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На 24 май на президента Тито ще бъде връчено найвиоокото наше отличие „Орден на народнен герой“. Това
ще бъде второто такова отличие, с което на президента
Тито се отдава признание за огромно ценните му заслуги
в изграждането на нова, социалистическа Югославия.
Съюзната скупщина е взела това решение по предло
жение на Председателството на Съюзната конференция
на ССРНЮ, което е резултат на единодушно изразеното
желание на цялото население на Югославия на президента
Тито за огромните му заслуги да се присъди повторно
Орденът на народен герой.

И герой на СР Румъния
Президентът Тито е станал герой и на СР Румъния.
На 16 май, по повод тържественото пускане в действие на
водоцентралата „Гердап“ председателят на Държавния
съвет на СР Румъния Николае Чаушеску е предал на пре
зидента Тито румънското отличие „Орден на победата на
социализма“, с което е провъзгласен за герой на тази

»ГЕРДАП« Е ПУСНАТ В ДЕЙСТВИЕ

Тито: »П0ДВИГ, КОИТО УДИВЛЯВА«
Чаушеску: »Н0В0 ЗВЕНО НА
СЪТРУДНИЧЕСТВ0Т0«
На 16 май бе пусната в действие водоцентралата
„Гердап“, строена съвместно от Югославия и Румъния. Тъ
ржественото откриване стана на средата на огромния
бент, който прегражда Дунава, в присъствието на прези
дентите Тито и Чаушеску ипрндружаващи ги официални
лица.
Президентите Тито и Чау
шеску откриха, по този по
вод възпоменателна плоча на
сърбохърватски и румънски
език в чест на общото дело
принос към дружбата и сът
рудничеството.
Тържеството след това про
дължи на румънския бряг с
митинг, на който произнесо
ха речи президентите Тито
и Чаушеску.
Водоцентралата
„Гердап“
при Железните врата на Ду
нава ще осигурява на двете
страни 10 милиарда киловат
часа електроенергия годишно.
ТИТО: „НИКОЙ НЯМА
ПРАВО ДА УГРОЗЯВА
СВЕТОВНИЯ МИР"
В своята реч президентът
Тито първо изказа благодар
ност на хората, които са
строили водоцентралата „1срдап“ и изтъкна, че техният
подвиг е достоен за удивле
ние. „Не е малка работа да
се укроти стихията на Дуна
ва и да се постави в служба
на човека“ — изтъкна той.

СЪЮЗЪТ НА МЛАДЕЖТА В БАБУШНИЦА
НА ВСИЧКИ МЛАДИ ХОРА У НАС
ЧЕСТИТИ

25-ТИ МАЙ — ПРАЗНИКА НА
МЛАДОСТТА
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ УСПЕХИ
ЗЕМДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ „ЕРМА“ В ЗВОНЦИ
НА ВСИЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ В
КОМУНАТА И СТРАНАТА
Ч Е С Т ИТ И

ПРАЗНИКА НА МЛАДОСТТА

„Изграждането па този обект — продължи президен
тът
открива нови възможности за още по-добро упо
знаване и сближение на тру
дещите се от Югославия и
Румъния. Това дело е израз
на най-съвременни разбира
ния за икономическото сът
рудничество, с което чрез ко
операция и обединяване на
средства се осъществява дъл
госрочна политика за двете
страни.
Искам също да изтъкна и
големия принос на Съветския
съюз за изграждането на Гер
дап, чиито предприятия и

специалисти участвуваха в
проектирането и доставката
на част от съоръженията, съ
гласно договора за икономи
ческо - техническо сътрудни
чество“.
За югославско - ръмунското приятелство и сътруднице
ство президентът Тито каза,
че постоянно се разширява и
крепне и че „гаранцията за
по-нататъшното му развитие
е това, че е основано върху
искрена дружба, равнопра
вие и взаимно уважение“.
„Ние отдавна сме насочени
едни към други, а сега още
повече ни свързват съвмест
ните усилия в изграждането
на социализма, в борбата за
мир и равноправно мсждуна
родно сътрудничество“.
Говорейки за международ
ната политическа обстанов
ка президентът Тито каза:

„Дълбоко сме заинтересо
вани принципите за активно
мирно съвместно съществу
ване, което Югославия и Ру
мъния здраво са внедрили в
своите отношения, да станат
обща практика в междунаро
днмя живот. Само така може
да се постигне всеки народ
да бъде запазен от вмешател
ство и заплахи, да живее в
мир и сигурност и да разви
ва своите материални и духо
вни ценности“.
На края той обрисува тре
вожната обстановка в света,
като изтъкна чуждестранна
та интервенция във Виетнам,
която с размерите си изпра
вя света пред голяма опас
ност, след това постоянната
заплаха от ново избухване
на война между Израел и арабския свят и каза: „Никой
(НА 2 СТР.)

КАЛЕНДАР НА ТИТОВИЯ
ЖИВОТ

„ГЕРДАП« Е
ПУСНАТ В
ДЕЙСТВИЕ
(ОТ 1 СТР.)

1892

няма право, където и да е
по света, да угрозява светов
пия мир, сигурността на на
родите и държавите и да по
ставя собствените интереси
над правата и интересите на
другите народи, над общите
интереси“.
ЧАУШЕСКУ: „ОТНОШЕ
НИЯТА МЕЖДУ РУМЪ
НИЯ И ЮГОСЛАВИЯ СА
В ПОСТОЯНЕН ВЪЗХОД“
Председателят на държав
ния съвет на Румъния Николае Чаушеску изтъкна в ре
чта си, че преграждането на
Дунава е прекрасен показ на
творческата способност на
човека.
„Обектът, който пускаме в
действие, е изразителен при
мер на плодотворно сътруд
ничество между югославскнте и румънския народ. Гердапската водоцентрала е найголям стопански обект, съз
даден със сътрудничество ме
жду две социалистически
страни, и като се имат пред
вид и приносите на Съветския съюз, това е най-велико
дело в многостранното сътрудничество между соцналн
етическите страни“.
След като говори за пер
спективите, които се откриват в областта на по-нататъшното сътрудничество между двете страни, Чаушеску
каза:
„Специално важно значение в развоя на румънско-югославското сътрудничество
й дружба имат добрите отношения между Румънската комунистическа партия и
Съюза на югославските кому
нисти, и отношенията на со
лидарност, които се основа
ват върху взаимното уваже
ние изачитане, върху принципите на марксизъм-ленинизма и пролетарския интер
национализъм.
Изграждането на гердапския комплекс изразява ре
шителността, с която наши
те народи под ръководство
то на комунистическите па
ртии, изграждат материална
та база на социализма и се
борят за стопански и обще
ствен прогрес“.
Подг. М. Н. Н.

ЙОС11П Броз Тито е роден на 25 май в загорското село Кумровец, като седмо дете на бедните селя
ни Фраиьо и Мария Броз. Тук завършил и основно
училище.
1910
В 1-рад Снсък завършил шлосерски занаят. След
това заминал б Загреб, където се настанил на работа в една шлосерска работилница.
1912
Малко или повече време работил в няколко големи завода в Чехия, Германия и Австроуигария
( Шкода“, „Беиц“, „Даймлер“). Още тогава се убедил каква голяма сила е работничеството.
1913
Бил войник. Служил в 25 домобраискн полк в
Загреб. На опортнп състезания на автроунгарската
войска в Будапеща, като представител на своя полк
спечелил второ място в борба с шпага и получил
сребърен медал.
1914
Бнл арестуван поради аитнвоеииа пропаганда и
изкарал наказанието си в Петроварадииската кре
пост при Нови сад.
1915
С полка си заминал на руския фронт. Там бил
тежко ранен и пленен от руснаците.
1917
Избягал от плениичсския лагер и участвувал в
юлските демонстрации на петроградските работници. По време на революцията през октомври постъ
пил в Интернационалната червена гвардия в град
Омск.
1920
Завръщане в родината. Наел се на работа в За
греб и веднага се включил в работническото дви
жение. Тогава станал член на КЖП.
1925
В адриатическия град Кралевица постъпил на
работа в корабостроителния завод. Стоял малко там,
защото го изгонили зарад революционните му идеи
и бунтуване на работниците.
1926/27
Работил във вагонния завод в Смедеревска па
ланка, но и тук влиза в конфликт с управата, зарад
организиране на работниците и бил уволнен.
1928
На известния „бомбашки“ процес в Загреб бил
осъден на петгодишен затвор. Все до 1938 година, ко
гато бил пуснат от затвора, той прекарал в затвори
те Лепоглава и Марибор. Тогава се срещнал с Моша
Пияде, Родолюб Чолакович и други комунисти, кои
то също издържали наказанието си в затворите.
Времето в затвора използвал за марксистическо об
разование.
1934
Излиза от затвора. Полицията му отредила при
нудително место жителство в родното му село Кум
ровец. Но той тогава взима нелегално име Тито и
минава в нелегалност. В Загреб бил избран за член
на Покрайнинския комитет на партията за Хърват
ско, след което заминава за Виена, където бил приет
за член на Политбюро на Централния комитет на
ЮКП.

