пиринския 
край и че сега този край се 
ползва с национална свобо
да. Колко тези думи прозву
чаха празно, говори и фак
тът, че на населението от 
този край се оспорва маке
донска националност и че 
според сегашните официал
ни български данни от око
ло 180.000 през 1965 и 1969 го
дина, днес са „останали" са
мо около 1.500 македонци.

Освен това на участниците 
в срещата са подарявани кни 
жки „За македонския въп
рос", която през 1968 година 
издаде Институтът по исто

рия на Българската академия 
на науките. Със съдържание 
то на брошурата нашата об
щественост бе запозната по- 
рано. Напомняме, че тази 
политическо-пропагандна пу
бликация съдържа старите и 
известни български станови
ща за несъществуването на 
македонска нация, както и 
на македонско малцинство в 
НР България. В нея СФРЮ 
се обвинява за извращаване 
на историята, денационализа 
ция и репресии над българ
ското малцинство, а югослав 
ският печат — че води анти- 
българска кампания.

Своевременно, след публи
куването на тази брошура, 
Съюзният изпълнителен съвте 
връчи протест. Най-отговор
ните личности на Българска 
та партия и на правителство 
то заявиха, че тя е ненаучиа 
и не съдържа официално ста 
новнще, както и това, че ще 
бъде премахната от книжар 
ските витрини. Сега обаче 
всичко върви по старому.

Македонският народ, в рам 
кнтс па равноправната общ 
ност на югославските наро
ди, доживя всестранна афир 
мацня и пълно признание в 
света. Българската пропаган 
да насочена към отричане на 
съществуването на македон
ска нация представлява ана 
хроннзъм. Югославия и Бъл
гария, като съседки, имат до 
брн основшшя да настояват 
за подобряване на своите от
ношения н сътрудничество. 
Това е траен интерес на техни 
те народи, тъждествен с ин
тересите за запазване на ми 
ра на Балканите и за консо
лидация на политическата об 
стаиовка в Европа. Пропаган 
дата и поведението, с които 
се повтарят териториалните 
претенции към Югославия, са 
в пълен разрез с така раз
браните реални интереси.

(„Комунист“ бр. 758)

Срещата иа Тито и Брежиев на аерогарата

Г/ТаВ МЕСТНО ЮГОСЛАВСКО-СЪВЕТСКО 
ИЗЯВЛЕНИЕ

Благоприятни условия за богато 

сътрудничество и градивно разреша 

ване на всички въпроси
Икономическото положение на 

Димитровградска община
че съществува добра ос

нова за по-нататъшно разви
тие на югославско-съветски
те отношения, за задълбоча
ване 
между
кигс комунисти и Комуни
стическата партия на Съвет- 

(НА 3 СТР.)

Тито и генералния секретар 
на Централния комитет на
Комунистическата партия
Съветския съюз Леонид Ьре- 
жнев в 
телна размяна 
Белград от 22 до 25 септем- 
ври

ха,
На 25 септември в Белград 

и Москва бс обнародвано 
югославско-съветско изявлс- 
ние, което гласи:

Президентът на Содиалис- 
федсративиа репуб

лика Югослвия и председа
тел на Съюза на югославски 
те комунисти Йосип Броз

на
на сътрудничеството 

Съюза иа югославс- (Стр. 4)течение на изчерпа
на мисиия втическа

1971 година, констатира



Общмната а променяте в политическата система (III)Югослааско-сьвстските отношения

МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ И 

НОВИТЕ КОНСТИТУЦИИ
ПОСЕЩЕНИЕТО НА 

БРЕЖНЕВ И СВЕТЪТ
Разговорите Тпто — Брежнев и съвместното «огос- 

_ изявление за тези разговори все още са 
в световната общественост. Това по свои 

значешгето на тази среща и на този до- 
бъдещнтс отношетм между Югосла- 

отноше-

на местнителавскочлвотско 
тема на деня 
начин говори за
кумете не салю за _____
вия и Съветския съюз, но и за международните

Съвместното югославско-съветско изявление е оце
нено като „Белградска декларация № 2", докато внеоко- 
тиражният „Нюйорк таймс“ нарича това изявление „исто
рически документ”. ,

Изключителният интерес за посещението па Леошщ 
Брежнев в Югославия обусловят повече фактори, първо, 
посещението пада по време когато в свето стават круипн 
престроявания, конто предвещава китайското откриване 
и диалогът Пекин—Вашингтон.

Особената прггалекателност на това посещение 
ше във факта, че до него се стигна след доста голям „ва
куум”, пък н признаци на изостряне на разликите между 
малката, но ползваща се в света с голям престиж социа
листическа и необвързана Югославия и Съветския съюз, 
велика световна сила, която се намира начело на единия 

военно-политически блока.

мофинансиранс 
общности, а по начало, да 
се забележи универсалност- 

нейния обсег на рабо
та, което ще зависи от инте
реса на гражданите и тях
ното свободно определяне. С

включва в работите на об
щината изцяло и в тях. А 
има решаваща дума, би тря
бвало да се свързва за мест
ната общност, в която граж 
данинът идва до пълен израз 
като жител на общината, и. 
в постоянната конференция 
на градовете предупрежда- 

местната оо-

Местните общности, кои* 
то трябва да изразяват само* 
управителните интереси на 
гражданите, още не са се ра 
звили до такава степен, че 
да станат градивен елемент 
в общината. При това, мес
тната общност, в иовечето 
общини действува като исти 
пека самоуправителиа общ
ност па граждани. За тези 
факти следва да се води сме 
тка в разискванията но по
нататъшните* промени в по
литическата система у нас.

В постоянната конференция 
на градовете считат, че при 
внасянето на новите консти
туционни промени трябвала 
се обезпечи още по-иеиосред 
ствсио влияние на местните 
общности в общинската ску 
пщииа. В конституциите не 
би трябвало в никакъв слу
чай да се определи значени
ето и мястото на местните 
общности само със задачите, 
а ролята им трябва да се оп
редели по-конкретно и по-ела 

.етично. Акцент би трябвало 
да се сложи върху това на 
гражданите да се даде въз
можност да изразят своите 
интереси и за местната общ
ност и за всяка нейна кон
кретна дейност.

Какво представлява осно
вата на политическата 
система?

та на

други думи, законодателят 
не би трябвало да изхожда 
от предварително определен 
„модел“ на

ват, че опитите 
щност да да се постави като 
основа на политическата си 

от която израстват и
местната общ-

стсма,
скугицинската ситема и всич 
ки други самоуправитслни 
форми пад базата”.

Значи, местната общност 
в новата политическа систе
ма трябва да третираме ка
то облик на самоуправление 

елемент в общи-

ност, нито пък да утвържда
ва компетенциите й.бе-

Дума-две за интересните 
общности

С общите постановления 
на амандмап XXI на Консти 
туцията на СФРЮ докрай е 
определено положението на 
интересните общности в сис 
темата. Затова в новите ре
публикански конституции;, би 
трябвало да се определи: де
финицията на интересните 
общности, техните функции, 
юридически статус, основни 
принципи и основаване на 
самоуправителни организа
ции и подобни. Обаче препи 
зното утвърждаване на. най- 
голям брой въпроси, които 
се отнасят до. интересните 
общности би трябвало да се 
оставят на ония, които се 
сдружават в такива общно
сти. (решения за основава
не, организиране, взаимни 
отношения и тн.).

и градивен 
пата.

от двата
Резултатите от разговорите, чрез различни интере

си. бяха преценени и на Изтока н па Запада, и като по- 
по-нататъшиото намаляване на на-

Недържавеи, самоуирави- 
тслен характерложителен принос за 

прежението в Европа и на Балканите и за по-лссното ре
шаване. на отношенията между социалистическите стра- При дефинирането на мес 

общност трябва 
да се изрази нейния кедър- 

самоуправителен

яснонп. тната
Потвърждаването на възможностите за различпн 

пътища към социализма, реафирмирането на принципа 
на равноправието, независимостта и суверенитета, лнкви- 

г на силата и диктата в отношенията между го- 
и малките* ликвидирането на икономическата и 

* политическа дискриминация — това е нещо, което в съв-
пзявленне особено изтък-

жавен
характер, нейното качество 
на градивен елемент в общи 

В новите устави надиренето
лемите

пата.
общините този материал се 
регулира като начин на за
доволяване на общите пот
реби в общината. Също така 
трябва да се прецизира и пра 
вото на самоорганизиране на 
местните общности,

акта“ разпо-

местното югославско-съветско 
ват комунистическите вестници в западните страни.

Разбира се, в световната общественост има доста 
н „по-въздържанн оптимисти”, които заключават, че те
първа времето и практиката трябва да верифицират исти
нската стойност на белградските разговори и докумен
ти. Никой, обаче не е и твърдел, че сега в отношенията 
между двете страни са решени всички проблеми.

което
ще сложи „ад 
редбите на републиканските 
конституции за териториите 
на местните общности, оргаНаправена е крупна крачка в това направление. За

това европейската и световна общественост все пак са 
единодушни в преценката, че това не е нито безначител- 
но> нито малко.

Необходимостта, която ни
кой не може да отрече, гра
жданинът колкото се може 
по-непосредствено да се

ните и подобни.
В системата трябва да се 

изтъкне и принципа на са-

бойно поле, което като своя 
форма и начин на действу- 
ване „взе партизанския на
чин на воюване, развивайки 
го от самото начало от мал
ки групи, нататък”. Върхов- 

щаб чрез главните ща-

да се провежда такъв обще
ствено-политически 
който промени положението 
и мястото на работническа
та класа и селячеството по 
отношение на другите обще
ствени слоеве.

Работническата класа сега 
поема ръководна роля в об
ществения и политическия 
живот в Югославия. Полити 
ческият съюз на работниче-

Към 30-годишвината от въстанието процес,

ХАРАКТЕР И ФОРМИ НА 

НАРОДООСВОБОДИТЕПНАТА БОРБА ният
бове в покрайнините осъще 
ствяваше планово ръководе
не с войната и изгради, еди
нна стратегическа и тактич
на концепция. Маневрантска 
та способност, ударната си
ла и тактическо-стратегиче
ската изненада, която осъще 
ствиха партизанските части, 
за окупатора и куизлингови 
ците през цялата война пред 
ставляваше такъв проблем, 
за който те не успяха да на
мерят съответна боева пос
тъпка, с която успешно да се 
противопоставят на парти
занските сили. Военно-поли
тическите победи, осъществе 
ни през втората половина на 
1942 година подпомогнаха по 
-нататъшното изграждане на 
революционната армюг. Съз
даваха се* дивизии и корпуси 
като крупни тактично-опера 
тивни части на. НОВКЖ Ха? 
рактерът и формите на на- 
родоосвободителното движе
ние в Югославия представля 
ват' пример- как в» условия на 
най-съвършена-. техника,, без 
облягане на* „регулярни вой
ски” може да се осъществи 
национално, освобождение .и 
революция; Освободителната 
и революционната война на 
югославските народи показа, 
че за нейното успешно воде 
не в определени исторически

Народоосвободителната 
война в Югославия от 1941 
до 1945 година се развиваше 
в рамките на антихитлерист 
ката коалиция, в която глав
на дума водеха силите на Съ 
ветския съюз и западните съ 
юзници. По своите размери, 
постигнатите цели, участие
то на народните маси, форма 
и характер на борба, тя пре 
дставлява всеобща народна 
война. Борбата срещу окупа 
тора беше, преди всичко, ос 
нова задача на народоосво- 
бодителйото движение.

0 оглед на това, че окупа
торът в нарастващото рево
люционно-освободително дви

ння фронт, който с непосред
ствена акция и със събира
нето на привърженици на ската класа и селячеството 
гражданските партии отхвър в борбата за национално ос- 
ляше програмата на коали- вобождение и социално пре 
цията от различни партии и образование, за равенство и 
създаваше диференциация единство на югославските на 
сред народните маси, което роди „създадоха в Югосла- 
даде възможност сред маси- вия един специален тип на- 
те да се роди общонароден родоосвободително 
отпор. Народният фронт, спо ние“, чийто характер и фор- 
ред думите на др. Едвард ми се създават и развиват 
Кардел, своите политически още в първите дни на въоръ- 
принципи осъществяваше „с женото въстание на народи- 
неумолима борба с оръжие те и народностите в Югосла 
в ръце и с всички други сре вия. Самата политическа пла 
дства срещу окупатора. Въ- тформа на народоосвободи-
проса с организирането на телното движение даде въз-
акцията стана пробен камък можност народоосвободител- 
за искреността на народоос- ната война да се води на 
вободителните лозунги. Па- съвременни военни принци- 
сивността беше открит съю- пи. С избирането на момент 
зник на окупатора. за начало на въоръженото
Обществено-класовата стру- въстание и бяха постигнати 

ктура на народоосвободител военни и политически успе- 
ното движение беще от съд хи до края на 1941; година то 
бовно значение за< характера 
и тенденциите на развитие Върховния щаб на народоос- 
на народоосвободителната во 
йиа. Идейно-политическата и

жение виждаше и потенци
ална опасност за своите вое
нно-политически, а югослав
ската буржоазия за своите 
класови интереси, те не объ 
рнаха по-сериозно внимание 
на тези противоречия и фор
мираха единен фронт на кои 
трареволюцията. В условия
та на общо единство на ре
акцията, борбата за нацио
нално освобождение беше ос 
новна цел. Затова Комунис
тическата партия в Югосла
вия чрез своето народоосво- 
бодително движение органи 
зира и води освободителна 
война и революция. Сложни 
те международни и вътреш
ни проблеми в Югославия 
през Втората световна война 
изискваха от НОВ чрез пар
тизанска война да се разви- 

общонародно въстание и 
от най-малките партизански 
военни подделения да се съ
здаде народоосвободителна
та армия, способна да нанася 
съкрушителни удари на оку 
патора и неговите лакеи, ко
ято със собствена стратегия 
и тактика да спечели оконча 
телна победа. Комунистиче
ската партия в Югославия 
като авангард на югослав
ските народи успя в тези те 
леки дни да свърлсе освобо
дителната борба с революци 
ята и да създаде* здрава ос
нова за водене на общона
родна война. Своята полити
ческа програма народоосво- 
бодителното двилеение про- 
веледаше посредством Народ

движе-

Б Р А ТСТ В О
ВВОШ1И1К НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В ОФР 

ЮГОСЛАВИЯ

ва

ва нещо даде възможност'

вободителното движение да 
предприеме 
инициатива във войната, ко
ето накара, силите; на Оста 
не само на дефанзива, но и 
към прегрупирване на сили
те и довеждане на нови под
крепления; Това. от друга; ст 
рана допринесе много за уве 
личение и укрепване на ав
торитета на НОВЮ., а югос
лавското бойно поле получи 
първостепенно значение, ка 
кто за окупатора, така и за 
съюзниците. В Е 
зи начин бе открито

Директор,
I и игокор— ргдаятоф 
АСЕН ЛАЗАРОВ

стратегическа.
организационна роля. на ра
ботническата класа „бяха ре 
шаващ фактор в класовото 
надделяване на обществено- 
политическия процес, в кой- 

народоосвободителното 
движение се превърна в со
циалистическо преобразова
ние“. Съюзът на работниче
ската класа и селячеството, 
който на платформата на на 
родоосвободителната борба 
осъществи ЮКП даде възмо 
леност в условията на война

N

№рн .Врпспо' — Няш
О*. П«*пп 71, тамфок

М-444 ■ 11-410. ТО условия съществуват* напред 
ничави обществени сили, спо 
собни да разрешат национал 
ни . обществено-революцион
ни и. исторически проблеми 
на народите.