Др. Тито говори пред Първа пролетарска в Босански
Петровац

Тито е ранен
Дървото в гората на Милинкладе, край което Тито скрил
от жестоко немско въздушно нападение. При това нападение
той е ранен, но останал жив благодарение на кучето Лукс, което го запазило с тялото си. Тито за това казва:
^ л
— Аз се скрих зарад един паднал оук, когато оомоата експлодира край мене и когато ме обви тъмнина мислех, че съм
загинал. Моето куче Лукс, което със своето тяло ми скрило
главата, лежеше разпокъсано... Малко по-далеч лежеше ан
глийски капетан Стюарт, краката му се надигаха нагору... Още
малко по-нататък — Джуро. .. Всред тази пустош погледа ми
падна върху едно паднало дърво, на което жалко пискаше една
горска птичка. Експлозията й счупила един крак и крилете...
Това малко творение стоеше на един крак и удареше с крилце
то. Тази картина дълбоко се вряза в съзнанието ми”.
Начело на колоната се почувствува неспокойствие, като
че нещо се е случило. Чува се гълч, който нараства и се пренася
от уста на уста. И нас ни потресе когато пристигна —
Тито е ранен.
Защо?
Тито е ранен. В ръка. От бомбардировките. Изглежда че
не е тежко. Вестта се разнасяше все по-дълбоко към края на ко
лоната. Кой знае къде ще завърши. Курира който донесе веста
бърза в обратна посока на колоната. Почти всеки партизан му
поставя въпрос, да провери веста и може би още нещо да чуе.
Чувствува се голямо вълнение. Тито е ранен.
Тясна, светла изглежда като че ли е нова, пътека, отново
се прокарва през травата. Камъните са покрили ливадата все
до горичката, която бе предвидена за малка почивка и няколко
минути сън. Долината на Сутйеска остава даечи от експлозиите
в тъмнината. Тито е ранен. Мисълта трепери във въздуха, над
колоната, не допуска тялото да легне на хубавата планинска тре
ва след голямото напрежение. Всички се движат към началото
на колоната, където е напрявен кръг и в който се търси отговор
за случилото се.
Тито е ранен. За щастие не е тежко.
Мариан ДЕТОНИ

ЛИЦЕ, НАПОМНЯЩО СТОМАНА
Вестник „Новости” от 8 ноември 1928 го
дина писа за процеса в Загреб, на който ,,като
най-интересна личност е бил Йосип Броз Ти
то”. Вестникът писа: ,.Вчера се продължи с ко
мунистическия процес в големия салон на загребската съдебна зала. След завършване на
разпита на обвинения Новоселич в салона бе
доведен Йосип Броз... Неговото лице има -не
що от ония физономии, които напомнят на сто
мана. Със светли очи гледаше над очилата
твърде студено, но енергично и спокойно. Не
говото държание пред съда може би няма да
бъде само поза, защото много пъти е бил пред
съда зарад своите убеждения. Много слушате
ли са познавали тая неостъпчивост на убежде
нията на Броз, защото при неговия разпит ца
реше мълчание и внимание”.
Новости” забележили и следния диалог
пред съда от 7 ноември 1928 година:
„На въпроса на председавашия дали
счита за виновен той отговаря:

Строши 2

се

— Аз съм виновен според онова което тъл
кува обвинителния акт, а действително — не
съм виновен.
Предоедаващият:
— Кажете ни тогава в какво се считате
за виновни?
Обвиненият Броз:
— Признавам, че съм член -на нелегалната
Комунистическа партия на Югославия, признавам че съм работил на пропагандиране на
идеите на комунизма, сочех на пролетерите
всички неправди които им се правят. Не при
знавам обаче буржоазния съд, защото се считам отговорен само пред Комунистическата
партия.
•Председаващият:
— Този закон забранява всяка комунисти
ческа пропаганда. Това нима знаете?
Броз:
— Това зная, но това е само временен закон.
Представащият.
— Сега този закон е в сила както и всеки

друг.
Който не го спазва отива в Лепоглава. Закоът е гласувал народът против вас комунис
тите, който по негово мнение вие тровите и ко
йто иска да се защити от вашата разорителна
акция.
Броз:
Зная това, законът не е гласувал наро
дът, но аз не се страхувам. Би било лошо ако
комунистическата партия се страхува от един
вре-менен закон.
Предоедаващият:
— Вие по този начин само жертвувате мла
дите си животи, а нямате полза от това.
Броз:
— Да, аз съм готов и да търпя.”
йосип Броз бе осъден «а пет години за
твор. Излизаики от съдебната зала той изви
ка :„Да живее Комунистическата партия -на
Югославия. Да живее Третия интернационал!”
вестник „Новости“, на който днес трябва
да заблагодарим, изпълнявайки послушно нарежданията
на тогавашния режим, е запазил
^
от заорава много детайли от съдебния процес.
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По повод Деня на младостта

ТРИМАТА - ОТ ТРИ ПОКОЛЕНИЯ

ПО ПОВОД Деня на мла
достта и празника на българ
ската народност устроихме
среща на три поколения. ЕдинияТ' повече стар. другият
по-малко млад; а третият —
фиданка, днес расте. Искахме по-старите да разкажат
как са раснали и възмъжвадц и носили бремето на своетр време, а най-млади— ка
к^р мисли за своето поколе
ние и ония преди него.

ДИМИТЪР ПЕТРОВ, рабо
тник в кооперация „Сточар“
е дожцвял времето на свое
то поколение на свой начин.
Като млад войник, почувствувал горчевината на немско пленничество, но за кра
тко. С двама съселяни, през
Май 1941 година, бил пуснат
и се завърнал във Високо
Одоровци, да продължи ши
вашкия си занаят. „Нас три
мата, които бяхме пленени,
ни гледаха косо, провъзгла
сиха ни за „безработни“ и
ни заведоха „в трудоваци",
да строил! път от Горна вока
до Люля. И по-рано бях слу
шал по нещо за партизаните
и Сталин градската битка, но
малко разбирах от политикаЗа първи път започнах да се
интересувам за тези въпро
си на принудителна работа.
В ротата имаше хора от Кал
на, Куманово, Църна трава
и др. места, които знаеха ка
кво искат. По това време за
почнаха и бомбардировките
на София и затова хванахме
планините. Тук дойдох в до
пир с напредничави схваща
ния. Когато се върнах у до
ма, почувствува., се като
друг, нов човек, В селото беше и Раша Димитров и в на
чалото на 1945 година започ
нах да говоря с него за по
литика. Той беше много зат
ворен, а аз малко запознат с
нещата. Раша особено беше
огорчен на злодействата на
българските фашисти, а и
аз чувствувах отвращение
към убийствата и плячкосването. Моето недоволство
особено беше се повишило в
оня момент, когато фашисти
те обсадиха селото и претър
сваха къщите, търсейки оръ
жие.
Ведно с огорчението и пре
дварителните указания, постепенно се формира и поли
тическото съзнание у младе
жа Петров. Към средата на
същата година за първи път
видял партизани. Колкото си
спомня, между тях бил и
Живко Виденов. Тогава раз
били селската мандра и за
палили архива. Кметът и по
мощник-командира на мили
цията избягали. Тази парти
занска група Генчо Еленков
завел на Стара планина. „На
нас неколцина младежи пар
тизаните възложиха задача
та да не оставим запалената
архива сама докато не изго
ри и последната хартия. То
ва беше първата ми партиза
иска задача“, казва Димитър
Петров.
През есента същата годи
на — отново дойдоха парти
заните „и аз заминах на фро
нта заедно с още 75 младе
жи от В. Одоровци“. „Тридеоетмина останахме до
края“.
— Докато бях още на се
ло _ чух за нападението на
Дървар. И преди това се го
вореше, че немците пред
приемат щателни мерки да
заловят Тито. Разписаха го
ляма награда за неговата
глава, разделиха фотогра
фии с неговия образ. Говоре
ше се, че Тито не могат да
намерят, защото никой не
знае как изглежда той, че
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комунистите го пазят добре,
че се намира в някоя друга
страна и така нататък.
ПЕТЪР ДЕНКОВ, работ
ник в Здравния дом по вре
ме на обновата и изгражда-