авоиашщтт 15 а ив-
?7Д-ш.-
•11-5-71 СяркбаТЖ.

вропа по то 
ново71 — Боголюб ИЛИЕВ
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Съвместно югославско—съветско изявление

БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ЗА БОГАТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И 

ГРАДИВНО РАЗРЕШАВАНЕНЕ НА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ
(ОТ 1 СТР.) принася към по-доброто раз 

бирателство и сътрудничес
тво.

на сътрудничеството между 
синдикалните, младежки, же 
нски, туристически, спортни 
и други масови организации 
с цел за по-добро взаимно 
разбирателство и запознава
не с живота на народите в 
двете страни.

СФРЮ и СССР да се борят 
за мир, международно сът
рудничество и сигурност в 
целия свят.
СФРЮ и СССР, която е зака 
европейски страни, които се 
претърпяха огромни жертви 
в борбата срещу фашистките 
завоеватели, жизнено са за
интересовани в Европа да се 
укрепи стабилен мир, за да 
се възтанови солидна систе
ма на европейска сигурност. 
Те със задоволство конста
тират, че в Европа се разви
ват процеси на намаляване 
на нарежението, че се забел
язва завой по посока на ре
алистичните оценки на со
циалните и политически про 
мени, които станаха в след
военния период, както и по 
посока на признаването на 
съществуващите 
Положително 
сключването на договор ме
жду СССР и Полската народ 
на република с Германската 
федерална република, двете 
страни се изясняват за тях
ното колкото се може по- 
бързо влизане в сила. Круп
на крачка към нормализа
ция на положението в Евро
па представлява четиристра
нното споразумение по въ
проси, отнасящи се до Запа
ден Берлин. Към по-нататъш 
ното оздравяване на положе 
нието в Европа трябва да 
послужи и скорошното про 
веждане на общоевропейска 
конференция по въпроси на 
сигурността и сътрудничест
вото.

СФРЮ и СССР са привър
женици на укрепването на 
траем мир и сигурност на 
Балканския полустров, чий- 
то важен елехмент би могъл 
да бъде провъзгласяване на 
Балканските за зона свобод-

ра и хмеждународната сигур
ност, необходимостта от бе
зусловно зачитане на По
велята на Организацията на 
обединените нации и осигур 
яването на универсалност на 
ООН. Те са за възтановяване 
на законните права на наро
да на Република Китай в 
ООН, за същевременно прие 
хмане в ООН на Германската 
демократична и Германска
та федерална република, за 
прекратяване на дискрихми- 
наторската политика в ООН 
към Народна република Ко-

ския съюз в интерес на тех
ните усилия за изграждане 
на социализма и кохмунизхма, 
осигуряването на мира, хме
ждународната сигурност, как 
то и в интерес на укрепва
нето | на борбата за незави
симост на всички народи, за 
обществен прогрес и социа
лизъм.

Взимайки предвид практи
ката на междупартийни връ 
зки, която се оказа взаимно 
полезна, СЮ|К и КПСС ще 
разширяват размяната на па 
ртийни делегации и 
сърчават 
на партийни и научни инсти 
туции, както и развитието 
на контакти и връзки на ме 
стните партийни организа
ции.

СюК. и КПСС

ще на- 
сътрудничеството II

СЮК и • КПСС изхождат 
оттам, че главната особеност 
на съврехменното междуна
родно положение, което си 
остава сложно и противоре
чиво, представлява нараства 
нето на силите на мира, про
греса и социализхма. Паралел 
но с това не отслабват и опи 
тите на реакцията да забави 
процеса на социалното пре
образяваме на света, да спре 
борбата на народите за сво
бода и независихмост.

Силите на и.мпериализ- 
ма се стремят къхЧ домина- 
ция над народите, тяхното 
икономическо подчиняване, 
запазване и укрепване на ко 
лониализхма и неоколониали 
зма и нахмеса във вътрешни 
работи на други народи. Те 
се опитват да запазят капи
талистическата система на 
експлоатация на народите и 
да спрат обществения про
грес. Такава политика пред
ставлява постоянен източ
ник на международна напре 
гнатост, локални войни и не 
стабилност на световния мир

В такива условия интере
сът на всички страни и дви
жения, които Ихмат за цел 
изграждане на социализма и 
кохмунизхма, интересите на бо 
рбата срещу агресивните 

стрехмежи на империалисти
ческите кръгове, а за осигур
яване на мира и междунаро 
дната сигурност, за свобода
та, независимостта и социал 
ния прогрес на народите, до 
голяма степен Съвпадат.

СЮК и КПСС придават гол 
ямо значение на всестранно
то развитие и взаимна свър 
заност на комунистическите 
и работническите партии с 
народоосвободителните дви 
жения, с всички прогресив
ни сили в името на мира, 
свободата и независимото 
развитие ма народите.

Съветската страна подкре
пя антиимпериалистическата 
насоченост на политиката на 
необвързаните страни и във 
вързка с това положително 
оценява нейната роля в ук
репването на мира, между
народното сътрудничество, в 
борбата па народите срещу 
колониализма и иеоколони- 
ализма, за независимост и со 
циалеи прогрес.

СФРЮ и СССР, СЮК и 
КПСС се застъпват за разви
тие на широко и равноправ
но сътрудничество между 
страни и народи с цел да се 
укрепва мира и международ 
ната сигурност. Със своята 
политика те и занапред ак
тивно ще допринасят в меж 
дународпите отношения да 
се афирмират принципите на 
миролюбивата коегзистеиция 
на държави без оглед на тях 
мото обществено устройство.

Борческото сътрудниче
ство в годините на Втората 
световна война живее в спо
мените на народите на СФРЮ 
и СССР, нейните традиции на

^3
I

Сътрудничеството на СФРЮ 
и СССР се основава върху• 
близостта на историческите 
съдби, тъждествеността на 
основите на общественото ус 
тройство, близостта в подхо 
да към множество междуна
родни проблеми, привързано 
стта къхМ принципите на со
циалистическия интернацио
нализъм, общата борба за 
мир, независимост и равно
правно сътрудничество и бо
рба срещу империализма.

Това създава подходящи 
условия за плодовито сътруд 
ничество между нашите на
роди, партии и държави и за 
градивно разрешаване на 
всички въпроси, които възни 
кват във взаимните отноше-

ще допри
насят и към по-нататъшното 
всестранно развитие на сът
рудничеството между СФРЮ 
и СССР в областта на поли
тиката и иконохмиката, ата
ка също и в сферата на нау
ката, техниката и култура-

рея.
Сключването на редица хме 

ждународни договори насо
чени към ограничаване на 
надпреварата във въоръжа
ването представлява важно 
постижение през последнтие 
години. СФРЮ и СССР счи
тат, че е необходихмо изтрай-

та. граници.
оценявайкиДвете страни са уверени, 

че съществуват голехми въз
можности за разширяване и 
задълбочаване на икономиче 
ското и научно-техническо 
сътрудничество между СФРю 
и СССР, както на държавни, 
така и на междудържавни 
основи, включвайки и сътру 
дничеството засновано на до 
говора хмежду СФРЮ и Съ
вета за икономическа вза
имна помощ. Основните на
соки на по-нататъшно разви 
тие на югославско-съветски
те икономически отношения 
са разширяване на стокооб 
мена, взаимно полезната ко
операция и специализация на 
производството, така също и 
на проектантските, изследов 
ателските работи, особено в 
ония отрасли, които опре
делят съвременния научно- 
технически прогрес. В този 
смисъл двете страни поздра 
вяват сключването на спора
зумение между СФРЮ и 
СССР за периода от 1971 — 
1975 година. Двете партии 
считат за необходимо да ра
боти за развитие с по-бърз 
темп на икономическото съ
трудничество между СФРЮ 
и СССР.
Междуправителственият ко 

митет по стопанство и науч
но-техническо сътрудничест 
во и съответните стопански 
органи и организации надве 
те страни ще изучат всички 
възможности и ще предпри
емат необходимите крачки 
с цел за по-ефикасно и по- 
бързо развитие на икономи
ческите отношения.

СЮК и КПСС подчертават 
значението на по-нататъшно
то развитие на връзките на 
базата на реципроцитета в 
областта на печата, радиото 
и телевизията, културата и 

Те считат, чесре 
информи

ране, които имат големи въз 
можности, следва да действу 
ват в интерес на укрепване 
на взаимното уважаване и 
дружба между народите на 
СФРЮ и СССР, при което 
трябва да допринасят 
обективното и доброжелател 
но осветляване на усилията, 
които се предприемат в две
те страни в социалистическо 
то и комунистическото из-

но да се продължи по пътя 
към осъществяването на пра 
ктически мерки в областта 
на разоръжаването и преди 
всичко, къхМ забраняването 
на оръжие за масово унищо 
жение, — ядреното, бактери
ологическото и химическо
то.

Разглеждайки разоръжава
нето като материална осно
ва на политиката на намал
яване на напрежението и оз
дравяване на международ
ните отношения СФРЮ и 
СССР считат, че е назрял въп 
роса за намаляване на въо
ръжените сили и въоръжени
ето в Европа. СФРЮ и СССР 
считат за полезно провежда
нето на конференция на пе
тте ядрени държави. Те са 
за свикване на световна кон 
ференция по разоръжаване-

ния, без оглед на 
сложност. СЮДС и КПСС из
хождат, от това, че полити
ката на кохмунистическите и 
работнически партии, които 
стоят начело на своите на
роди и работническа класа 
в борбата за изграждане на 
социалистическо 
днес и занапред, 
ма основа може да бъде са
мо учението на Маркс-Ен- 
гелс-Ленин, което творчески 
се прилага и развива в съг
ласие с особеностите на вся
ка страна. Методите на из
граждане на социализъм, ко 
ито отразяват опита и спе- 
цифичностите на развитие в 
отделни страни, са работа 
на народа и работническата 
класа в отделните страни и 
не трябва взаимно да се про 
тивопоставят.

тяхната

общество.
незахмени-

то.
СФРЮ и СССР искат лик

видиране на всички останки 
на колониализма. Те изразя
ват решителна подкрепа на 
народите на Азия, Африка и 
Латинска Америка, които за
щищават своята свобода и 
независимост в борбата сре
щу силите на гшпериализма 
и неоколониализма.

СЮК и КПСС изразяват 
дълбоко убеждение, че рал 
витието на всестранното съ
трудничество хмежду двете 
партии и страни отговаря на 
съществените интереси на на 
родите на СФРЮ и СССР. 
Дружбата на народите на 
СФРЮ и СССР, която е зак- 
лена в съвместната геройска 
борба срещу фашистките по 
робнтели, представлява тях
ната най-ценна придобивка. 
СЮ|К и КПСС ще правят 
всичко дружбата между на
родите на двете страни не
прекъснато да укрепва и да 
представлява активен фактор 
в борбата на СФРЮ и СССР 
за мир и социализъм.

на от ядрено оръжие.
СЮК и КПСС решително 

осъждат агресията на САЩ 
и нейните съюзници срещу 
народите на Индокитай. Те 
подкрепят героичната борба, 
както и на народите на Лаос 
и Ка.мбоджа и твърдо мисис- 
тират към неотложно и безу 
словно изтегляне на въоръ
жените сили на САЩ и тех
ните съюзници в Индокн- 
тай.Развитието на всестранни

те югославско-съветски отно 
щения се основава върху при 
нципите, които са изложени 
в Белградската декларация 
от 1955 година, в Москов
ското изявление и Деклара
ция от 1956. година и в съв- 
съвместното югославско-съве 
тско изявление от 1965 годи-

СФРЮ и СССР потвържда 
ват своята решителна под
крепа па борбата на араб
ските народи за ликвидира
не на последиците от израел 
ската агресия, за освобож
дение на териториите, които 
е окипурал Израел. Двете 
страни се застъпват за пъл
но претворяване в живота 
на резолюциите на Съюза иа 
сигурността от 22 ноември 
1967 година и възтановяване- 
то на законните права иа 
арабския народ в П 
на. Те са съгласни, че пости
гането на политическо реше 
ние иа Близкия изток би доп 
рииесло към иазряването иа 
условия за осъществяването 
па мерките в намаляването 
иа' военното напрежение в 
целия този регион, а по-спе-

на.
Двете страни считат за не

обходимо да продължат да 
развиват върху тези основи 
приятелско сътрудничество 
хмежду СЮК и КП СС, като 
партии, които ръководят со
циалистическото изграждане 
в своите страни и да укреп
ват доверието, което трябва 
да характеризира взаимните 
отношения между Двете пар 
тии и двете суверенни дър
жави.

Двете страни ще подтик
ват по-чести срещи, размяна 
на хмнения и консултации на 
различни равнища между 
СКЖ и КПСС и СФРЮ и 
СССР по въпроси от между
държавните отношения и вън 
шната политика. Двете стра 
ни са уверени, че това до-

изкуствата. 
дствата за масово

алести-

Председателят на Социа
листическа федеративна 
република Югославия и 
председател на Съюза на 
югославските комунисти

към

циалио за превръщането на 
Средиземно море в море на 
мира и приятелско сътрудни 
чесгво.

СФРЮ и СССР считат за 
необходимо увеличение на 
ролята на Обединените на
ции като инструмент иа ми-

ЙОСИП БРОЗ ТИТО

Генерален секретар иа 
Централния комитет на 
Комунистическата пар
тия на Съветския съюз

ЛЕОНИД ИЛИЧ БРЕЖНЕВ
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граждане.
Двете сбрани придават го 

лямо значение на разширя
ването на непосредствените 

се вконтакти на трудещите 
СФРЮ и СССР и развитието укрепване на решимостта иа
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Икономическото положение в Димитровградска община
И това се случва...

Да се изнамерят огнищата на 

разпиляването на средства
ВАРОСВАЛИ- И СЕ 

НАСТАНИЛИ ■«■

— ЧИЯ Е БИВШАТА КВАРТИРА МА Д-Р НИКОЛА 
ЦВЕТКОВ? ЗДРАВНИЯТ ДОМ ИЗИСКВА ВЪЗЕЛА 
ДА РАЗВЪРЖЕ ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА. —

нс на стопанството и силата 
общинския бюджет, авто

рите на топи материал сти 
до и.чвода, че най-вероят 

но Общината няма да може 
да направи никакви облек
чения.

Необходим с обстоен ана
лиз на състоянието във 
всяка трудова организа
ция

стопанството. Един от фак
торите за низката произво
дителност на труда и малки 
средни лични доходи, които 
през тази година са 796 дина 
ра, е и техническата обору* 

'деност па труда. Сегашната 
стойност на основните сред
ства на стопанството възли
за па 24.975.000 динара или 
по един зает 12.857,20 дина
ра. Обаче въпрос е колко 
кои от съоръженията са фу 
икциоиалии и икономически 
употребими. От друга^стра- 
иа, стремежът за подобрява
не на оборудеността води 
към нови дългове и все пове 
че обременява стопанството.

Дълговете на стопанството
все по-големи

На вчерашната сесия па 
Общинската скупщина в Ди 
митровград бс разгледай ана 
лнзът на Секретариата но 
стопанство и финанси за и- 
коиомическото положение в 
общината и състоянието след 
най-новите мероприятия иа 
Съюзния изпълнителен съ
вет.

на

гатНеобикновено, но действително! Вместо но мол
ба на Здравния дом в Димитровград да .варбева мо
ментално празната квартира на д-р Цветков, кому
налното предприятие „Услуга“ в късните вечерни 
часове иа 14 септември настанило, по решение ни 
работшгчсския си съвет, завеждащия тъкачния цех 
Младен Рангелов. Здравният дом на другия ден уз
нава чрез съседи за ^тихата окупация” на квартира* В материалите сс подчер

тава, чс са направени отстъ
пки от обществения план по 
развитието на общината за 
периода 1966— 1970 година, 
но въпреки това икопомиче-' 
ско положение па общината, 
в рамките на възможности
те, укрепва. Общественият 
бруто-продукт и национал
ният доход през този период 
са в постоянен растеж, а 
броя т па заетите е по-голям 
с 301 работника в сравнение 
с 1965 година. За реконстру 
кция и разширяване на про
изводствените мощности са 
изразходвани 50.000.000 дина 
ра, от които 92% в стопан
ството, а 8% за нестопански 
цели.

Обаче изключително прера 
ботвателният характер иа 
стопанството, високият про
цент на производствените 
разходи в съвкупния приход, 
договорните и законни задъ 
лжеиия влияят на стопанст
вото да остават по-малко 
средства за разпределение. 
От друга страна, с оглед на 
дълговете на стопанството 
иа трудовите организации 
ще остават все по-малко сре 
дства за фондове, което 
ще затрудни ония трудови 
организации, чиито съоръже 
ния са изхабени или иконо
мически застарели.

За отбелязване е, че трудо 
вите организации през пе
риода януари — юни т.г. са 
разпределяли средствата от 
дохода повече в полза на ли 
чните доходи при същевре
менно намаляване на фон
довете. Авторите на матери
ала изтъкват, че отговорно
стта- за това носят трудови
те организации, които нере
довно анализират собствено 
то си положение и наруша
ват съотношението между 
растежа на производително
стта на труда и личните до
ходи, което е причина за на
маляване на натрупването в

пя
та. С оглед, чс блокадата на 

текущите сметки за цялото 
стопанство възлиза на около 
38.948.292 динара и че дъл
говете на предприятията са 

с 11.905.000 дина-

Мсждувременио е придвижен целият админи
стративен парат иа „Услуга“ и иа Здравния дом. Иа 
16 септември комуналното предприятие осведомя
ва Здравния дом да заплати дължимата сума за на
ем и че вече няма право на тази квартира, защото 
тази квартира е построени» със средства от бив
шия Фонд за жилищно строителство, чннто наслсд- 
1шк е службата за стопанисване е жилищни сгради 
в обществена собственост, която по-късно сс присъ
единила към „Услуга“ и сдннЬтвеио това предприя
тие може да разполага с тази квартира.

Същия ден Здравния дом се обръща към Общнн 
ската скупщината с молба незабавно да предприеме 
мерки за принудително изселване на безправно на
станената квартира като доказва, че квартирата при 
надлежн на Здравния дом н че в нея трябва да се 
настани лекар-педиатър приет по конкурс.

В обоснованнето

по-големи 
ра, отколкото вземанията и 
че блокираните средства за 
складирани 
на 33.107.000 динара, автори
те предлагат трудовите ор
ганизациите да намерят про
изводствени и организацион
ни решения за намаляване на 
деловите разходи в съвкуп
ния приход за подобряване 
на икономическите ефекти. 
Предлага се, също така вся
ко предприятие да си наме
ри огнищата на несъразмер
ното разпиляване на 
ства, което най-често се по-

стоки възлизат

Нередовното изплащане иа 
дълговете спъва ускореното 
развитие иа стопанството. 
Производителните трудови 
организации са иай-затрудне 
ни. За първите шест месеца 
тази година от текущите сме 
тки на трудовите организа
ции са платени 9.927.575 ди
нара дългове. Обаче дължи
мата още сума е 38.948.292 
динара. Причините за това 
авторите виждат в преработ 
вателния характер на стопа
нството и в удребнеността 
на мощностите, в слабата те 
хническа оборуденост и низ 
ката производителност на 
труда. Дълговете на стопан
ството влияат върху намаля 
ването на натрупвателната 
способност и затова се пос
тавя въпрос, дали трудовите 

- организации са в състояние 
да изплащат кредитите.

Анализирайки възможнос 
тите за известно разтоварва

на решението с което кварти
рата се дава на ползване на Никола Цветков от 8. 
XI. 1962 година се казва:

сред-

явява под названието „други 
разходи". Необходим е съ
що така дълбок анализ на 
пазара и на деловите парт
ньори. Всички трудови орга
низации трябва също така 
да анализират най-новите ме 
роприятия на Съюзния изпъл 
нителен съвет, да си ревизи
рат плановете и да изготвят 
дългосрочни програми, кои
то да спомогнат- за ефикасно 
то провеждане на тези меро 
приятия.

„С оглед на това, че с въпросната квартира, в 
която преди това е квартнрувал д-р Джордже Ми- 
тич, разполага Здравния дом и същата е дадена на 
Цветков на ползване от страна на Здравния дом, 
за което той поднася удостоверение, то е взето ре
шение в диспозитива.“

Така гласи решението, издадено от бившия Об
щински народен отбор.

От разговора с най-изтъкнатите правници при 
Общинската скупщина Тодор Филипов и Вера Ми- 
ланова узнахме, че „Услуга“ в никакъв случай не 

да бъде собственик на тази квартира и че соб 
или Общинската скупщина или Здрав-

може 
ственик е 
ния дом.

Остава въпроса да разреши Общинската скуп
щина. Но едно е сигурно: „Услуга“ не е спазвала ка 
налния ред на нещата. Ключовете за варосване на 
квартирата били взети на 14 септември преди обед, 
а Младен Рангелов се настанил в същата в 22 часа 
вечерта. Самият начин на настаняване показва, че 
„Услуга" и нейните органи на управление са знаели 
и преди това, че квартирата в никакъв случай не 
може да бъде тяхна собственост. По 
„Услуга ’ която стопанисва с всички обществени 
сгради в Димитровград, може да сложи 
всяка друга моментално празна квартира.

А- й.

Предложени кандидатите на 

ССРН в общинските съвети
тази логика

На 24 септември т. г. Об
щинския отбор на Социа- 
листическия съюз, председа
телството на синдиката и на 
родната младеж проведоха 
съвместно съвещание на кое 
то бяха предложени канди
дата на ССРН в съветите и 
комисиите 
скупщина.

Според статута на община 
та, обществено-политически
те организации предлагат съ

тяхната отговорност пред 
гражданите, на съвещанието 
бе прието съвместно предло
жение, чието потвърждава
не се очаква на заседанието 
на общинската скупщина на 
срочено за 30 септември.

Използвайки правата, 
то им дава Статута спомена
тите организации предложи
ха свои представители в о- 
сем съвета и седем комисии, 
при което са застъпени ос- 
вем работници и 
и селяни.

ръка и на

Д. Йотов

Решения на Съвета по комунална дейност конна Общинската

Г аражи само планово!
ответен процент членове в 
общинските форуми. Имайки 
предвид задълженията, кои- 
то стоят пред

На 22 септември т.г. Съве
та за комунални 
проведе заседание на което 

ч разгледа някои въпроси във 
връзка с градоустройствения 
план на града. Имайки на 
предвид плановото изграж
дане на Димитровград Съве 
та разреши на самостоятел
ното предприятие „Търгоко- 
оп“ да построи 
магазини на улица „Христо 
Ботев“ срещу гимназията, на 
„Сутйеска“ до болницата и 
на „Седми. юли" срещу об
щинския комитет. По този 
начин ще бъдат снабдени и 
перифериите на града. Съве
та разреши на Венко Миков 
да построи къща, който въ
прос досега беше спорен.

Съвета се срещна се един 
сериозен проблем около из
граждането на помощни по
мещения, между тях и на га
ражи.

Освен заемането на обще-

служащиствени плацове такива стро
ежи нарушават и изгледа на 
града. С оглед на това, че е 
анулирано досегашното ре
шение според което гаражи 
можеха да се изграждат нав 
сякъде, сега е формирана ко 
мисия, която ще изготви 
предложение и ще го подне

се на Общинската скупщина 
къде и какви гаражи могат 
да се строят в бъдеще.

Комисията трябва да изгот 
ви предложението до 10 ок
томври в съгласие с градо
устройствения план на гра-

въпроси
членовете и В. Г.

В комбинат »Димитровград«да-
В. г.

Работа за още 181 душимонтажни Наши младежи на »Морава 71«
По инициатива на между- 

общинския секретарият на 
народната младеж през пър
вата половина на септември 
се формира междуобщинска 
бригада „Приятели на Мора
ва". Бригадата е формирана 
од младежи от десет общини 
между които и Димитровград 
ската младеж с десет брига 
дира.

лични курсове като: земедел 
ско-тракторски, шофьорски 
курс за А и Б 
трооксиженисти и др. Тези 
курсове предизвикаха голям 
интерес сред младежта, ао- 
собено „инициативата на 
„Дървена застава” од Крагу 
евац и „Четиринадесети окто 
мври" од Крушевац да прие
мат на работа 70 младежи, 
които завършат курса за еле 
ктрооксиженисти.

Фабриката за гумени 
лия „Димитровград“ тези дни 
бе изправена пред гоЛеми за 
труд не ния. За обявените 181 
вакантни места бяха се оба
дили 757 кандидати. От 
га страна, и от Пирот се бя
ха обадили голям брой лица 
с необходимите за тези работ 
ни места квалификации, та
ка че мнозина от кандидати
те още в началото бяха „от
странени“.

Комисиятаизде за приемане на 
работна ръка, ръководейки 
се от критериите (квалифи
кации, възраст, материално 
състояние и др.) прие 181 ду-

класа, елек-

АРУ-

С това броя на заетите в 
димитровградска община в

Ср™оатН3С000ОТАОу^°СТПГНа Ш1Ф‘
Покрай всичките удобст

ва за бригадирите в Соко- 
баня са организирани и раз- В. Г.

В. г.
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За водоснабдяването в Босилеград
За размекване

ВОДОПРОВОДЪТ ЩЕ СЕ СТРОИ ЩЕ СПИРАТ ЛИ РЕЙСОВЕТЕ 
ВЪВ ВРАНЯ?На последното 

ние общинския съвет 
панство разгледа

си заседа- 
по сто- 

няколко 
важни въпроси, които ще се 
намерят на предстоящата се 
сия на Общинската 
на в Босилеград.

Съветът по стопанство взе 
решение още веднага да се 
започне с изработването на 
Бодопровода от Босилеград 
до Извор, където

воарите и другите обекти. 
Освен това сега вече няма 
да са проблем и средствата. 
От общински средства и бан 
кови кредити са осигурени 
общо 89 милиона стари ди
нара, които според проекто
сметната документация 
бъдат достатъчни за реали
зирането на тази акция.

Босилеградското транспортно предприятие вече дъл 
го време търси от Вранска община позволение автобуси
те му да могат да спират и в града. Това нещо искат път
ниците, особено тези от Босилеградска община.

Именно, след изгражаднето на автобусната спир
ка, която се намира при входа на Враня на много тран
спортни предприятия е забранено с автобусите си да вли
зат в града. Обаче не и на всички. Така например авто
буса, който съобщава от Враня до Крива фея има право 
да влиза и в града.

Обективно гледано, съществуват нужди, поради ко
ито босилеградското транспортно търси такова позволе
ние.

от истои- 
мения извор ще се вземе ед
на шеста част от водата.

За тази

скупщи-

Между другото 
необходимостта

цел сега вече са 
изцяло направени подготов
ки. Предприятие ,Пелагония' 
е изработило проект за изгра 
ждане на водопровода, резер

се изтъкна 
за по-уско- 

• рено решаване на водоснаб
дяването на Босилеград, кой 
то представлява съществен 
болезнен въпрос.

ще

В. В.

Както е известно, Босиле
град вече няколко През 1972 година: Във Враня се намират почти всички междуобщински 

служби, здравни и съдебни организации, който масово 
ползват и жителите от Босилеградска община. Поради 
практически причини оказва се, че е необходимо поне на 
едно място в града да спират автобусите. Това ще озна
чава особено голямо предимство за болните. А такива 
във вранската болница от Босилеградско има много.

години
няма вода и за най-елемен- 
тарни нужди. Поради такъв 
недоимък в здравния дом се 
принуждават все по-често да 
отлагат спешни операции, с 
което се създава 
риск за човешки животи. Но 
не става въпрос само за бол 
ницата. Ветеринарната стан 
Ция и кланицата също нямат 
вода. Нямат я и основното радската община ще бъде ор

ганизирано и проведено ця
лото кадастърско премерва- 
не и бонифициране на имо
тите.

Това премерване, за кое
то ще се изразходват някол
ко милиарда стари динара 
ще бъде на високо равнище 
в сравнение с онова, което 
е проведено преди двадесет 
години.

Тази обемна акция се оча
ква с нетъпрение от страна 
на населението в комуната. 
Става въпрос, че при пос
ледното премерване са били 
направени очебиещи и круп 
ни грешки, въз основа на ко
ито се е стигнало до различ
но неправилно обременява
не на селяните в босилеград-

КАДАСТЪРСКО ПРЕМЕРВАНЕ И НОВА 
БОНИФИКАЦИЯ НА ИМОТИТЕсериозен В. В.