Д. Петров
нето на разни обекти прека
рал 11 месеца. Започнал като
отговорник по физическа ку
лтура на линията Шамац —
Сараево, а вече 1948 станал
комендант на димитровград
ската бригада на автострада
та „Братство-единство“. Стро
ил е Нови Белград, а послед
на акция му е била на ХЕ
„Власнна“. Бил е член на
СКОЮ, член на Комитета на
народната младеж, и в тези
дни станал член на ЮКП.
Потичам от бедно семей
ство и се чувствувах както и
домакин в
всички други
своята къща. На такава са
моотвержена работа ни ка
раше и чувството, че сме по
коление, което на плещите си
трябва да изнесе най-голямото бреме на изграждането и
то с такова достойнство и ус
трем ... Александър ПетровОрта е бил в състояние в един ден да прекара и по
триста колички. А какъв ра
ботник е бил Сенко Велич
ков ... „На автомагистрала
та бяхме 150 бригадири. На
шата бригада се ползваше с
голям авторитет — димитров
градска — 6 пъти ударна. Из
товарвахме чакъл и пясък и
никога не знаехме по кое
около обед или към полунощ
време ще получим вагон —
Ако валеше дъжд, глави по
кривахме с одеяла и така на
товарвахме. На всеки вагон
работиха по пет до шест мла
дежи, а натоварвахме ги за
десет до петнадесет минути.
С лопати, мотики, кирки, ко
лички .. А какви работници
бяха Кирил Брезнишки, Антаиас Антонов, Георги Раичев и мнозина други. Спахме
на кревати от дъски. Отдолс
— слама и одеяло, а покривахме сс с одеяло ..опитва
се Донко да си припомни завсяка подробност, но това
не е било преди малко години__
— Понесох и първата ща
фета. Стосх пред Пиротска
рампа. Щафетата тръгна от
границата и всеки я носеше

по един километър. На пиротчанци я предадохме в це
нтъра на града. Носенето на
щафетата беше чест за все
ки младеж. Колко само гор
ди бяхме.

ли високо патриотично съз
нание, а „ние често търсим
път да се докажем и в тези
рамки“ и тогава: „днешното
поколение и ДА и НЕ е, но
повече е егоистична.“ Исти-

П. Денков
На сцената е. ГОРДАНА
ВЕЛИЧКОВА, ученичка в
трети клас — ученичка, коя
то взела всички награди на
гимназнадата по математи
ка. Бих казал, че тя предста
влява част от младежта, ко
ято не е ексцентрична, но
клони към творческа работа,
разумна тиха и скромна.
Благородна.
— Мисля, че военното и
следвоенното поколение бя
ха по-сериозни от нас. Ние
живеем при по-други усло
вия, които ни предлагат вси
чко онова, което ни прави
щастливо и весело поколе
ние.
Подвизите на пе-старитс са
достойни на героичните по
коления в героични времена.
Размисля Гордана и с из
вестна неловкост констатира
че тези поколения са прояви

на,, по-старите са изборили
победата, свободата. Техният
героизъм и патриотизъм ни
учат да обичаме свободата с
оная пламенна любов, с която те са падали, и със същия
устрем да й даваме нови и
по-дин ам ични съдържания.
Понякога ми се струва, че
не схващаме достатъчно се
риозно света, в който ' жи
веем. Не съм съгласна, че за
бавата трябва да бъде над
всичко и преди всичко. Пър
во, книга и работа — а пооле забава. Време има за вси
чко.
В свободните си часове Ве
лнчкова най-много слуша му
зика, чете или учи френски
но — над всичко обича мате
матиката. Любим писател й
е Лев Толстой, а герои —
Ана Карснина и Наташа Ро-

стова. Наташа — зарад неж
ността и добротата и зарад
това че е пропита с любов.
„Аз сама не мога и не умея
да мразя“ — казва Величкова.

Г. Величкова
Не обича порнографията.
„Ако би ме питал някой —
бих отхвърлила всичко кое
то се предлага като „сексуал
на революция“. Може би у
мене има нещо патриархал
но, така съм възпитана. Как
во мога? Иначе, тя е преокупирана със следването — или техника, или медицина,
или математика?“.-.. „Ако имах достатъчно средства —
бих направила обиколка по
света, бих искал да видя и
опозная живота в Африка и
Латинска Америка“...
— Двадесет и пети май
ден на народността и младос
тта, пролетта и цветята. В
този ден съм особено радо
стна. На свой начин съм ща
стлива и свободна, каза Гордана Величкова.
М. Б.

НАМАЛЯЛ ОБОРОТИ

НА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ МОТЕЛ

Димитровград нс е турис
тическо място, макар че има
условия.
С подобряването ма тозп
отрасъл от стопанството, 611
ос увеличил и общия нриход на общината.
През града минават доста
туристи. Най- често се отби
ват в мотела па гостилииичарского предприятие „Vния“. Но от 25 април т.г., ко
гато българските власти зат
вориха граничния преход
при Градини, заради появата на едра шарка в нашата
страна, все по-малко пътници се отбиват в Димигровградския мотел.
Заинтересувахме се, какъв
е оборота, който е осъщест
вило предприятието от моме
ита на затварянето на грани
цата.

За да имаме ясна предста
ва, ще сравним месец април
в 1971 година със същия ме
сец в тази година.
В течение на мсосц април
1971 година на нощуване в
мотела са били зачислени
420 чужденци и 225 домаш
ни гости. През същият меоец
тази година това число изна
ся 457 от което 349 чуждеици и 108 домашни гости.
Цената в течение на тази
година е увеличена от 56 на
64 динари за едиокреватни
стаи и -от 94 на 11,3, за двукреватии стаи (отнася се са
мо до цените за чужденци).
Оборотът на хотелския дел
на мотела, през април 1971
година изнася 21.843 динари,
а през същия месец тази го
дина 19.966 д.
Ако се има в предвид, че
планът на мотела в това от-

ношенне е 30% по-голям в
сравнение с миналата годи
на, то ще видим, че през ме
сец април т.г. те не са осъще
ствпли предвидения план.
Ако изчислим това в про
центи, ще забележим, че
според техния план трябвало
е да бъдат най-малко 540 чу
жденци и 290 домашни гос
ти ма нощуване. Ако планът
беше осъществен оборота на
хотелския дял на мотела ще
ше да бъде 29.763 динара, ко
ето значи, че общо са загу
бени 7.920 динара.
За да не се съмняваме във
всичко това. най-добре ще
се осведомим па следния
пример. Въпреки че цените
на напитките и храната от
април миналата до април т.г.
не са увеличени, обороът с
увеличен с 3.633 динари.
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СЕДМИЦА НА СИГУРНОСТТА I
ДИМИТРОВГРАД...

Обществена хроника

Секретариатът на вътрешните работи
На 15 май, служителите на Секретав Димитровград, тазгодишната седмица
^57$ риата бяха посетени от група ученици от
на сигурността (от 13 до 20 май) ознамеосновното училище и гимназията от Динува с различни активности.
шс
г' митровград. Бяха връчени награди на
На 12 май,началникът на секретариата
Г учениците от основното
'зочбо™
зг. вътрешни работи вДимитровград, гЦа • А, са взели участие вкош УР
‘с
Митко Томов, в чест на седмицата на
ваио па тема: „Моята първа среща с
сигурността, прие представителите на ^
милиционер
работници

коктеилНа 13 май, група работници от СВР,
посетиха спомен плочата в Каменица на
Радосав Костадиновнч, загинал от група ^
диверсанти в Изатовцн, когато изпълня-^ /,
вал редовната си длъжност. Също са по
сетени родителите и гробовете в Радейна, Врабча, Г. и Д. Невля и Петачинци, 4
на работници на СВР, загинали във вът- Р ^
решността на страната, в изпълнение
длъжността си. Също и в Димитровград
ще бъдат посетени семействата на заги- Я
нали и умрели работници от СВР в Димитровград.

' I Димитър Славов.
У.?п
На 16 май, в 9 часа, за пенсионери,
бивши служащи в СВР, живеещи в Димитровград бе устроен коктейл и на таз
годишните пенсионирани служещи връченн скромни подаръци,
Шйк1 На 20 май, по случай седмицата на си
гурността, в Бабушшща ще сс проведат
спортни състезания по волейбол, шахмат,
спортна стрелба и хвърляне на поле, на
които ще вземат участие работници от
СВР от Пирот, Димитровград и Бабуш|Ш> ннца.
№
А.Д.

И в Босилеград

ВИНАГИ НА ТРУДОВ ПОСТ
Денят на ' сигурността 13
май. Службата на вътрешни
те работи в Босилеград от
празнува достойно.
И в изтеклата година тази
служба, която по години и-

ните опитни труженици: на
чалника Винко Стоянов и ко
мандира Радован Пуртич,
младият колектив успешно
решавал и най-сложни въп
роси.

осем случаи са били утвърде
ни кражби и служебни зло
употреби. Обаче, в разкрива
нето и премахването им ком
петеитните на Службата са
действували почти сами.
Твърде успешно Служба
та на вътрешните работи е
изпълнила и своята преван
тивна дейност за премахва
нето на наказуеми дела, на
рушения, кражби и др. Ин
тервенциите винаги са били
редовни и успешни.

ма най-млади кадри в кому
ната, успешно е. изпълнявала
всички свои задачи. Въпре
ки, че не е била комплекту
вана с още 12 работника, със
самоотвержен и упорит труд
предвождан от дългогодиш-

тази служба е успяла да за
лови виновници за 1105 кра
жби. По-специално тя се е
ангажирала в установяванеТрябва да се изтъкне, меж
ду другото, миналата година
то на стопански криминал. В

По повод празника бе ус
троено скромно тържество.
Началникът на Службата Ви
нко Стоянов прие пионери,
участвували на междуобщин
ското състезание във Враня
на тема: „какво знаеш за съ
общенията”, както предста
вители на обществено-поли
тическите и стопански орга
низации от общината. Стоя
нов запозна гостите с някои
от задачите на Службата по
сигурност. На тържеството
бяха връчени награди на пен
сионирани работници от та
зи служба.

Липсват съществени похвати
В босилеградските стопански организации
конституционните амандмани бавно се приемат. Недостигат програми произлизащи от изискванията на
амандманите
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е необходимо. В п-овечето сто
пански организации дейност
та в тази област все още е
на равнището на обобщени
обяснения, а някои вършат
подготовки за формално съ
гласуване на нормативните
ен правила с амандманите.

Пак на тема — ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ.
По-точно/ има ли възможност да се проагитират
за да се запитези, които не са се записали досега,
шат и участвуват равноправно в електрификацията
на селата си?
Повод за това писане ни дава самата ситуация
по селата, Повсчето домакинства са се записали още
в началото на акцията, дали са пари, работили, са,
и продължават да работят и да плащат.
Някои, по една или друга причина, не са се за
писали в началото — не са плащали и не са рабо
тили.
А такът вече пристигна, не са се записали в началото — не са плащали и не са работили.
А токът вече пристига. Електропроводите са го
тови, трафопостовстс и селските мрежи ще бъдат
завършени наскоро — и ще остане само да засвети
по селата.
Но пари трябват доста. В някои малки села па
ри ще трябват и повече, защото или мрежата е голя
ма или малцина са се записали.
От друга страна пък, тия що не са се записали
на време, сега виждат, че работата е тръгнала здра
вата и съжаляващ че не са учаечтвували. И все пак
ги грее една надежда: „ще дойде токът, ще се пре
даде на ,,дистрибуцията”, а тогава ще се забрави кой
е участвувал и кой нее и ние ще си включим ток
без тия плащания”.
Такива размисли има у неучаствуващите в еле
ктрификацията в много селища на димитровградска
комуна.
Много пъти на тия хора е разяснявано, че така
няма да бъде. Че ще са длъжни да заплатят всички
те сегашни разноски в двойна сума, но те все още
не вярват че ще е така.
Даже се усмихват на такива обяснения, когато
това им се казва от техни съселяни, членове на ко
митета по електрификация.
Изглежда, че е нужно следното:
— Представители на общинските ръководства
на обществено-политическите организации да пооби
колят селата и да поприказват с населението имен
но на тази тема — двойно ли ще се плаща после
приключването.
— А когато хората бъдат убедени, че ще е така
да се поканят неучаствуващите да си заплатят досе
гашните даждия и да се електрифицират заедно с
другите си съселяни, без да чакат да плащат после
двойно.
В такъв случай по-малки биха били вноските.
защото повече участвуващи — по-малко пари на гла
ва.
И не би имало после разни свади и крамоли, че
тоя или оня не дава на някой неучаствувал в елек
трификацията да си въведе ток.
Може би една кратковременна акция от такъв
вид ще има успех. Поне няма да има разправии по
сле.

м. н. н.

В. В.

Стопанските организации и амандманите

От отговорните на стопан
ските организации в босиле
градската община поискахме
отговор на въпроса: как осъ
ществяват конституционните
амандмани и съобразно на
това какви собствени програ
ми готвят. От отговорите про
лича, че амандманите не се
провеждат в дело така както

За да няма разправии
после

Има се впечатление, че е
недостатъна осведомеността
на трудовите хора за същността на амандманите 21, 22 и
23. Наистина, по тези въпро
си Общинската профсъюзна
организация е разисквала по
вече пъти, обаче това са би-

ли форумни дебати. Евидентно е, че има нужда такива
събрания, по инициатива на
профсъюзните организации
да се проведат в трудовите
колективи.
Прилагането на конститу
ционните амандмани предпо
чита преди всичко интегра
ция на сдружения труд и то
във всички области, а преди
мно в стопанската дейност.
В босилеградската община
стопанската интеграция все
още закъснява, поради кое
то с реализирането на аман
дманите не може да се постигне необходимото качество. Оттук, изглежда, че някои стопански организации
са на становище, че по въпроса за амандманите няма
какво да направят.
Засега, единствено трите
земеделски кооперации“ са
предприели мерки за сключ

ване на самоуправителен до
говор по въпроса за разпре
делянето на дохода. За тази
цел те са се обърнали за по
мощ към белградския Завод
°Рганизация на работа и
образование, който да им из
работи проектопредложение
за договора.
Земеделските кооперации
са дали предложение дохода
да разпределят 88:12 в полза
на личните доходи. Същевре
менно, най-низкия личен доХ0А Аа бъАе 700, а най-висо
кия 1.800 динара.
_ Осведомихме се, че тоя За
вод ще помогне на коопера
циите и при съгласуването на
вътрешните им нормативни
правила с конституционните
амандмани.
Поставя се обаче въпрос
Дали няма закъснение с тези
обществени и самоуправител
ни Договори, които вече е
трябвало да бъдат готови.
В. В.