От страна на Републикан
ското геодетско управление 
идващата година в Босилег-

ските села с данъчни облаги.
Тоя път обаче, за да када- 

старското премерване успее 
изцяло необходими са значи 
телни подготовки. Като пър
во това се отнася до обележа 
ване с межди не само част
ните, но и обществените 
имоти. Колко това е обемна

В босилегрвдските магазини
училище, гимназията и учи
лището за квалифицирани 
работници, където има към 
1.000 ученици. Това са 
реждения, които са от общо 
значение за всички в кому
ната. Но не по-малко

НЯМА ОЛИО И ЗАХАР!
Вече става традиционно: 

всяка есен в магазините в 
босилеградската община ня
ма достатъчно някои важни 
артикули. И тоя път щом ка
то започнаха да се готви 
зимнина трудно се нахмира 
олио, захар и др.

Това не означава, че тези 
стоки ги няма на пазара. На 
против, във вътрешността, 
въпреки повишеното сезон
но потребление не се чувст- 
вурва недостиг.

В случая босилеградските 
търговски организации пока

зват неспособност да се спра 
вят с тоя проблехМ. Това е та
ка, защото 
направо от производителите, 
но от предприятия на едро. 
Това е една от причините 
защо не успяват да получат 
тези стоки. Втората е тази, 
че не е извършено благовре- 
хченно снабдяване с необхо
димото количество стоки.

Ето защо босилеградските 
потребители са недоволни.

УЧ-
те не купуватакция — вижда се от следни 

те данни: на територия на 
комуната съществуват къхЧ 
5.000 семейства, от които сре 
дно всяко притежава по 20 
собствени парцели, 
така и зехмеделските коопера 
ции заехмат къхЧ 4.000 парце
ли, които поотделно трябва 
да се обележат.

Прехмерването ще изисква 
и други подготовки, в кои
то ще бъде предимнр вклю
чена общинското геодетско 
управление.

труд
ности поради недоимък на 
вода имат и всички жители.

Досегашните настоявания 
тоя въпрос да се разреши 
на задоволителен начин са би 
ли безуспешни. В случая не 
са били осигурени достатъчно 
средства, нито пък е бил из
намерен извор, който да за
доволи с вода нуждите на 
Босилеград.

Също

В. В.

Босилеградв. в.

НЯМА РЕДОВНО ТЕЛЕВИЗИЯЗемеделците недоволни от кооперациите:
Собствениците на телеви- 

зири в Босилеградска об
щина отново Ихмат проблеми 
с телевизията. Ихменно преб 
последната седмица те нере 
довно, по-точно само на “мо
менти гледат програхчата. 
През останалото врехме или 
няхма образ или пък звук.

С една дума, босилеград
ските зрители отново нямат 
телевизия.

Дефектът, който пречи 
за нормално приемане на те
левизионната програма е на 
станал на телевизионното ре 
ле на Бесна кобила. Обаче 
учудва, че никой не го поп- 

Мохмент е да кажем, че 
има определено лице, което 
да работи на релето. Обаче

от негова страна не се прев- 
зихма нищо. Ето защо е въз
можно в белградската теле
визия да не ИхМ е известно за 
въпросния дефект.

Но без оглед на всичко 
зрителите искат да гледат 
програма и тях не ги интере 
суват такива нещатно реше- 
ни работи. В краен случай 
както и всички други або
наменти и те редовно си за
плащат таксите за телеви
зия. По такъв начин те 
в неравноправно положение 
и са ощетени. Да напомним, 
че телевизията е и единстве
ното средство, което замес
тва липсата на културно:$а- 
бавеи живот в Босилеград.

В. В.

ПРОИЗВЕДЕНИЯТА ПАК НЕ СЕ ИЗКУПУВАТ
Земеделските производите

ли в Босилеградската общи
на са недоволни от работата 
не само на земеделските ко-

вени картофи, фасул и дру
ги стоки. Обаче за това ни
кой не проявява интерес. Та 
ка например в закона за обо 
рот на стоки и в закона за 
дейността на селскостопанс
ките организации се налага 
зехмеделските кооперации на 
Своите райони да изкупуват 
всички земеделски произво
дствени излишеци. В тези 
закони се предвиждат и на
казателни санкции.________

операции, но и на останали
те търговски организации в 
комуната.

За разлика отпреди, се
га нито една организация не 
показва интерес за изкупува 
не на произведенията от зе
меделското производство в 
тоя край.

Здравеопазва нето в са

Босилеградско

П0-Г0ЛЕМИ 

ПРАВА ЗА 
ОСИГУРЕНИТЕ

равя.
Да не говорим само за 

ябълките. Това е стар въпрос 
който никой не обръща 

Но не 
ябълките проблем.

на
Бележкасериозно внимание, 

са само
В случая неубедително е 

ако се твърди, че няма усло 
вия за гоя вид изкупуване. 
Практиката па кооперациите 
порицава това нещо. В слу
чая, ако се докарва зелен
чук от вътрешността за ну
ждите на планинските села 
защо тоя не може да се из
купува в самата комуна. То 
ва е възможно, обаче тога
ва тези които се занимават 
с търговия би били лишени 
от пътни и дневни.

ЧАКАЛНЯ, ИЛИ?,.,Босилеградските земеделци 
имат пазарни излишеци и от 
други произведения. Напри- 

Райчиловци, Ра-

На предстоящото си засе
дание Общинската скупщи- 

Босилеград ще вземе 
решение, съгласно което ще 
се повишат правата на оне- 

не са обхва-

На автобусната спирка в Босиле
град има чакалня.

Хубаво е, че след толкова дълго 
времо сега има къде пьттщите къде да 
се подслонят, да си вземат билети и да 
чакат до тръгването на автобусите.

Някои пътници са принудени в ча- 
,калията да прекарат и по повечеч ча
сове. Касае се за‘ онези пътници, кои
то идват от друго място.

Чакалнята обаче, макар че е помес
тена в нова сграда не предлага нито 
минимален уют. Общо тук е нехигиенн 
чно. Твърде рядко се почиства. Няма 
достатъчно и скамейки. Преди тук бя
ха сложени изразходвани седалища от 
автобуси, но сега вече ги няма. Къде са 
— не е вестно.

Пътшщите правят и други залебеж- 
ки. Когато е струдено, тук почти нико
га не се затоплява, макар че вътре има 
печка.

на в мер тези в 
дичевци, Млекоминци и дру 
ги села отлични произво- 

И на
зи лица, които 
нати- от страна на задължи- 

здравно осигурява
но уточнено със съответния 
републикански закон.

Това решение се отнася 
до всички лица, които не са 

Тяхната

дители на зеленчук, 
тях надеждата им е, че щетелното
успеят през есенните дни про 
изводството си да превър
нат в пари. В това обаче не 

защото ги конкури 
и земеделските коопера-

здравно осигурени, 
здравна защита ще се оси
гури със средства от общин 
ския бюджет. По тоя начин 

лица ще имат същи 
права, коит ое установил ре
публиканския закон и пред
писанията на здравната оо- 
щност за осигуряване 
Враня.

Лица, за които ще е вал ид 
но това решение има доста 
в Босилеградска комуна. То
ва са преди всичко онези, 
които нямат земя или как- 
вито и да било Други собст
вени приходи.

успяват,
рат
ции, и гостилничарското пре 
дприятие. Вместо да изкупу- 

тяхиото производство, те
В. В.и тези

ват
купуват зеленчук във вътре 
ш костта и го изнасят на иа-във

Босилеград и в оие- 
комуната, където 

не успяват зеленчуци.

зара в 
зи села в Отговорните от транспортното пре

дприятие би трябвало с по-голямо вни
мание да се отнесът към чакалнята си, 
защото това е н в техеп иптерес.Същите тези търговски ор- 

могат да изкупу- 
няколко тона качест-

В. В.га низа ции
ват иВ. В.
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СУРДУЛИЦАСУРДУЛИЦА

сени щш измиеСЕСИЯ НА 1С НА 30 СЕПТЕМВРИ ОС в Сурдулица към края 
да 1965 гол. не е била в съ
стояние да връчи решение 
на притежателите на къщи
те да сторят това. Виденов 
е бил принуден да търси за
щита от ОС в Сурдулида, От 
1965 год. до днес въз основа 
на изявлението му са идва
ли две комисии. За още по- 
голямо съжаление е обаче л 

тяхните констата- 
къщи

Още когато Клисура се чи 
ОС Власина Окруслеше към 

глина в центъра й — Дервен 
имаше много дотраяли къщи 
от чието рухване бяха угро- 
зени животите на селяните, 
особено на децата. На иска- 

населението от Дер 
ОС Власина Округлида

и гостилничарски организа
ции^ за въвеждане на мест
но самоболагаие па населе
нието на е. Алакииди, Топли 
дол и самия град Сурдулица.

На заседанието си ОС въз 
основа па предложението на 
комисията за избираме и и- 
менуваиия' ще извърши 
бмраие иа нови съвети и ко
мисии в състава си и управи 
телим съвети на отделните 
фондове, тъй като мандата 
на досегашните членове в 
същите е изтекъл.

мерки: да се подобри орга
низацията в предприятието, 
кадровата служба също та
ка, да се намалят деловите 
разходи, предприятието да 
се интегрира с някое Иконо
мически по-силно и да се са 
нира загубата от фондовете 
на същото.

ОС ще вземе и някои реше 
рия, като: за общинските съ 
дебни такси, за производст
вото на железопътни травер 
си, за санитарните и техни
чески пособия, които трябва 
да притежават търговските

На предстоящата сесия иа 
ОС на 30 септември ще се ра 
згледа полугодишното състо 

оргаинза- 
на стопа н-

рудовнтс 
бластта 1 

ството н здравеопзването иа 
територията на сурдулишка- 
комуна и санацнонната про
грама на строителното пре
дприятие „Зидар“. Въпреки 
постигнатите успехи през I 
полугодие на т.г. в сравнение 
със същия период на минала 
та година, налага се да се 
преразгледа инвестиционна 
та политика, ■общите и бюд
жетни разходи, личните раз 
ходи и заплатите, както и 
цялата дейност на трудови
те организации. Кадровата 
политика трябва ясно и до 
край да бъде уточнена И да 
се изнамерят най-добрите нн 
струменти в разпределение
то на личните доходи. Стро 
ителното предприятие „Зи
дар“ от Сурдулица през 1970 
година е имало загуби от 
244.260 дин. Въз основа иа 
това ОС предлага следните

янис на т
цип от о

нията на 
вен 1 -
изпращаше свои комисии за 
разрешаване на въпроса. По 
ложението е подобрено и 
щите, които бяха пред разпа 
дане са срутени, а Дервен 
все повече получава своя же

и из
въпреки
ции, че споменатите 
трябва да се поправят, или 
разрушат и махнат от място 
то, където се намират — до 
днес нищо не е сторено. Б. 
Виденов е изявил че за 6 го
дини и ОС в Сурдулица не 
е могла да връчи решения 
на притежателите на къщи
те. Докато така неизвестно

къ

лан изглед.
Интересна е обаче една 

случка. Борис Виденов, пре
ло сърбох7>рват- 

език в Осемгодишното

М. В.
подавател
ски _ ^ , 
училище „Иво Дола Рибар 
в Клисура, иначе известния 
откривател на „ЛД"—цигари 
с отправил преди 7 години 
иск до бив. ОС на Власина 
Округлица да се предприеме

КАРАМАНИЦА БЕЗ РЕЙС продължава постъпката — 
къщите все повече и повече 
се демодират и приближават 
към нежелателното — рух
ването. Виденов бил прину
ден за наведената небреж
ност да се отнесе до отдела 
на вътрешните работи при 
ОС в Сурдулица.

От известното до тук ли
чи, че не е спънка в това че 
не могат да се „намерят“ 
Любомир и Владимир от Ко 
луница. Касае се за голямо
то нехайство и небрежност 
на надлежните фактори при 
ОС в Сурдулица.

Почти два месеца Карама- 
ннца н околните села в ра
йона са без съобщения. По
ради продължителните дъж
дове към края на лятото пъ
тя от Долно Тлъмпно до Ка- 
раманица е развален до та
кава степен, че не негоден 
за съобщения.

По този начин население-

И какво сега?
Налага се да се чака про

летта н тогава навреме да се 
предприемат мерки да се по 
прави пътя и да се възтано- 
вят пак съобщенията с този 
отдалечен от центъра на ко
муната район. Л до пролетта 
— жителите на тези села ще 
мъчат мъка със снабдяване
то и др. проблеми.

За това състояние иа пътя 
са си виновни най-много жи 
телите на Карамаиица, Го- 
леш и Жеравино. След като 
пътя бе развален — не пред
приеха навременни мерки, 
изпуснаха цено време и за
това сега ще платят за неак- 
тнвността си.

мат мерки във'връзка с две
те сгради на Любомир и Вла 
димир Миланови от с. Колу- 
ница намиращи се в непос
редствена близост до 
вата къща в Клисура — Дер, 
вен, а които са също така 
бяха пред разпадане.

него-

„Прогрес“ 

за линията 

Белград-Бар

то от този район, след толко . 
ва години, отново е без пре
воз. Комисия от ОС Вл. Округ

лица е излизала на място и 
констатирала, че споменати
те сгради трябва да се адап
тират, или съборят. За съжа 
ление обаче ОС на Вл. Округ 
лица до съединяването си с

Надежди наскоро да се по 
прави пътя няма. Пристигна 
есента и лошото време, а то 
не позволява да се работи. 
Жителите на Карамаиица, 
Голеш, Жеравино и др. про
тестират защо не се предпри 
еха мерки навреме Да се по
прави пътя.

Шивашката работилница 
„Прогрес” от Димитровград 
в която са заети 12 работни 
цн, петима записаха заем за 
жл.л. 9000, а трима ученика 
1500 динара. Това е до сега 
рекордна вноска.

За този успех отделна пох
вала заслужава ръководите
ля на работилницата Троян 
Алексов.

М. Величков
Ранко Каранфилов

НЕОБИКНОВЕН СЪДЕБЕН 

.ПРОЦЕС
Димитровтряд

РЕН0ВИРА СЕ КИНОЗАЛАТАВ. г. Неотдавна в общинския 
съд в Сурдулица се състоя 
необикновен съдебен процес.

Първичната организация 
на СК във фабриката за ма
шинни и железни отливки 
„Мачкатица“ в Сурдулица 
неотдавна решила член
ския внос да се напла- 
ща по ведомостите за 

лични доходи. По такъв на
чин от личния доход и на 
Станиша Зарев, завеждащ 
кадрови въпроси при споме
ната фабрика и член на СК 
била задържана сума от 90 
динара като членски внос 
за няколко месеца.
Зарев през последните месе 

ци не посещавал събранията 
на СК и небрежно се отнасял 
към същата. Имал в план да 
напусне СК. Когато узнал, че 
от личния доход му задър
жали споменатата сума, той

подал тъжба в Общинския 
съд в Сурдулица с цел да му 
се върнат парите.