БРАТСТВО а 19 МАЙ 1972

Какво предлага фондът за развитие на неразвитите

ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ
ДОКУМЕНТИРАНИ ПРОГРАМИ
тНппИСмрРДАСКА ОБЩИНА НАЙ-ГОЛЯМ ШАНС ИМА В ОБЛАСТТА НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
г1„. л!^еАаТе“Т на управителния съвет на РепубликанТЪР МОНА нокътИТИе на слаб° Развнтите краища, ПЕобик^кГ^??я ^ ° ГруПа сътРУАНици тези дни направи
С ОКОЛО

ле ЩИНИ В

СЪРбИЯ И В»ЛИ РаЗГОВОРН

. 50 пРеАставители на трудови организации.
полат™^,т.СреЩа има с представители на обществено
сттае и стопанските организации от босилеградската община в хотела на Власина. След това бе устооена
прес конференция с журналисти от няколко редакщщ.
— Срещите и разговорите
в Южна Сърбия — каза Йованович — ни дадоха възм-о
жност да се запознаем с про
блемите на неразвитите об
щини. Същевременно, осведо
михме отговорните общинс
ки дейци с финансовите въз
можности на фонда. Значи,
срещите бяхме двустранно
полезни. Мога да кажа, че
много организации от тези
общини имат добри програ
мни ориентировки. Към 15
програми, които ще бъдат
представени на фонда, веро
ятно ще бъдат приети за фн
нансиране.
Обаче — изтъкна Йованович — исканията на общини
те са много по-големи от въз
можностите. Именно, фон
дът не разполага с достатъч
но средства, за да може да
финансира всички предложе
ни програми.
Кои общини имат най-до
бре изготвени програми?
— Най-комплектни програми имат общините: Владичин хан. Сурдулица и Власотинци. Останалите общини
имат добри програми, но ги
нямат достатъчно.
Какво мнение имате за про
блемите на най-неразвитите
общини в Южна Сърбия?
— Става ясно, че в най-тру
дно икономическо положе

Наш репортаж

КАШ
РАЗМИСЛЯТ
МЪЗГОШАНИ
*

ние се намират общините Бо
силеград и Търговище — изткъна Йованович. Обаче, фо
ндът няма възможност да
реши всички пробл-еми, кои
то са ое натрупвали с години.
В тези общини от фонда ще
бъдат финансирани добрите
икономически програми. Си
гурно това няма да е доста
тъчно. Затуй република Сър
бия трябва да потърси и дру
ги решения тези общини побързо да превъзмогват своя
та изостаналост.
За решаването на кой проб
лем босилеградската община
може да разчита на средст
ва от фонда?
— Смятам — каза Йовано
вич, че тази община има го
леми възможности за разви
тие на животновъдството. В
тази област тя има своя ориентировка и сигурно ще пре
дложи на фонда програма,
която ще бъде финансирана.
Вторият иск на босилеград
ската община се отнася до
откриването на пластмасов
цех. Съвместно изработени
ят проект с ,.Интерплас” ве
че се намира във фонда. Пре
дварително не сме в състоя
ние да се определим за него,
защото все още не съществу-

ва уточенен икономически
анализ. В случай, че и той и
той е положителен, управите
лният съвет на фонда ще го
приеме за финансиране.
Нужно е да се изткне —
каза Йованович, че босилеградската община не може
да се развива така бързо ка
кто други общини, защото
все още е отсечена от света.
Така ще е все до момента,
докато изцяло не сс разре
шат съобщителните връзки.

ПОКОЛЕНИЕ НА ПЪТ
НЕ е ЛЕК жизненият път
на ВИНКО ДЖУРИЧ
от
Драшнац. Без много образо
вание и без голям опит —
той бил принуден сам да си
пробива пътя в живота. Ро
дителите му. както и на мно
зина други в тоя край, не са
били в състояние да го „изу
чат, да го изкарат на хляб"...
а след завършено основно училшце, както се казва, след
като излезе от гнездото —
сам да си избира пътя. Или
да хваща по работа с по-ста-

Какво мнение имате за ми
нното дело в Босилеградско?
И до сега -общината е има
ла добра насока в тази обла
ст. Приключените геологиче
ски изследвания и установе
ните запаси на минерали оз
начават много. Въпрос е как
по-спешно да се активизират
тези запаси. Обаче, девалви
рането на динара и ограни
чаването на вноса ще дове
де до по-бързо експлоатира
не на минералите и в Боси
леградско. Именно тук е ед
на от главните песпектнви на
щината.
Какво могат да очакват об
щините след вашето посеще
ние?
— С оглед на това, че фо
ндът разполага с ограничени
средства (300 милиона дина
ра). ще настоим Рспубликан
ските органи тези средства
да увеличат. Без това иконо
мическата изостаналост на
общините в Южна Сърбия
не ще може да се превъзмог
не — каз накрая Йованович.
В. Велинов

В. Джурич
рите. опитни майстори зида
ри, да работи по строежите,
или пък сам да си изплете
кошницата...
Карал с мъка колелото на
живота Винко до отбиване
на военната си повинност.
Там научил много, станали
му ясно много неща и след
завръщането си — ето се
отзовал в „Текстилколор”.
— Не беше лесно да си
намеря работа. Нямах нуж
ните квалификации. Но това
замествах с упорития си
труд. За кратко време — се
оквалифицирах и сега дишам
по-свободно и по-спокойно.
Заработвам средно по 1300
динара на месеца.
—• Младите в ..Текстилко
лор" все още не са достатъч
но включени в самоуправле
нието, макар че има пред
ставители в тези органи. В
предприятието работи преди
мно женска работна ръка, а
и ще е необходимо още мно
го да се работи за да се
раздвижат напълно младите
сили и да получат пълна из
ява.
МИЧА СТОЯНОВИЧ е мла
деж-земеделец. Малко чудно
нали? — Настина, днес мал-

МЪЗГОШ е малко селце, хлътнало в долина. Някога
както и повечето села в Димитровградско, то с имало око
ло 600 жители, но сега тоя брой едва ли достига една
шеста от това число. Пристигнахме, в селото, желание да
говорим с младежите аа проблемите им.
ц центъра на селото, пред магазина, бяха насядали
възрастни жени. Попитахме ги за най-стария жител на
тъзгош, за председателя на младежката организация и
за други работи, които ни интересуваха. Най-папред сс
отбихме при най-стария жител на Мъзгош, дядо Кирко
Петров роден -18811 година, с желание да си поговорим за
миналите времена. .. Седеше в двора пред къщата си и
гладеше вече пожълтилите си мустаци. Когато неговата
съпруга, още крепка старица, каза кои омс и за какво сме
дошли, дядо кирко някак носталгично въздъхна и каза:
_ ц млади момчета, трябваше да ме „водите на пор
трет" креди години, когато мустаците засуквах задушите
и когато вървях край граничните села като митнически
служащ с хубава форма, а всички момичета вървяха слсд
Припомняйте си дядо Кирко и времето, когато бил
кмет в селото, а под негова „команда" били 500—600 ду
ши Спомените го водеха и във времето, когато е воювал
с турци и гърци по окопите, когато с някои си 1одор Ьорин атакували турчите и влизали в ръкопашен бой. За
всичко си спомня дядо Кирко, но някак пай-миого за оиня
събития от преди петдесет и повече години и в спомените
винаги се връща, някак си тъжно и носталгично към из
миналите години на младостта си.
Разговорът който почнахме сами с дядо Кирко, сеш
вече следеха доста хора, събрали се пред портата. Между
тях се намираше и един младеж с дълги коси и гаменска
физиономия, В своята външност по нищо не се различа
ваше от своите връстници от града. 'Гой ни припомни, че
целта ни беше разговор с младежите от селото, затова се
сбогувахме с дядо Кирко с желание още много години да
разказва своите спомени.
Отбихме се до вече споменатия младеж. Казваше сс
Геро Нейков на П години. Проявихме желание да ни по
могне да намерим председателя на младежта в оелото, за
да поговорим за някои въпроси, които т засягат и за про
блемите, с които се срещат. Той любезно се отзова на мол
бата ни и тръгнахме да търсим председателя. Намерихме

цина млади остават на село.
Например в моето родно се
ло Г. Стрижевац — само аз
съм мъжка глава, *между два
десет момичета...
—Защо се определи за зе
меделието?
— Защо ли? Ето защо: ба
ща ми има хубав имот. Брат
ми е на военна служба, а аз
не искам да угасне семейно
то огншце. Ето. затуй руших
да остана на село. Ориенти
рах се към животновъдство,
не искам да работа както ба
ща ми
от всичко по малко... Доволен съм от сътру
дничеството с кооперация
,,Единство”.
... Но имам друг проблем,
каза малко на шега Стоянович. Не мога да си намеря
годеница. При толкова моми
на село, ето няма... А защо
ли? Нито една не иска да жи
вее на село
казва той.
Щом чуе моето твърдо реше
ние да остана на село —
край. Затова считам, че е
време да мислим и за село-

М. Стоянович
то. Да създаваме и на село
условия за културен живот
и развлечение. Тогава и на
пускането на оелото ще е послабо. ..
Мичо Стоянович, както оби
кновено през майските дни
— се готви за фестивала. Ще
пее народни песни на фина
лето по случай празника на
младоста в Звонци...
М. Андонов

него и още две младежки. Обаче, никой не знаеше кой е
председател между тях. На края ое дойде до заключение,
че от петте младежи на селото, председател е единия, кои
то в момента отсъствуваше. Но както и да е, това не попре
чи на нашия разговор.
И Гера Нейков и Найда Стаменова (двадесет годиш
на младежка завършила мащннопис) и Аичко Миланов
(26-годишен (младеж, член на СКЖ от 1964 година, предсе
дател на ССГН, участник на младежки трудови акции)
пряко сс занимават със земеделие, но не го смятат като
споя просресор. На всички погледите са насочени някак
си към града н не искат да вярват в своето бъдеще, гле
дано с очите на частен селско-стопански производител.
Тихите мечти са обрърнати към града, към онова което
нямат в момента и като че много не сс вълнуват от предстоящата електрификация на тяхното оело.
На въпроса какво ги ръководи така да мислят и дали
наистина не виждат перспективата си в своето родно се
ло, между другото казаха:
— Гера Нейков: Невъзможно е да живеем от земеде
лие. Битовото ни равнище е на много ниско равнище.
Имотът 1ш е слаб. а обложени сме с големи данъци. Не ми
харесва всичко това и никак нямам желание да се зани
мавам със земеделие.
И Найда Стаменова има желание да постъпи на рабо
та където н да е в града. Тя най-много се безпокои от фак
та, че в селото освен нея има само юоце едно момиче на
нейните години и три момчета и няма никаква забава.
Аичко Миланов, също съжалява за своята изолираност. Има нещо меланхолчно при него. Може би това дъл
жи на факта, че дълги години желае да постъпи някъде
на работа и всички опити остават безуспешни. Напомних
му, чс скоро в неговото село ще стигне електрически ток.
Някак чудно ме погледна и каза:
— Имам две крави, с конто обработвам земята. Успя
ваме да сс прехраним и платим данъка. Кога ще успеем
да спестим нари да купим радио, телевизор...
Има нещо необяснимо в тяхната психология и струва
ни се, че въпросът не е само в икономическата миграция,
но това е въпрос на миграция, която тече Дълги години и
която и ония, случайно останалите, призовава със своите
за нас недостъпни звукове.

А. Д.
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М. Моуова, С. Георигиев, М. Петрова, Р. Гнтова и В. Григорова
димитровградската про
мишленост има на ра
бота много млади хора.
Във всички предприятия се
га ги има около 300. Това е
сила, способна да влияе вър
ху процесите и да изтъква
своите и другите проблеми.
Когато стана дума за тях в
трудовата организация, така
И постъпиха.
ПЕТЪР ИВАНОВ. квали
фициран алатннчар във фаб
риката на метални изделия:
— В „Градня“ работех ка
то алатничар. В настоящата
фабрика ме приеха като ста
жант и след девет месеца дъ
ржах изпит. През това време
дневно променях и по някол
ко работни места... Имаше
и по-млади от мене, но мина
ха по-добре. Искам да кажа:
„Ако някой има вуйчо вла
дика, той ще е поп“. В на
шите пет фабрики има над
200 младежи и девойки. Ед
ва в последно време започна
да има разбирателство за на
шите проблеми ... Но в .моя
та фабрика има 30 младежи
от 120 работници, а само два
ма са в работническия съвет.

В

ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ, цехов инженер във фабриката
за метални изделия:
— Ние, А1ладежите, раздви
жихме инициатива за откри
ване на диско-клуб в бивша
та физкултурна зала, сега
склад. В управлението дадо
ха дума, че ще ни помогнат.
Но когато пресметнаха кол
ко ще струва адаптирането
на помещението, казаха, че
ще излезе скъпо. Тогава се
опитахме в събота да рабо
тим и от тези средства да
купим бюфета в спортния це
нтър и осъществим нашата
мечта. Пак ни посрещна не
разбирателство. И всичко
свършва тук.
ДЕСА АТАНАСОВА, маши
нен техник в металния цех:
— Още по време на школу
ването забелязах, че има ма
лко девойки в тази специал
ност. Когато дойдох във фаб
риката, всички се изчудваха
— как девойка може да ра
боти „мъжки“ работи. И то
ва мина ... Имахме много
работа около организиране------то на една обща младежка
организация за цялата гумара. ^ В началото девойките
слабо идваха на събрания, а
сега търгна ... Организирах
ме няколко излета ... Спло
тени сме и искаме да рабо
тим. Има разбирателство, но
няма действие няма средст
ва ...

СТАНКО ГЕОРГИЕВ, поду
квалифициран работник в
„Свобода“, председател на
младсжката орга ш кзацня:
— Отношенията между ра
ботническата и средношкол
ската младеж са добри. Наймного сътрудничим ма спор
тното поле. С общи сили сс
борим за откриване на мла
дежки дом и дпеко-клуб.
Считам, че нашето сътрудпн
чество трябва да бъде по-раз
нообразно, да организираме
общи срещи, излети и така
нататък.

Трубина на младите самоуправители

ЗА СЕБЕ СИ
В ТРУДОВАТА
ОРГАНИЗАЦИЯ
РАДМИЛА ГИГОВА, маши
още не е включена достатъч
но в политическия живот на
нописка в „Свобода“:
— За кратко време откакто
града, предприятията и обсъм на работа зная, че на щината. Все още нашите пре
шата . младежка организация дложения не отиват далече...
се бавеше с проблема на ор Десет години работя в КХД.
ганизация и включването на
Пея народни и забавни пес
младите в работата на орга ни. Опитваме се в „Свобода“
ните на самоуправление и
да основем с наши сили дра
постъпването им в Съюза на
матичен. фолклорен и музи
комунистите. Откакто зная.
кален състав. Работата в две
в Съюза на комунистите са
смени не пречи в реализира
приети шестима младежи и
нето на тази замисъл.
девойки. Обичам да чета.
ПЕТРОВКА ХРИСТОВА е
Най-голямо впечатление ми
дошла от Петърлаш преди
остави романа „Слънцето е
шест месеца. Работи в обувдалеч“. Живея в Гоиндол и
изолирана съм от градския • пата фабрика.
живот. Танцови имаше и на
— Харесва ми работата
село.
във фабриката. Добре овла
дях
операциите. А когато пъ
МИРЯНА ПЕТРОВА, полурви път постъпих на работа
квалифицирана работничка
—
бях
смутена. Мълчех и из
в „Свобода“:
бягвах компания. През това
— Всички млади бягат от
село, па и аз. Работата за ме време слушах к-ой какво ми
не значеше нещо извънред казва и се плашех .. . Постъ
пката на по-старите към нас
но много. Просто не вярвах
младите беше добра. Сега ко
с очите си. В предприятието
гато всичко е минало сме
ме приеха добре...
настроени и весели. Ето, от
Не ми беше мъчно за у донашата бригада, 60 работнич
ма. Исках само да напусна
1си, предимно девойки, дадо
село... В началото трудно
ха кръв ... Играя в танцовия
свиквах към новите условия
състав.
Готвим се за —'
гумиаза живот. Боях се да не на
правя грешка. По-опитните дата в Пирот. В групата сме
около
30
души.
ми помогнаха и сега е вси
чко в ред. Заработвам около
МИЛОВАНКА ЙОЦЕВА, по
800 динара на месеца. Пома луквалифицирана
работнич
гам на по-малките си сестри,
ка в обувната фабрика:

Н, Христов, П. Иванов, Иванов Д. Атанасова,
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които учат. В града няма ра
звлечемие — само кино и таи
пови.
ВЕРА ГРИГОРОВА, полуквалифицира ма работничка
в „Свобода“: член ма прелее
дателството ла ОК ма СОС,
член на ОК на ССРН, член
на съвета за обществен плам
п финанси при ОС и ти.:
— В Димитровград е нали
це проблема ма работничес
ката младеж и по него рази
сква председателството на
Съюза па младежта в града.
Работническата младеж все

Г. Гърванов и П. Христова

_ Имам защо Ла бъда До
волна — предадох щафетата
па секретаря на ОК на СКС...
Работата ми върви доорс
(казаха ни, че с една от наилобрите работнички). Работя
в секцията за културно-забавеи живот във фабриката ...
Нямаме пито един женски
спорген отбор. А бихме могли да се състсзаваме по баскетбол, хандбал и Ар. дисци
плини по и в града, а дори
и между девойките няма
много разбиратесгво за спор
та. Считам, че това са еснаф
ски схващания., .. Има образовами младежи, които по
дценяват работата на нашата
организация и мислят, че са
с нещо по-големи ... Може
би мислят, че за гях трябва
да се създаде отделна организация.
НИКОЛАЙ Христов, полук ва л ифи цирам работи и к. в обуйната фабрика:
— Преди да отида в армията (1970) в Радейиа имаше
пад 40 младежи и девойки.

Когато се върнах — бяха останали само четирима. Тога1за и аз си отидох... Храня
сс по заведенията или си
приготвям сам това е скъпо.
Считам, че може да се от
крие експрес-ресторант, а не
сме малцина...
_Много усилия полагаме
да направим живота по-разно
образен и по-интересен. Срещаме хрудпости. Група младежи раздвижи инициативада се организира спортен ре
креативен център за футбол,
хандбал, шахмат и дискоклуб, както и да осигурим
по-голяма зала за танцови за
бави. По някакви причини,
тази инициатива остана да
чака по-удобен момент, макар че предложението младежката организация прие
единодушно и с въодушевле
една
ние ... Бих казал, че
част от работниците, които
скоро са дошли от село, все
още не са привикнали на ко
лективна работа.
М. Б.

Вест от Ясенов дел

МЛАДЕЖИТЕ РАЗВИВАТ БОГАТА
ДЕЙНОСТ
Както предишните, така и
тази годила, младежкият ак
тив в с. Ясенов дел, Звонско,
развива богата дейност. Не
отдавна приключи шахма
тен турнир, който привлече
голям брой любители на ша
ха. Най-добрите — Тома Ни
колов и Стайко Гоцев — ак
тивът, който бе организатор
на това интересно състеза
ние, награди.
В навечерието на Празни
ка на труда .младите от Ясе
нов дел устроиха програма
под название „Избираме найдобър певец и свирджия в
селото“. В препълнената за-

ла. която получи ток ибе оз
вучена, отмерваха сили пев
ци и свирджии. Между пев
ците най-добри бяха Елка
Гьошева, Милко Гьошев и
Иванка Гьоргева, а между
свирджиите Милорад Злата
нов, Божко Гюров и Симеон
Гьошев.
В програмата се проведе
интересно състезание: „Кол
ко познаваме работническо
то самоуправление“.
Програмата завърши с об
що, всенародно увеселение.
Митко Стойчев

Бабушница

Подготовки за Деня
на младостта
По повод празника на мла
достта 80-тия рожден ден и
тази година в Бабушница се
вършат трескави подготовки. На 21 май в Бабушница
ще се състои общински фе
стивал с участието на младе
жта и населението в комуна
та. В организирането му ще
помогнат и стопанските организации
„Текстилколор

„Лужница“ и др. които ще
отпуснат средства за награ
ди на първенците.
Програмата ще се има спо
ртен и културно-забавен дял.
Първенците ще вземат уча
стие на Лшналето на фести
вала, което ще стане на 25
май в Звонска баня.
М. А.

Босилеград

Предпазителни пожарникарни мерки
В босилеградската община
все по-голямо внимание ое
обръща към превентивната
защита от пожари. Миналата
година е формирано доброво
лно пожарникарско дружест
во, с професионално оспосо
бени членове от почти вси
чки трудови организаци в ко
муната. Въпреки, че това дру
жество е младо, то вече раз
полага с известни материал
ни средства и с техническа
оборуденост за успешна бор
ба срещу огнената стихия.
От 33 обществени обекти В
комуната, пет са ,от първа ка
тегория по угрозеност от по
жари. Техните трудови орга

низации разполагат с основ
ни апарати за потушване на
пожар. Също така сравнител
но добре с противопожарни
апарати са снабдени и обек
тите,
принадлежат
които
към втора по угрозеност ка
тегория.
Миналата година на тери
торията на комуната са се слу
чили три пожара, в които
причинената щета възлиза
на 40. 000 динара. В два слу
чаи пожара е предизвикал
гръм, а в един непредпазли
во ръкуване с рекетен пи
столет.
В. В.

братство
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Електрификация

Пролетни акции по залесяване в Димитровградско

Забърдието напредва
Наскоро се приключва със селските мрежи.
Наред са жилищните инсталации.
ЗАБЪРДИЕТО бърза да ос
електрифицира. Макар че
още не са събрани парите за
електропровода, в
селата
Смиловци, Бребевница, Одоровци, Гуленовци П.ъртопопинци, Мъзгош и Моинци
усилено се събират пари за
селската мрежа. Всяко село

Макар че още‘не е завършено със селските мрежи,
по домовете са Готови инста
ладиите. Хората бързат, защото се боят от скъпотията,
Но при това въвеждане ?га
ток по домовете има ужасно
различие. Ползва се разли
чен материал, различно се

Изглед от с. Бребевница
бърза да събере половината
пари, за да започне с мрежи
те из селата.
Затруднява ги обаче коопе
рацията „Сточар”, която "се
бави с плащането на изку
пените произведения, а хора
та от това чакат пари, за да
ги внесат за ток. Срещу това
хората се борят със солидар
ността си — който има пари
плаща повече от 50%, за да
се събере сумата. Но има се
мейства, които нищо не са
внесли, макар че са се запи
сали. Това са старчески се
мейства, които чакат да им
пратят пари синове и дъщери, които работят по заводи
и учреждения.
Най-добре са сега по уча
ствуващи в електрификация
та Смиловци и Бребевница.
Това ги улеснява и в бързо
то завършване на селската
мрежа, защото по-малко па
ри трябват на домакинство.

поставят конзоли и друго и
може да се случи. комисиите
после да не приемат инстала
циите. Би било добре някои
компетентни лица на поразяснят на хората, какви тря
бва да са инсталациите на
жилищната мрежа.
П. Петров, Бребевница

Взпомна кражба
в Т. Одоровци!
На 9 май в село Т. Одоров
ци. измежду 8 и 12 часа, от
къщата на директора на осно
вното училище Георги Димит
ров, непознати крадци чрез
взлом успели да откраднат
пари и фотоапарат, в стой
ност от около 10.000 динара.
Ощетеният Георги Димит
ров, по това време се нами
рал на редовни занятия в училището.
Крадците засега не са из
вестни, а следствието е. в
ход.
А. Д.