Общинският съд в Сурду
лица е пресъдил да му се 
върнат парите. Съдът от ю-

С цел да получи съвреме
нен ^изглед тези дни започна 
ренбвирането на залата на 
центъра за културата и за
бава в Димитровград.

Ще бъдат набавени и нови 
седалища.

Вместо старите ще бъдат 
поставени нови метални с 
тапацир. Поставянето им в 
зиг-заг форма изисква нама
ление на броя им но ще да- 
дат възможност за по-голя- 
ма прегледност. Сцената зае 
дно с прожекционното плат
но ще бъдат повдигнати и 
ще се обезпечи по-добра ви
димост, а просцеиюма ще бъ 
де обвит със специален те
пих.

като матовата светлина ще 
допринесе за приятната глед 
ка в залата.

Досегашното примитивно 
затопляване ще се замести 
със специални нефтови печ
ки и по този начин ще се 
обезпечи равномерно затоп
ляване не само на цялата за
ла но и на останалите про
сторни в дома. Съвре,менно- 
то отопление ще реши един 
от проблемите за представле 
нията през зимата.

Реновирането на 
финансира общността за ку
лтура и образование на Сър 
бия, която участвува с 230 
хиляди динара, общинската 
общност с 20.000, 
сума отпуска центъра за ку
лтура.

ХАНДБАЛ

А. БАЛКАНСКИ — 
БОР 11:20 ридическа гледна точка по 

стъпи правилно, обаче Стани 
ша Зарев заслужава морал
на осъда пред СК тъй като 
не се повинил на решението

По 'твърде 
ходящ за игра терен в Бор, 
хандбалистите на „Асен Бал
кански“ претърпяха пораже
ние от 20:11 (9:6). Мачът не 
беше на високо равнище тъй 
като и съдията често праве
ше грешки в полза на дома
кините.

Най-добри в отбора на 
„Бор“ бяха Бранкович и Ни 
колич, а в отбора на „А. Бал
кански” — Соколович.

тежък и непод-

на първичната организация. 
Ако той е имал намерение 
да се, самоотлъчи отзалата редове
те на СК това е можал да
стори и по друг начин.

М. В.а известна
Стените од фриза до тава

на ще бъдат обвити с уни- 
вер-плочи кафява боя, тава
на белосан с поликолор, до-

В. Г. Димитровградс. м.
Междуубщинско 

свещание на 

младежта

УЛОВЕНА ПЪСТЪРВА ОТ 4,5 КГ.В началото на октомври излизат от печат нови про
изведения от писатели и поети от българската на
родност:

1. ,ЗАТОЧЕНИ МЕЧТИ”, СТИХОСБИРКА ОТ 
БОРИС ТОДОРОВ — ЦЕНА 3 ДИНАРА.

2. РАЗКАЗИ ОТ ПРОКОПИ ПОПОВ — ЦЕНА 5 
ДИНАРА.

Съдържанието на двете книги е твърде интере
сно и привлекателно както за ученици, така и за 
възрастни.

Поканваме заинтересованите читатели да си на
правят поръчки. Поръчките могат да бъдат лични и 
групови. За поръчки от пет екзепляра повече следва 
рабат 20 на сто.

Поръчките направете на следния адрес:

ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО” 
НИШ

ул. Станко Паунович 72

Както е известно, Власин- 
ско езеро е било много бога
то с пъстърва. Следствие не
рационалното ръководене с 
езерото и лошите 
на риболовците — тя била 
чувствително проредена.

От няколко години насам 
с Власинско езеро ръководи 
ВЕЦ „Власина“ от Сурдули
ца. Тя много допринесе в то
зи период да се увеличи ри
бния фонд в езерото.

Тазгодишният риболовен 
сезон беше много богат. Ско 
ро не се е случвало на спор
тните риболовци да са се 
връщали от езерото без уло 
вена риба. Покрай ВЕЦ 
„Власина“ и Сдружението на 
спортните риболовци от Сур 
дулица също допринасяще да

се въдвори реди дисциплина 
при ловенето на пъстсрвата. 
През тазгодишния сезон най- 
голяма пътстърва от 4,5 кг, 
е уловил Буди мир Банкович 

Буцко, председател на 
сдружението на спортните 
риболовци от Сурдулица, и- 
наче преподавател по физи
ка в осемгодишното учили- 
ще ^ „Йован Йованович — 
Змай“.

постъпки
Въз основа статута на ме- 

ждуобщинската конферен
ция на младежта следващо
то заседание на конференци 
ята ще се състои на 3. 10. 
1971 година в Димитровград.

На съвещанието ще се раз 
гледат проблемите на 
жта в днешните условия.

Да напомним че 
дането на езерото до 
най-тежка пъстърва във Вла 
синско езеро е уловила ри
боловната трудова единица 
„Власинско езеро“ при ВЕЦ 
„Власина". Същата е била 
тежка 8,6 кг, а уловена е 
през 1969 година.

от изграж младеднес

Секретарите ще използват 
времето да присъствуват на 
граничната среща която в съ 
щия ден се провежда в Ди
митровград.

М. В. В. г.
Страница 6
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Ще мине ли път рез Църнощица?
Много години

Писма на читатели
\

НЕРЕДНОСТИ В СЪОБЩЕНИЯТАнаселението 
от любатския район, а 
специално от Църнощица и 
Дукат живее

го пъти. Но винаги 
блем е 
на средства.

Добрите съобщителни 
зки значат много. В 
кретиия случай те представ
ляват прозорец в света 
ляма територия от комуна-

Дали и в планираната 1980 
година тоя път ще бъде го
тов? Хората се надяват 
чакват тоя ден.

като про 
изтъкван недостигът Но и за цялата комуна та

зи съобщителна връзка ще 
има голямо значение. Тя ще 
е най-кратка до главния ма
гистрален път на Косово, а 
ведно и до железопътна ли
ния. С оглед на терена и съ
ществуващия климат пътят 
ще е винаги през' годината 
проходим, 
предимство по отношение на 
другите пътища.

по-
Вече няколко години съще 

ствува рейсова линия Пирот 
— Криводол. Напоследък ре 
йсовете не вървят редовно и 
това създава големи трудно
сти на височани. Рейсът, ко
йто пътува до Криводол е 
много дотраял и често е в 
дефект, а пътниците чакат с 
часове по пътя.

Височани на няколко пъти 
се обръщат с молба до тран 
спортното предприятие в Пи 
рот да им излезне насреща

и да пусне по-добър рейс, но 
засега нищо не става. Всич
ко си е по старому.

Въпросът със съобщенията 
във Висок вече получава се
риозни димензии и е необхо 
димо и обществено - полити
ческите организации да 
намесят, за да се разреши. 
Инак, през зимата височани 
ще бъдат изправени пред се 
риозни трудности и пробле
ми.

в очакване и 
надежда, че може би един 
ден през тези пасивни и тру 
днопроходими села ще мине 
път.

връ
кон-

за го
Касае се за пътя, който тря 

бва да свърже Босилеград, 
Църнощица, Дукат, Търгови
ще с железопътното 
Ристовац. Дължината 
стига 80

се
което е голямо

място 
му до- и о-

В. В.километра. 
От тази дължина останали 

са непрокарани още 24 ки
лометра: от Радовница до 
„Две реки“ в Църнощица.

Елаборат за изграждането 
на пътя .съществува. Очаква 

че *Че бъде построен до 
1980 година.

Това са общи факти за 
тоя път, който значи 
за изостаналите 
босилеградски

С всяко ново

Ц. Димитров
Звонця

Нов магазин в БожицаКой ще поправи моста?
Търговското предприятие 

„Звезда“ от Сурдулица откри 
нов магазин в Божица. Мага 
зинът е добре снабден и хо
рата са доволни. И услугите 
са на завидно равнище, така 
че от ден на ден в този ма
газин има все повече купу

вачи.
Магазинът разполага с по 

чти всякакъв вид стоки — 
от ученически помагала и 
пособия до перални маши-

На пътя Звонци — Ясенов- 
дел мостът на Блатъшница 
е развален и негоден за съ
общения почти един месец. 
М макар че този път е един
ствената връзка на Ясенов- 
дел с центъра на района Зво 
нци — не се предприемат 
мерки да се поправи. 
Опасността при преминаване 
на реката е голяма особено

много 
и пасивни

сега, защото учебната годи
на започна и ежедневно по 
останалите от моста греди 
минават ученици.

Защо не предприемат мер
ки местните общности в Я- 
сеновдел и Звонци? Дали се 
чака да стане злополука, па 
тогава да се предприеме не
що?

села.
премерване 

на трасето повишават се на
деждите и очакванията I_
хората. А такива премерва- 
ния до сега са вършени мно

ни.
на М. М.

Г. Любят*
Й. Миланов

Ще се електрифицира ли селото?АКО Божица
НЯМАТЕ
ХЛАДИЛНИК

Местната общност в Гор
на Любата настоява да орга
низира населението в село
то да се електрифицира.

За тези цел съществуват 
обективни възможности. Во
дени са разговори с отговор 
ните от предприятието „Тре 
пча“ и е получено съгласие 
в селото да се доведе 
мина „Благодат” в Мусул. 
Също така е сключен дого
вор с иранското електриче
ско предприятие, което да 
изработи проект за електри
фикация на селото.

В тази акция решаваща 
Учениците.в босилеградска . ници и учебни помагала, ка- роля се дава на комитета по 

та гимназия „Иван Караива- кто и за даване на помощи ^ 
нов“ организираха тези дни при организирането на екс- 
акции по събиране на шип- курзии. 
ков плод. Набрани са 7 тона В 
плодове и взети - към 20 000 
динара. Средствата от шип
ковия плод ще бъдат израз
ходвани за набавка на учеб

електрификация. До сега той 
е успял да събере няколоко 
милиона стари динара от на 
селението.

Въпрос е обаче дали Гор
на Любата ще успее самос
тоятелно да се електрифици 
ра. Става въпрос за цената 
на тази акция, която е срав
нително висока. Съществува 
мнение, че е от голямо зна
чение ако в това се включи 
и населението от Мусул, Ба
рне, Плоча и Долна Любата, 
което е също така жизнено

:
Вода по домовете

В Божица вече няма опа
шки пред чешмите в селото!

През лятото божичани сне 
ха от дневен ред този въп
рос. С големи усилия и труд 
доведоха вода по домовете

си.
Всяко домакинство, покрай 

вложената работа, е дало и 
по 2 500 динара пари.

М. Михайлова

МЕСОТО може да
запазите 
дни, ако го обвиете в 
платняна кърпа, овла- 
жена със силен оцет. 
Преди да готвите ме
сото, трябва да го из
миете със студена во-

един-два

ток от

Събиране на шипков плодДа. заинтересовано за електри
фикацията.Месото, намазано със 

сок от лимон, оставе- 
открито под мар 

ля или в шкафче с мре 
жа. Може да се запа-

В. В.но

зи прясно един-два дни 
даже и в най-силните 
горещийи. Изпържено 
в малко мазнина и ле
ко посолено, месото съ 
що може да издържи 
няколко дни.

Месо и риба могат 
да се запазят за по-дъл 
го време пресни, ако 
между 
нареди коприва и се 
завият във влажна кър 
па. Този начин се пре 
поръчва на рибарите. 
Прясната риба, нареде 
на в кошницата с коп 
рива не губи храиител 
ните си качества.

събирането на шипков 
плод се проявиха учениците 
от трети клас.

Ст. Манасиев

Мияевця
парчетата се Приключват подготовките по 

електрификация
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА -БАНКА 
В ЛЕСКОВЕЦ

С КЛОНОВЕТЕ В-
- БУЯНОВАЦ
— БОСИЛЕГРАД 
— ВЛЛДИШКИ ХАН 

ВЛАООТИНЦМ
- ЛЕБЛНЕ- р.учпь:

• ГЪРДЕЛИИЛИ 
СУРДУЛИЦА

населението да събере по-го- 
леми средства.

Ето защо тази есеи отново 
ще се активизира комитетът 
по електрификация и ще се 
се застъпи акцията да прик
лючи успешно.

Новата училищна построй 
ка, в която са поставени е- 
лектрически инсталации ще 
бъде първата сграда *в село
то, която ще получи ток.

В. В.

Населението. от с. Милев- 
ци се готви тази есеи да при 
ключи със започната от пре
ди няколко тодини електри- 
фикация. Главните работи в 
тази акция са вече завърше- 

далекопроводът е прока 
раи и е построен трафопо- 
ста. Остава още да ое наба
вят електрически стълбове 
за развеждане на тока по се 
лото. Обаче тъй като се изи- 
еква тези стълбове да бъдат 
бетонни, цената им е сравни 
телно висока и това налага

0 0 0
ни:Ако искате да запа

зите яйца за по-дъдго 
време, намажете ги с 
мас, завийте ги в хар
тия, наредете ги в кош 
ница и я закачете на 
място, където има те
чение.
. Иди намажете яйца
та е белтък, оставете 
ги да изсъхнат, обви
йте ги в хартия и то
гава ги наредете в ко
птиця

прием- влогове с.ьс заплащане на го-
дншчг ли ура от 6 и 7.5 на сто

гпл'топници с плетове от 1.000 и по* 
с-чт ьоич застраховаш от последствия
та на злелщлуки.

Буичат- сметки на частни лица
гтдс дме на лихга от 6 и 7,5 на сто.

<.г-} ' < а централата на Санкага
/;*<2в‘с• с:1г> н ден от 7 до 19 часа

Течкс — 1*6-79 V* С 
Телефони: 20-15, 21 15, 33 63

Извор

Граничари потушили пожарооо
с голяма решителност се нах 
върлили срещу огнената сти 
хия. Те сами притекли пано 
мощ щом като забелязали 
пожара.

Стихията била осуетена 
след половин час. Така по
жара не успял ла обхване 
плевниците на Асен Иванов 
и на Арсо Цеков, които са 
отдалечени само .няколко ме 
тра от запалената слама.

В. В,

Маслото се запазва 
по-дълго време прясно, 
ако завиете калъпче- 

. тата в 
хартия и ги сложете 
в много солена вода. 
Отгоре захлупете с 
нийка. Може да зави
ете маслото в кърпа, 
павлажеяа с оцет и 
вода.

Преди няколко дни през 
нощта в центъра на Извориз 
бухнал голям ножар. На 
Асен Иванов се запалила 
слама.

пергаментова

Опитът на стопанина заел- 
съседите си да поту- 

останал безус- 
В тези критически

но със 
ши пожара
пешия.моменти за целия център на 
селото пристигнали гранича 
риге от местната застава и
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каляте из папратта и ме зя
пате като овчи. А да ви пи
та човек за пешо умно, зъб 
ис можете да обелите. Така

лстииа се пече -ма огън. Кота 
е спарил да научи мръсни
кът прегърбен.

— Какао има, защо се хи
лиш като варен заек? — нах 
пърли се върху него Николс- 
тнна. — 
край пътя.

— Пази боже. — изуми се 
Йовица. — Какво ти етапа 
изведнъж?

— Много добре знаеш ка-

Николетииа се реши да дъ 
ржи сгюига злощастна реч за 
братството точно тук, на са
мата позиция.

Още сутринта ,иа височи
ната пред града, той хвана 

Йовица Йеж и се раз

га до момента, когато го из
викаха в батальона и му съ
общиха официално, че при 
него наистина пристига нов 
комисар, мюслюмаиинът Пи 
рго.

Наш разказ
ОГАТО раненият коми
сар беше изпратен в 
болницата, ротата от

веднъж замря и заглъхна, ся 
каш я бяха затрупали с мок
ри черги. Секваха песните, 
закачките и смехът. На вси
чки едното ухо беше нащрек 
и се ослушваше дали някой

к _ Каква ли ще е шя? — 
се бойните. — Не- 

заиочиа, и-угрижиха
много учено

зотдалеч яе знаете,
а само отдумват и псувате 
тия наши клети турни
^и-все^ви^тсГд

зинете като ударени.
М2^ Дявол да го вземе, това 

какво ли с? — гласно се 
някой. На Николеги- 
се стори, че е познал 

ТаПасие Бул. Мър-

— Защо тъкмо ма мас, гос
под да го убие? — изтърва 
се, без да иска, Николети- 
иа. — Ще ни се подиграват 
опия разбойници от Чичова-

Кациала враната насаме 
крачи пред него.
, — Слушай, Йовец, ти виж 
дал ли си някога селска не
веста?

— Боже господи как

що

ои-
дата чета. иесъм виждал.

— Тогава хубаво запомни: 
днес, щом почна да държа 
реч в ротата, ще седнеш и 
ще гледаш пред себе си ка
то селска невеста. Чу ли, ка
то невеста.

— Ама защо бс, брате?
— Защо тъй. Ако ме зяп

неш с глупавите си очи, вед
нага ще забравя какво 
почнал да говоря.

— И-и, че мен ще 
страх повече и от тебе да не 
сбъркаш.

— Добре, добре. А на Та- 
иасие Бул веднага му кажи 
да иде в дозор и да не се 
вр7лда до обед...

Ротата беше С7>брана в ед
на широка долчипка, някъде 
към средата иа позицията. 
Като забслязаха, че Николе
ти* т се катери и се намест
ва най-високо от всички, по
чти иа р7>ба на долчинката, 
бойците започнаха любопит
но да източват вратове.

— Какво има, какво сте се 
облещили, сякаш пред 
играе мечка?

В долчинката се вдигна ве 
села глъчка. Николетина пре 
кара поглед по всички и за- 
беляза някъде към средата 
своя Йовица с наведели очи.

„Виж го какъв хрисим е 
станал,
гиня“ — мина му през ума 
сравнението на неговия по
дофицер от бившата войска 
и веднага му олекна на ду
шата — той се почувствува 
много по-сигурен и по-силен.

Погледна своите бойци, на 
сядали в полегналата папрат 
— едри и здрави момци, ко
ито си нямат никаква гри
жа, и те му се видяха като 
някаква групичка разхайте- 
ни безделници, събрани тук 
на завет, за да си намигат и 
да се присмиват на днешна
та му мъка. И неволно от ус 
тата му излязоха първите ду 
ми:

БРАНКО ЧОПИЧ

БЕСЕДА 

БРАТСТВОТО
пък 
запита 
иа му
шаСпроклета, значи, не е оти 

дозор, подушил е, че 
' Ниджо ще говори.

— Големи простаци 
ей между вас има и женени 
—'гърмеше Никола вече съв 
сем свободно, — а нито е- 
дин от вас още не знае че 
турците не са турци, а мю- 
слюмани, наши братя по 
кръв и език, една вяра с нас, 
как ви търпи господ толкова 
глупави.

— А, накъде оиел той. 
се някой.

съм
шъл в

ме е сте.

кво. — прекъсна го Николе
ти па. — Кой би рекъл, че си 
толкоз подъл.

Николетина запраши иякъ 
де покрай хамбара, а Йови
ца остана до вратата зачу
ден и смаян.

— Какпо го е прихванало, 
господ да го убие? Сякаш е 
седял ма оси.

Иай-голямата грижа иа Ни 
колетина беше как ще гово
ри пред командира. С него
вите бойци-селяни беше мно 
го по-лесно: ще открие огън 
срещу тях и готово. А кома
ндирът с човек от града, на
четен ...

Тогава неочаквано му се 
усмихна щастието. Една сут 
рии командирът тръгна към 
щаба на батальона за някак
во събрание.

— Сега или никога. — ско 
кна Ниджо и тръпки го по
биха от неговото собствено 
решение.

Тия дни ротата участвува
ше в обсадата на един град. 
Тя заемаше склона от източ 
ната страна на града — хъл
миста местност, обсипана с 
долчинки,- храсталаци и уса
мотени дъбове. Отвреме на
време усташите от града 
стреляха с гаубици по висо
чините. Щом чуеха свирене
то на изстреляния снаряд, па 
ртизаните се свличаха в най 
-близката долчинка и лягаха 
по земята.

Предните партизански па
трули можеха да чуят поня
кога как откъм топовете се 
дере някой си Бечура, граж
данин, известен със своя си
лен глас:

— Ехей, партизани, на ви 
нещо тежко.

Селяните въздишаха и се 
оплакваха:

— Омързнаха ми тия тур
ски топове, брате, човек не 
може на нивата да излезе от 
разбойниците.

— Защо да ви сс подигра
ват — етапа сериозен бата- 
льонннят комисар.

— Зарад тоя дяволски тур. 
мюслюмапнп, комисаря.

— Затова сте вие, коман
дният състав, да учите хора 
та. Ето, ти, например 611 мо
гъл да подготвиш ротата см 
за идването на новия коми-

няма да даде знак за шега п 
комедия.

— Ех, кой би рекъл,- чс в 
ротата толкоз струва едни 
весел и приказлив човек — 
чудеше се помощник — ко
мандирът Николетина Бур- 
сач н тъжно гледаше бомбе
тата на своите челици, сякаш 
на тях се оплакваше.

След няколко дена се раз
несе новината, че за нов ро
тен комисар идва един мю- 
слюманин, Пнрго от Козара, 
вече известен като храбър 
войник, за който се дори пе
еше песен:

досети
— Да, да, братя, какво се , 

чудите. — разкрачи се още 
повече Ниджо. — Чак от 
Върховния щаб е дошло на
реждане, че ние и тур ... мю 
слюманите сме братя и отсе
га нататък цялата ни войска 
трябва да спазва това.

— И таз хубава.
— Хубава — лоша, така е. 

— и Николетина вдигна ръ
ка нагоре и заплаши. — И 
отсега нататък само ако чуя 
някой да нарича мюслюма- 
ните турци, аз ще го опра
вя. Никакви турци.

Ораторът тъкмо завърши 
изречението, а над долчинка 
та се разнесе остро изсвир- 
мане и един снаряд, изпра
тен от града, трясна и запу 
ши на голия баир зад рота
та. Николетина се просна

сар.
— Чс защо точно аз? На

шият командир си е жив и 
здрав.

— Теб бойците те познават 
по-добре. Командирът е ра
ботник, човек от града.

Николетина почна да се 
поти.

— Не може ли тая работа 
да стане някак без мене? 
Кога съм държал речи аз? 
Не мога зъб да обеля.

— А-а, добър език имаш. 
— обади се комисарят. — Чу 
вал съм как подготвяш бой
ците за акция.

— Аз ги ругая и псувам, 
да не избяга някой. Това 
знам: да изпсувам някой до 
девето коляно.

— Виждаш ли?
— Да бе брате, ама за брат 

ството — и Никола завъртя 
глава. — Тук псувнята слабо 
помага. Трябва политически, 
по-отдалеч.

— Ти карай както и досе
га — окуражи го комиса
рят. — Нищо недей почва от 
далеч, ами удари отблизо и 
право на въпроса. Така ще 
е най-добре.

Николетина се върна в ро 
тата много загришен. И, дя
вол да го вземе, още на пър
вата крачка се натъкна не 
на друг, а на Йовица Йеж. 
Седи си Йовица до вратата 
на хабара, кърпи си чепиха 
и някак подигравателно гле 
да към Николетина с прис
вити очи. Надушило е нещо 
кучето от разговора в щаба 
и сега му е мило, дето Нико

вас

Цяло Швабско няма генера
ли

кат Козара Ппрго комисаря.

Като чу това, Николетина 
зяпна и очите му загледаха 
така, сякаш някой изневиде
лица го беше праснал с ко
лец.

като сегединска слу-

— Пнрго ли? Че турчин 
ли ще ни стане комисар? А,
не.

Дотогава Николетина по
някакъв начин едва-едва се 

'беше помирил с това, че мго- 
слюманите. стават партиза
ни. Той знаеше, че и в не
говия батальон има вече де
сетина от тях, но тъй като 
нито един не дойде в негова 
та рота; смяташе, че всички 
приказки за 
са само „теория“ и че 
практика „няма да го ухапе 

бълха" —

по очи и изпсува с глас^
— Виж, ти, тия турци, май 

ка им разбойнишка... Поду 
шил е Бечура, че говоря за 
братството.

Над долчинката се разна
сяше лютият дим от снаря
ди, Николетина стана от зе
мята, отупа гащите си и ка
то посочи с пръст към града, 
поучително издигна глас:

— Магарета недни, вижда
те ли какво правят ония, ко
ито са против братството. 
Чак и мене накараха да се 
изпусна. А сега ... който не 
е за братството, да върви 
долу в града при усташите, 
прав му път.

мюслюманите
на

— Разбойници недни, без
делници, как не ви е срам.

Бойците още по-внпмател- 
но наостриха уши. Щом Ни
колетина толкова псува и 
ругае, става дума за някоя 
много важна работа.

— Дали няма да атакува
ме града? — пошепна някой 
на самото ухо на Йовица, 
но момъкът дори и не помъ 
рдна, страх го беше от Нид
жо.

тая
бе си боец мюслюманин. А

да види до се

тя какво стана: ни повече, 
ни по-малко, а туп — напра- 
во комисар.

— Аз все смятам, че това
е някаква пропаганда — уте
шаваше се той. — Измисли
ли са го нашите хайлази се
ляните, тия провокатори. Не 
им влиза в главата братство 
то и това си е.'

Всичко му се струваше ше
— Нищо друго не правите, 

канапи такива, само се тър-

ето характеризира средата, 
в която се работи, и вътреш 
но (субективно), което се от 
нася до психическата подго
товка за ученето, т.е. докол- 
кото децата имат желание, 
воля, любов, интерес и т.н. 
Понеже иай-голямата 
пост на добрия възпитател 
се състои в умението да въз
буди у ученика любов и ин
терес към ученето, то пряко 
зависи и от преподавателя, 
относно „източника“ на зна
ния.

изуст, а се осъществява та
кава мисловна дейност, че 
детето да учи логически, с 
разбиране.

Обаче, има ученици, кои
то веднага учат материала 
наизуст, „зъбрейки“, без пре 
дварително да обмислят вър 
ху съдържанието му. И ко
гато отговарят пред учителя 
— не знаят. Това е естестве- 

разбираемо, защото уче 
нето наизуст твърде леко и 
бързо се забравя.

Оттук възниква въпросът: 
дали е по-добре да се учи 
тихо (нямо — в себе си) или 
на глас?

Преди всичко, 
на учене зависи от индиви
дуалните способности и нак
лонности . на

Например, ако се касае за 
учене на чужди думи — 
чужд език, стихотворения, 
художествено, естетическо и 
логическо четене, упражне
ния за интонации, специал
но подчертаване на .мисли и 
под., ще се приложи така 
реченото гласно четене. Об
що, преобладава мнението, 
че по-успешно е четенето на 
глас. Обаче едно е ясно: пре 
повтарянето (проверката) на 
уроците трябва да става на 
глас, така, както ученикът 
ще отговаря на час. Такова 
упражняване трябва да 
практикува постоянно. А пра 
ктиката, прилагането на 
Ученото пред учителя 
ми (вербално)-или

На тема: Ученикът в семейството

СИСТЕМАТА НА УЧЕНЕ стом
на

НО II

а) Общи понятия за ученето; учене 
на глас или нямо Но какво трябва да знаем 

за ученето, преповтарянето 
и упражняването върху уче
бния материал?

Преди всичко, това че уче 
нето се състои от три части: 
първо, разбиране и схваща
не; второ, помнене и препов 
таряне, и трето, прилагане 
данните — знанията, умени
ята и навиците — в ежеднев 
ния живот и ученето. По та
къв начин се спречава меха
ническото учене, ученето на-

сеМнозина ученици не знаят 
да учат, не са запознати с 
техниката или икономията 
(рационализацията) на 
нето. С други думи, не са им 
ясни процесите на ученето, 
нямат система. Безсистемно- 
то учене се характеризира с 
прахосване на времето, стра 
нични луталия, нехармонич- 
на, разточителна мисъл, или

отсъствие иа било каквато и 
да е мисъл, с отчуждение и 
отсъствие в процеса на уче
нето. Оттук, нуждата от из
граждане на система, съоб
разена с редица изисквани^ 
базиращи се върху личнос
тта на самия ученик.

За да учат децата добре, 
важни са две основни усло
вия: външно (обективно), ко

тоя начин на-
с ду- 

в работи 
лницата, лабораторията (ръ
чно-мануално-мисловно)
н., ще покаже колко 
ята са достоверни и полезни. 
Тогава

всеки ученик 
поотделно — от неговите на
вици, т.е. дали повече е ви
зуален (зрителен) или аку
стичен (слухов) характер. 
Това е едно, и второ, то за
виси й от естеството 
териала, който се чете.

уче-
и т. 

знани-

е, значи, активно, а 
не пасивно учене.на ма-

Слободан Василев
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а ,★ изкуство
Любомир Иванов

РОДЕН КЪТ
ПОД баира край потока 
между две череши стари 
прихлупена, осамена 
малка къщичка стражари.

Тук осетих майчината 
първа обич и милувка, 
погледа грижовен, нежен 
над детската топла люлка.

Тук с братята и сестрите, 
не тъй сити всеки ден, 
залисан в игрите 
аз бях винаги заемен.

По планинските върхари 
и по техните долове 
аз с другарчетата стари 
пасех коне и волове.

А годините летяха 
като лястовичките крилати 
и сега ми не достига, 
че не съм кат вас децата.

Културни новини

ЗАВЪРШИХА »ДНИТЕ НА 

М0КРАНЯЦ« ВАНГЕА СТАВРОВ: 
ДЕКОРАТИВНИ ЦВЕТОВЕ

Репродукции на творби на 
български керамици

В Неготин на 25 септември рджевка Чакаревич, Мирос- 
завършиха „Дните на Мок- лав Чангалович и цигуларя 
раняц“, които се провеждат Бранко Баевйч. 
всяка година в чест на ве- Бе проведено и съвещание 
ликия сръбски и югославски на тема „Народното изкус- 
композитор Стеван Мокра- тво“ на което бяха изслуша- 
няц. ни много интересни изказва

ния. Също така бе проведен 
разговор на тема „Днешния 
момент в музикалното изку

По следите нл учителските недоразумения

Какво ще стане с интерната 

в Горна Яисина?
В рамките на_ това култур 

но тържество пред повече от 
500 слушатели проведоха сво 
ите концерти Музикалното 
училище „Др. Воислав Вуч- 
кович“ и Белградския каме
рен ансамбъл с диригент 
Джура Якшич и солист Джу

ство на Сърбия“; Там се из
тъкна, че предстоящия кон
грес на културата ще се за
нимава и с този въпрос.

БЕЗ СЕРИОЗНИ ПОДГО 
ТОВКИ

та афера’’ в горнолисинско- 
то училище. Напоследък тя 
получава и нови димензии. 
Повечето от учителите са 
против съществуването на ин 
тернат. Под тяхното влияние 
и мнозина жители от центъ
ра на селото се определят 
против интерната. Те предла 
гат на учениците свои квар
тири за символични наеми с 
единствена цел интерната да 
се закрие.

Не е никаква тайна, че и 
върху учениците се извърш
ва натиск да се откажат и 
да не квартируват в интер
ната. И то такъв натиск се 
върши не само от хората в 
центъра на селото, но и от 
учителите.

Връхна точка е достигна- 
днп късно през мощта някой 
та, когато преди няколко 
или някои хлопали по про
зорците и по вратите на ин
терната и по такъв начин 
създавали заплаха при уче
ниците.

Считаме, че е време да се 
прекъсне с тази игра, в коя
то страдат учениците. На 
тях са им необходими нор
мални условия за работа и 
живот. Такива обаче те се-

При горнолисинското цен
трално основно училище, за 
пръв път в тази учебна годи- 

открит интернат. За се
га обаче той работи 
със седем ученика.

В общинската образовател 
на общност изтъкват, че ако 
не се повиши броя на учени 
ците няма да заделят сред
ства за финансирането йа 
интерната. Защото икономи
чески не се изплаща само за 
толкова малко ученици да

Още в идващата учебна го 
дина е било решено да се 
открие интернат в това учи 
лище. Съгласие за финан
сиране са дали отговорните 
от общинската образовател
на общност.

Пред началото на тази у- 
чебиа година отговорните от 
учителския колектив са би
ли длъжни да направят под
готовки, които са необходи-, 
мм за откриване на интер
нат. Обаче главната дейност 
във връзка с тази акция е 
била насочена към това кой 
ще бъде приет на работа в 
интерната.

С оглед, че за това работ
но място е имало повече за
интересовани лица от колек 
тива, отпочнали са агитации 
а дори и крамоли.

Най-голяма грешка е била 
направена, че за това работ
но място не е обявен кон
курс. Вместо това назначен 
е учителя от Долна Ръжа- 
иа. На тази незаконна пость 
пка остро са реагирали ня
кои членове на колектива, а 
също така и от страна на об 
щинската образователна об
щност.

КОНГРЕС НА КУЛТУРАТА- 

ПРЕЗ ОКТОМВРИ
на е само

републи-След един месец на 28, 29 
и 30 октомври т.г. в Крагуе- 
вац ще се състои Конгрес 
на културната акция, 
събрание на културните об
ществено-политически работ 
ници от Сърбия ще се опита 
да отговори на много въпро
си от областта на култура
та. Там ще се направи ана- 

дбсегашните култур-

вни постижения 
ката а след това ще се тър
сят пътища за развитие на

Това културата в нашите среди.
Главен доклад ще има лру ' съществува интернат.I давен А м -л Защо е такова положеиие-

гарката Аатинк Р > п ГОрнолисинския интер-
секретар на ЦК на СКС на нат?
Сърбия. Очаква се да говор- Практиката на бистърския 

културни работ- и долиолюбатския интернат 
говори, че това е най-изгод
но решение за пътуващите

—------------------ на голяма отдалеченост от
училищата ученици.

И горнолисинското учили
ще има много такива учени
ци. Някои сц дори отдалече
ни и по десет километра, ка 

например тази от Горна 
Ръжаиа; На голяма отдале
ченост се намират и топло- 
долскиге ученици, какго и 
мнозина от долиолисински- 
те и някои горнолисииски 
махали.

ят и много 
ници.лиз на

Каменица

ГРИЖИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ кто

ници от 500 динара. С тези 
средства ще бъдат набавени 
учебници и пособия.

Също така, бе решеио през 
есенните дни да се органи
зират акции по събиране на 
шипков плод за сметка на 
Търгокооп“ в Димитров

град. Със средствата от шип 
ковия плод в,е се подобри 
храната в ученическата сто- 
лова.

Училищният съвет при ос- 
училище „Васил Ае 
Каменица проведе

новното

неотдавна заседание, на кое 
то бе разгледан материала 
на конкурсната комисия във 
връзка с приемането на два
ма преподаватели. Между 
рдугото, съветът обсъди и 
кои други въпроси във връз- 

възпитателната работа. 
Съветът взе и решение да се 
отпусне помощ на бедни уче

га нямат.
По тоя въпрос има място 

за намеса и на просветния 
НЯКОИ ИСКАТ ИИТЕР- инспектор и на общинската 
НЛТА ДА НЕ СЪЩЕСТВУ- образователна общност, коя

то трябва да финансира ин
терната.

Това говори, че има ус- 
за съществуване наловия

интернат при училището, ко 
йто би бил решаващ момент 
за проблема на отсъствува- 
щите ученици.

ня
ВЛ
Така е започнала да се съз 

дава и изостря „интериатска В. В.ка с
Ц. Димитров
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Тайнствената
»Операция
Пасториус«

Баскетбол

Победа, превърната в поражение
«Свобода« (Димитровград) — »Морава« (Кюприя) 

76:77, полувреме 35:29
за воъръжаване исто- 

да я изхвърли от 
надпреварата във въо
ръжаването. Това е не
обикновена история за 
осем специално обуче
ни агенти, които с под
водници стигнали до 
брега на Лоиг Айленд 
и Флорида.

ова е най-адски 
смислен план за 
саботаж през Вто 
рата световна во
йна. Гсрмацската 

тайна служба — Абвер 
си бе поставила задача
та да унищожи ключо
вите центрове на аме
риканската индустрия

тНа свой терен, пред около 
200 зрители, по твърде хуба
во и приятно време за игра, 
дим!ггровградските баскетбо 
листи загубиха две скъпоце
нни точки в борбата им в 
Централната сръбска баскет 
болна зона.

Д1 шнтрорградчани 11 гра ха 
в състав: Колев, 3. Петковнч 
М. Петров, В. Стоименов, П. 
Димитров, Г. Йосифов, В. 
Милев, Михаиловпч, А. Сто
янов, Петров П, Б. Василев 
и Е. Соколов.

Всъщност двата отбора и- 
маха по едно полувреме. Пъ 
рвото принадлежеше на дн- 
мнтровградчаии, конто с не 
много усилия, но и не голя
ма голова разлика, бяха до
миниращият отбор, който 
диктуваше и темп и стил в 
играта. И зрители, и баскет

болисти, останаха с впечат
лението, че гостите, макар и 
равноправен противник, ня
ма да отнесат пито точка от 
Димитровград.

Именно, това беше подвод 
пата скала, върху която връ
хлетя тактическата концеп
ция на дпмнтровградчани, и 
естествено, доживя катастро 
фа. Не катастрофа в разли
ката, но катастрофа за загу
бените две скъпоценни точ
ки в борбата им за замазва
не в тази доста качествена 
баскетболна група.

Защото през второто полу
време гостите пе само се о- 
копитнха, но успяха да нало 
жаг свой начин на игра, а 
това значеше да си осигурят 
и победа. В решителните пре 
ломим минути през средата 
на второто полувреме, дими

тровградчаин заиграха нер
вно, отправиха няколко 
точни удара, след което го
стите по шаблон с бързи ко

ва
не-

нтраатаки успяха да израв
нят, а сетне и да поведат.

За отбелязване е, че воле
вата закалка на димитров- 
градчани е под всяко равни
ще. Твърде много се нервпи- 
чи след грешка па съиграч, 
напуска се попрището преди 
още противникът да е задал 
ио-силеи удар. Ако между 
зрителите имаше някой пап- 
томимик, щеше сигурно да 
се въодушеви от димитров
градските баскетболисти хва 
щапия за глава, нервни проя 
ви, ръкомахалия и под. са 
само част от онова, което те 
демонстрираха. А трябваше 
само да възстановят

нервна устойчи
вост и победата нямаше да 
отлети. Защото във финални 
те минути димитровградча- 
ни показаха, че са добър от
бор, което в крайна сметка 
и потвърждава резултата 
76:77. Само зарад една точ
ка — баскети,загубиха две 
точки в първенството.

Но, място за отчайваме ня
ма. Все още далеч е края, за 
да се побива бялото знаме. 
Още повече, че треньорът 
Милев е съумял да ездаде 
поотделно добри 
Струва ни се, че ако се ре
ши и въпросът по морална
та устойчивост, относно 
лята за победа, няма вече 
да се доживее участта сами 
да превърнат собствената си 
победа в поражение.

Да напомним накрая, че 
съдиите Попович и Милосав 
левич, не се проявиха много, 
често грешеха и в една и в 
друга посока, дори често е- 
диният присъждаше едно, а 
другият —. друго.

Общо — разочарование и 
за зрители, и за баскетболи
сти.

" 1
26 май, два дена преди участниците 

се качат на подводни-Сутринга на
в „Операция Пасториус“ да 
ците У-201 У-202 в базата Лориян, той предал пари- 

с които трябвало да се финансира цялата опера
ция: по 50 хиляди долара на всеки ръководител на 
групите и на всеки участник в акциите по 4,401) до
лара. Когато водачът на една от групите Даш скрил 
парите в куфар с двойно дъно, установил че една 

състои от златни долари, които 
били невалидни в САЩ.

те,
малко

по-голяма

част от парите се

»ЕРГ0Н0М« - »СВОБОДА« 

132:76
още от преди девет години 
По-късно Даш записал в дневника си: “Бях прину- 

винаги да мисля за това невалидно средство заден
плащане в САЩ. Ако би се появила алчност между 
нас, това може да бъде фатално за „операцията“. В 
такъв случай нашият живот не би струвал нищо. 
Впрочем, колко изобщо са розови нашите изгледи“?

Когато хората от неговата група две седмици 
по-късно, на 14 юни бързали по брега към Емейдже- 
нсент, той трябваше отново да бъде загрижен по 
друга, нова причина. Първият техен неуспех беше 
внезапната поява на. часовоя още преди да изпраз
нят лодката. Междувременно, Даш с напрегнати

Баскетболистите на „Сво
бода" претърпяха катастро
фа. Лидерът на табелата „Ер 
гоном“ от Ннш нанесе на 
„Свобода" най-тежко пора
жение досега — 132:76.

Баскетболистите на „Сво
бода" не успяха да се проти 
вопоставят на много по-сил
ния отбор на „Ергоном“. В 
отбора на „Ергоном” най-до 
бри бяха Бъркич, Янкович *и 
Пейович, а в „Свобода“: Ми 
хайлович и Милев.

Ниш, игрището Ровче. Зри 
100. Съдия Маряновнчтели

от Чачак и Гагич от Бор.
„Ергоном“: Йованович 2, 

Кривокапич 2, Чирковнч 2, 
Шакич 6, Янкович 6, Бъркич 
42, Веселинович 2, Пейович 
28, Янушич 8, Голубович 4, 
Паянтовски, Милетич.

„Свобода“: Колев, Петко- 
вич 15, Петров I, Стаменов 
5, Димитров 4, Йосифов, Ми
лев 21, Михайлович 22, Стоя
нов, Иванов, Петров П, Со
колов 9.

играчи.

во- нерви размисляше в чакалната на гарата дали ка
сиерът ще отвори гишето точно в 6 часа сутринта. 
Успокои се, когато касиерът отвори гишето. Чети
римата германци с нетърпение чакаха касиерът-;Да~ 
им даде билети. „Вашите хора са-много неспокойни 
и сънливи“ — каза-жаеиертГт/
___— Да, вече няколко дена сме на риболов на

открито море! — отговори Даш.
Веднага след това Даш купил вестници и ги 

разделил на другарите си. При това дал заповед 
дълбоко да заровят носовете си във вестниците, ка-

ХАНДБАЛ

Заслужено поражение 

»А. Балкански «- »Пирот« 

- 18:26

Ст. Н.

кто това правят работниците, които ежедневно оти
ват на работа десетки километра далеч от место
жителството. Той им заповядал също така „уста да 
имат език да нямат". Значи, абсолютно мълчание. 
В 7,30 часа се качили в бързия влак за Ню-Йорк.

Отново се събрали на ж.п. гарата „Пенсилва- 
ния“, на Менхетен. Същевременно, тук се и разде
лили. Даш и Бургер взели стаи в хотел „Гувернер 
Клинтън“ на 31 улица, докато Хайнк и Квирин мал
ко по-нататък в „Мартиник".

Всъщност, те имали причина да бъдат доволни. 
Безпрепятствено >
САЩ. Във влака никой

Футбол

„Нощни“ 

(Извор) - 

А Балкански' 5:0
Димитровград, игрище на 

основното учлище, времето 
хубаво. Зрители: 800. Съдия 
Божко Прелевич 10.

„А. Балкански“: -Н. Гюров, 
Соколович 2, Милев 8, Мил
чев 2, Гогов 1, Симов 3, Пей
чев 1, И. Гигов 1, Д. Гюров, 
Б. Гигов, Петров, Пръчков.

„Пирот“: Петрович, Бойо- 
вич 4, Панич 3, Й. Тошич 4, 
Минчич 1, Йоцич 2, В. То
шич 1, Кръстич 1, Анджелко 
вич 6, Павлович 4, Митич, 
Паунович.

Седемметрови удари: За 
„А. Балкански“ 9 (7 изпол
звани), а за „Пирот" 4 (вси
чките използвани).

Подпомогнати от своите 
верни привърженици, които 
специално за мача бяха при 
стигнали от Пирот, хандба- 
листите на „Пирот“ 
заслужено победиха отбора 
на „А. Балкански". Домаки
ните започнаха срещата от
лично. Но към средата на 
рвото полувреме силно попу 
снаха, което гостите успяха 
умело да използват. С извън

редни контраатаки хандбали 
стите на „Пирот" пълнеха 
мрежата на Гюров.

И продължението на игра
та мина под знака на изклю 
чително надмощие на пирот 
чанци. С бърза игра те не са
мо, че запазиха предимство
то от първото полувреме, но 
и мача завършиха с 8 точки 
предимство 26:18.

Още неопитни хандбалис- 
тите на „А. Балкански“ дадо 
ха силна съпротива на „Пи
рот".

Срещата наблюдаваха око 
ло 800 души, от които поч
ти половината бяха от Пи
рот. В отбора на „Пирот" от 
лично играха вратаря Петро 
вич, Тошич, Бойович, Панич 
и Ан

В отбора на „А. Балкан- 
най-добри бяха Н. Гю-

се отзовали на територията на 
не ги и погледнал. Безпрепят 

ствено се изгубили в джунглата на втория по голе
мина град в света. По-късно, когато

На 26 септември на игри
щето на „Напредък“ в Извор 
се одигра първенствеи мач 
с „Асен Балакиски” от Ди
митровград. Димитровградча 
ни претърпяха високо пора
жение от 5:0.

Този мач бе първия, който 
димитровградчани одиграха 
в пиротския подсъюз.

За 90 минути игра футбо

листите от Димитровград не 
успяха да вкарат нито един 
гол в противниковата мре
жа. Играха слабо и неинте- 
ресно и съвсем заслужено 
претърпяха високо пораже
ние. Мача мина в приятел
ски тон. Съдията беше 
бър.

купят кола ще 
пренесат сандъците с експлозива в планините Кет- 
скил, северозападно от Ню-Йорк. Впрочем 
време. Поручник Капе им беше заповядал да не пре 
дприемат никакви саботажи, докато двете групи не 
заемат сигурни позиции. У

имаха

Все пак, точно 
в съдбата на

тогава настъпи преломен момент 
..Операцията Пасториус“. Защо, това 

Даш иКчпНИКОМУ Н6 6 ЯСНО' Когато пристигнали

~“Г™ А,ш
За Т03и наш сигурен път в пакъла. Аз 

една идея как можем да 
една идея как можем 
лека кухня.

гелкович.

съвсем ски
ров и ветерана Милев, който 
ведно беше най-добрия гол
майстор. Съдията Божко Пре 
левич извънредно води този 
интересен мач.

мис- 
имам

се измъкнем от тази дяво
ла се измъкнем от този дяво-пъ

ДО-

— Знам какво предлагаш отговорил Бур-Слободан Кръстич гер.С. Манов
Страница 10
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— Добре, но ако ти не участвуваш в това, ще 
те убия или пък ти мене! ...

— Що се касае до мен, имай пълно доверие! ... 
С това мъчителният разговор бил завършен и 

те легнали да спят.

КУЛТУРНО-'ИСТОРИЧЕСКИ ЗАБВЛБгИТЕЛКОСТИ 
В СР СЪРБИЯ

Тайнствени телефони ра зговори с ФБИ

Няколко часа по-късно,, около седем вечерта; де 
журният комисар на ФБИ, най-голяма инстанция на 
тайната служба на САЩ, дигнал слушалката. Оба
дил се мъжки глас с чуждо ударение и казал:

— Сутринта, слезнах от. една германска подмор- 
ницаи имам важни информации за вашия шеф 
Джон Едгар Хувер. През седмицата ще дойда, във 
Вашингтон лично да му ги съобщя ...

И прекъснал, връзката!
Фаталната изненада в Перл Харбур, която на.

американците устроиха японците, и която ги стру
ваше огромни материални и човешки жертви, още- 
се помиеше, защото се случи само преди шест ме
сеца.. След това ФБИ ежедневно получаваше по;- те
лефона съобщения? от самозвани, „съветници“ и лу- 
даци. Но този комисар все пак записа няколко ела?
вни изречения от този тайнствен телефонен разго
вор. Обаче този тайнствен, телефонен разговор не
надейно получи първестепенно значение, когато от 
американската база в Емейдженсент стигна 
за събитията от миналата нощ и когато бяха открит 
ти заровените сандъци с експлозив.

отчет
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Слиза и втората група ...

БОГДАН НИКОЛОВ: МАНАСТИР НИКУЛИМеждувременно на около 1 50С км южно, гер
манската подводница У-201 изтоварва, втората гру
па саботьори на брега на Флорида. На 17 юни сут
ринта те слезли на около 40 км 
Джонсонвил. На бърза ръка заровили експлозивния 
материал и се отправили към автобана Но 1, къде- 
то се качили на автобус за Джексонвил. Сутринта 
Керлинг и още един от групата тръгнали с влак към 
Синсинети, а другите двама за Чикаго;

югоизточно от

В »СРЪБСКА СВЕТА Г0РА«
Трудно да се намери 

друго място където на та
ка малко пространство да 
са построени толкова ма
настири, като е случаят в 
долината която образуват 

I хубавиците Овчар и Каб- 
лар. Тези исторически 
планини известни от под
визите на нашите парти
зани през, ЬТародоосвобо- 
дителното движение пазят 
в своите пазви десет запа
зени манастири построени 
по време на владичество
то на турците. Затова то
зи край се нарича „Сръ
бска Света гора". Пътник 
може да мине често пъти 
по магистралата край За
падна Морава, която води 
за Адриатика а да не за
бележи пито един мана
стир. Те са скрити в паз
вите на планините край 
реката, обраснали в гъста 
горичка. И само ония кои 
то знаят за тях могат да 
ги видят или само след ма 
лко пътуване ттеща да ги 
намерят.

Сега обаче не е трудно 
да се посетят манастири
те. Човек може от Овчар 
баня за няколко дни да се 
запознае добре с тях. То
ва са: Благовещеиие, Или 
не, Йоване, Николе и Ус- 
пене на левия бряг на ре
ката, Ваведене, 
не, Преображегье, Срете- 
ние и св. Троица на дес- 

бряг на реката. Всич-

ски се вижда, че манасти
ра е работил през 18 и 19 
столетие, и поддържал връ 
зка с руски калугери.

Обаче най-интересен по 
архитектурна постройка е 
манастира св. Троица. Той 
има изглед на рашкия 
тип на черквите. Купола- 
та е покрита хубаво а про 
зорците богато украсени-. 
На иконостаса се отделя 
иконата Богородица с хри 
стос и Христос с апосто
лите. И двете икони са от 
1635 година.

Всички манастири в Ов- 
чаро-кабларская пролом 
са отлична атракция за на 
шите и чуждестрани тури 
сти, които се задържат в 
Овчар баня и тук преби
ват всред хубавата приро
да и средновековната ар
хитектура на манастири-

Акцията на Джордж Даш ки черкви на тези мана
стири имат малки димен- 
зии.

Четири дни Джон Даш скитал по улиците 
Ню-Йорк. След това се качил на влака за Вашинг
тон, и когато пристигнал, веднага повикал ФБИ. 
Кратко съобщил:

— Аз съм човекът който телефонира на вашето 
бюро в Ню-Йорк. Намирам се в хотел „Майфлауер“, 
стая но 351.

Няколко минути по-късно Даш разказа на 
мисарите Трейнор и Донеган фантастичната исто
рия. Разпита продължи цели два дена. Комисарите 
се сменяваха в определен интервал от време. Все
ки два часа идваше нова стеномашииолистка в тоя 
стая Но 351. Дашовият разпит беше написан иа 25.4.

на^

По-значителни от тях, 
според художествената 

стойност на стенописите, 
имат църквата Благовеще 
ние и Никола. Благовеще- 
ние е построена през 1602 
година в „тежки време
на’’. Живопистта му е от 
1632 година. Днес тези 
стенописи са в лошо със
тояние.

Църквата Никола (при- 
самата Овачар баня) мо
жещи е и по-стара от 1489 
година както се изтъква в 
историята на сръбското 
средновековно изкуство. 
В тази черква е съществу
вало, според записи од 
16 столетие, иконопистко 
и преписвачко училище.

Стенописите па Николя 
са от 1637 година, а ико
ностаса е от 1862 година 
и е творба на Симеон Ла- 
зович.

Само 4 км. от Овчар ба
ня високо в планината се 
намира хубавият мана
стир Сретение. И тая чер
ква е от 16 столетие и спс 
циална забележителност в 
него е иконостаса на. кой
то под .стенописите от 
1844 година се намиран 
стенописи бт по-стара да
та. Според запазени запи-

ко-

страници.
Най-важното в неговите показания бяха данни- 

поручник Капе и данните за училището за са-те за
ботьори. Описа всеки човек поотделно и, даде име
ната и адресите на всички ония, с които трябваше 

американска територия. Описа ида се свърже иа

10'
положение в което се нами- 

Гермния. Той предупреди, че германските под 
голяма дълбочина. На крал 

се позволи да говори по ра-

моменталното военно 
раше
водници действуват на 
изрази желание да му 
диото на германския народ.

В момента когато завършваше разгшта на Даш, 
агентите на ФБИ арестуваха Бургер в хотел „Гувср- 
нер Клинтон". За него това беше повече облекче- 
ние отколкото страх. Един час по-късно бяха аре
стувани Хайнк и Квирин, когато се завръща от ки- 
но в Мартиник. те.

Съдбата иа „Айнзацгрупа 2 
Едвард Керлинг, водач на втората група, имал 

Ню-Йорк. Затова на 22 юни заминал за Ню
той и 1 ил,

Б. Николов

жена в
Йорк. На другия ден били арестувани 
който го съпровождал.

Междувременно Хаупт се
си в Чикаго. На другия ден

става с отбиването на 
Отговорили му, че вси-

настанил в къщата 
се оба-на родителите 

дил на ФБИ да пита какво 
неговата военна повинност.

ЧК° Всъщност това било вярно. ФБИ го следил вече

та, когато не подозрявайки нищо, открил и Херман 
Найбаур, последния от осемте саботьори.

Пет дни по-късно, на 2 голи, президентът 
наименувал полеви съд със задача да изпита 
случай. Това бил пръв случай па именование на по- 
леви съд след убийството на президента Абрахам 
Линколн през 1865 година, и но американските за
кони, процесът бил строго таен.

(СЛЕДВА)__________________
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За ограничаване на 

пушенето
За пушачите, които желаят да ограничат 

броя на цигарите ежедневно, швейцарски май
стори са изработили табакера с часовников ме 
ханизъм, така че достъпът на цигарите, става 

определено време: например след час 
90 минути. Преди изтичането на това вре- 

табакерата не може да се отвори.
само в 
или
ме

Най-бъбривите
Според изследванията на шведския учен 

Тогб Ерзам, най-бьрбнви са четиригодишните 
деца. Ежедневно те изговарят около 12 000 ду 
ми, макар, че разумно не използват повече от 
920. Ученият е изследвал 156 деца от 4 до 6,5 
години. Ето и неговите заключения: едного
дишните деца използват само три думи, а 
след половин година — вечеч 26 думи. Деца
та до 5 години имат резерв от около 1 240 ду
ми, а от 6,5 години имат 
2 000 думи а им е познато значението на око
ло 6 000 думи.

па разположение

дойдеш у Бусилеград ка пой 
деш понеси си од дома леп, 
та да не гладуеш. Оти у тия 
два дъна и общински годе- 
мъц да си не можеш да уз- 
неш леп из патете вургье. 
Ако улезнеш у назалицуту 
има да те смачкай» кико ма- 
че, па за едък месец нема да 
тц се прияде. Ско може да 
се оправи тая работа ама не 
иска ни задругата, ни „Услу 
га“.

Проговорил след 30 година
Болният Н.Н., който в продължение 

тридесет години само шепнал, започнал да го 
вори с висок звучен глас,’ след като бил ле
куван от московския лекар-фониатър Алексаи 
дър Рябченко. Като тригодишно дете Н. Н. 
боледувал от тежка форма дифтерит и отто
гава на гърлото му останали груби белези.

вна

Очу да ти кажем нещо и 
за водуту. Не за другу, но 
за тую що я викаю градску. 
Испша она йе дибддус—лкР"' 
лечка —^.една—цръцзрн ама 
некогг еи я па' имаю колко 
гш требе, а друБи иелгаю с 
що и очи да си намокру. Е- 
те у мохоту маалу нема я це- 
лу неделю. Тия* по-клечБете 
у центарат знаю куде су че- 
повете и си я навръчаю за 
у купете им, а на нас ни я 
одвръчаю. Ние си сита Ьути 
мо, но не знам Бо че да пра- 
вимо ка на пръви дойде об
щинският да му платимо во 
дуту. По-арно е да не дооди

Редактира Д. Йотов
Писмо от БосилеградМ. ПЕТРОВ

И ТОВА НЕ- СЕ ЙЕДЕ
Очу да ти се пожалим и 

на телевизиюту. Убаво йе що 
успеямо да добийемо слику 
от Белград. Радувамо се едън 
месец .кико деца. Ама съга 
вече попцувкуемо кико стар 
ци оти едну вечер имамо 
слику, а другуту гледамо у 
телевнзорат само некъкве 
шарИе кико на басму. Викаю 
дека имало платен кон да 
седи на релеят на Бесну ко- 
бнлу н да оправя ка се пора 
зи. Он си седи у Бусилиград 
и па си му давак> плату. На 
Бесну кобнлу се прошета ка 
види дека че умре от досад- 
жуту у Бусилиград.

Но нейе сама това бай 
Манчо. Ако иг *игьш каиди- 
шещ у петак ш суботу да

Бай Манчо,
Кико поче лошото време и 

лошете рабсте печея да из- 
лазу на видело. Оно и лето- 
сГю Би имаше ама од жегу- 
ту не се видешея толкова. И 
от работу и неработу. Оти 
едни бея побегли на одмор, 
друБи при бащете им по се
лата на умор/ а тия що се 
врътешея по Бусилеград бея 
малцина.

Дуне ли сига ветар снялн- 
цетс престану да свиткаю. И 
додека се другарете от лес- 
ковачкуту дистрибуцию на- 
каню да поправу жицете ние 
трчимо от кооперации» 
кооперацшо и тражимо све- 
че. Ама некигьш нема ни за 
бог да прости.

оти че има гулемо пцувагье.
И тика, бай, Манчо, 

триста закасотине. Оно без 
некойе работе се може ама 
ка немаш с що да си засве
тиш и немаш да си пивнеш 
водицу не е лъсно.

Ние пцуйемо, но тия коца- 
башийете ич не чуто.

За сига друго нема що да 
ти писуйем, само много здра 
вйе ти прачуйем.

има

ДО— Трениряаш овчарски скок, да не се стягаш за олим
пиадата, Бай Онзи?

— Не, но да мога да преодолявам разкопаните димитров
градски улици!

Бай Вене
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