Из дейността на общинските служби

НОВИ ДАНЪЧНИ ЗАДАЧИ
Въз основа на новия Закон и данъчната служба на
босилеградска община ще се организира, за да може
самостоятелно и успешно да изпълнява задачите си.
Особено обемни задачи стоят пред инспектора на
приходите. Напоследък в остра форма се явява безправно
то занаятчийство. Само миналата година са били заловени
над 100 такива. В 1.600 случаи се е стигнало до неправил
но наплащане на данъка, имайки предвид дължностите,
които според основния закон за данъчните облаги на гражданите имат данъкоплатците.
Става ясно, че бедната общинската каса на босилеградската община поради някои някои нерешени въпроси
значително много губи от своите приходи. Това най-много
е евидентно при строителните работници, които са заре
гистрирали работилници при данъчната общинска служ
ба, а не си заплащат данъка.
Новият закон предлага по-големи компетенции на дамъчната служба, но ведно и по-големи дължности. В. В.

Босилеград
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здравей
Босиле градският
дом получи още един лекар
обща практика. По такъв
начин тази здравна организация в момента има двама
лекари обща практика и
специалист — хирург.
С иАиансто на новия лекар,
Здравния дом ще може по-

успешно да организира и зд
слуравно-превантивната
жба. Между другото, сега
ос удават по-големи възмож
пости и здравните теренни
амбулатории да отпочнат с
редовна работа. Както с из
вестно, вече няколко години
те ис работят.
В. В.

Сушата попречи върху
изпълнението на плана
Акциите по залесяване в
Димитровградска община,
въпреки продължителната
суша през пролетните месе
ци, се проведоха доста успе
шно. Общинският план по
залесяване през пролетта е
изпълнен с над 80 на сто, ко
ето представлява безспорен
успех, когато се имат пред
вид неблагоприятните клима
тически условия.
От друга страна, предпри
етите подготвителни акции
за есенното залесяване дават
основание да се вярва, че го
дишният план по залесяване
не само ще бъде изпълнен,
но и преизпълнен. Особено
ако със оегашния темп нара
ства интересът към залесява
нето сред гражданите и уче
ниците.
През пролетта в акциите
по залесяване взеха масово
участие ученическите горански бригади при основните
училища и местните общно
сти. Така например, горанските бригади при основни
те училища в Долна Невля
и Трънски Одоровци засади
ха 4 ха голини. По-забележителни резултати постигнаха
обаче Горското стопанство,

което залеси 7,5 ха, Ерозия
та — 7 ха и земеделската ко
операция, която залеси 4 хек
тара. Останалата повърхни
на до 60 ха, колкото е зале
сено през пролетта, засадиха
учениците и гражданите. Зае
лужава отделно да се изтък
не интересът на частните зе
меделски производители, ко
ито все повче залесяват неплодородните площи.
Разбира се, че землищни
те условия определяха какви
фиданки ще се засаждат. Та
ка например от общо засаде
ните 400 хиляди фиданки —
235 са акциеви, 150 борови
и около 15 хиляди — смър
чови фиданки.
Създаване на собствен по
садъчен материал
В Димитровградско знаят,
че успешното изпълняване
на акциите зависи от поса
дъчния материал. Ето защо,
тази година се полагат осо
бени грижи за създаване на
собствен посадъчен материал
В разсадниците на училища
та успешно се отглеждат ра
злични видове семенни фи
данки.

Тези дни в горанските раз
садници се провеждат акции
за създаване на качествен
посадъчен материал. Така на
пример горанската бригада
при основното училище „Моша Пияде“ в Димитровград,
която наброява окло 350 ду
ши, още през ранна пролет
събра 43 килограма акацие
во семе. Половината бе про
дала, а половината засади в
собствените си разсадници.
Както ни осведоми ръково
дителят на бригада — Радко
Каменов, гораните от учили
щето тези дни, след пониква
него на фиданките, провеж
дат акции по опрашване и
прихранването им. Училище
то през есента ще залеси 6-те
ха, които тази пролет зарад
сушата останаха незасадени.
Същевременно ще трябва да
засадят още 2 ха с тополови
фиданки.
За създаването на посадъ
чен материал отпуснаха сред
ства Републиканският отбор
на гораните, Общинската ску
пщина в Димитровград и го
рското стопанство.
Ст. Н.

Електрификацията на Бурела

НЕДОСТИГАТ И СРЕДСТВА И СИЛИ
Акциите по електрифика
ция в Димитровградско се
провеждат с различен ин
тензитет в отделните райони.
Но, общо взето, всичките
сравнително са успешни. Из
глежда обаче, че най-трудно
ще бъде електрифицирането
на района „Бурел“. Не защото
отзивът и интересът сред на
селението от тоя край е слаб
Напротив, бурелчани са до
ста отзивчиви и полагат по
стоянни усилия акцията успе
шно да се приключи.
Че е така свидетелствуват
данните за тяхното участие с
проста работна ръка и жи
вотинска тяга. Досега те да
доха над 3,5 хиляди трудод
ни човешка работна ръка и
над 5,2 хиляди трудодни с
животинска тяга. Следовател
но, убедителни показатели,
че бурелчани горещо желаят
да доведат електричество по
своите домове.
Известно с обаче, че тоя
район в комуната е иай-изостаиалият. Това е причината,
че тук последиците от миг
рацията сс чувствуват найсилно. Така например от об
щия брой участници — над

170 души, а максималният
им брой би бил 200 души —
80 на сто са на възраст от
над шестедесет години. При
това половината от тях са
двучленни семейства, което
ще рече че са останали само
старците и бабите. Ако към
това добавим още, че 99% от
участниците в акцията по електрификация осъществя
ват приходите си от земеде
лието — тогава става съвсем
ясно защо средства и сили в
тоя район недостигат.
Па все пак не може да се
отрекат досегашните успехи,
които в тоя район са забелсжени. Освен далекопроводът
— на дължина от 165 км. —
понастоящем се провеждат
акции по монтиране на трафопостовете. Всъщност сели
щата Горна и Долна Невля
обтягат далекопроводи нтс
жици, а същевременно се по
дготвя и мрежата за заставата.
Селските мрежи щс бъдат
обект на местните общно
сти. които след построяване
ма далекопровода ще изгот
вят план за действие. Всъщ-

ност, в тоя район ще трябва
да се построят 5 зидани и 1
стълбен трафопост, и около
30 километра селска мрежа.
Досегашното парично уча
стие на бурелчани е по око
ло 600 динара на участвуващ.
Колко обаче ще ги коства
довеждането на тока — едва
ще се знае когато приклю
чи акцията.
Очевидно обаче, че са не
обходими допълнителни „фи
нансови инжекции“, за да
се продължи със същия темп
на строене. Разбира се, че
общината от своя страна, ка
то съблюдава реално положе
ние дава колкото може. Но
струва ни се, че бурелчани
— подобно на височани —ще трябва да разгърнат ак
ции за доброволна помощ
сред преселниците, които не
са малко, а които понастоя
щем живеят в големите гра
дове и чшгго доходи са срав
нително високи. Без оглед,
че това няма съвсем да ре
ши въпроса с недостиг на
средства може значително
да допринесе.
Ст. Н.

ЗАВЪРШЕН СПОРА МЕЖДУ д-р ИВАН ЛАЗАРОВ И
ЗДРАВНИЯ ДОМ В ДИМИТРОВГРАД
Върховният съд па СР Сър
бия е анулирал присъдата
на Общинския съд в Димит
ровград и Окръжния съд а
Пирот, във връзка със спора
измежду д-р Иван Лазаров
и Здравния дом в Димитров
град. Д-р Иван Лазаров, ле
кар в Здравния дом в Дими
тровград о подписал договор
със Здравния дом за специ
ализация по педиатрия. Били
конкретизирани условията
за специализация. Договораът с подписан па 16 декем
ври 1969 година и в точка 2.
е прецизирано да му се из
плащат 1.500 динара на месе
ца фиксио, пътни разходи за

рейс и разходи за команди
ровки.
В началото иа 1970 година
личните доходи на лекарите
в Здравния дом са повише
ни. Искът, който с дал Ла
заров и иа него да се увели
чи заплатата не е приет. За
платите са повишени И В
края иа 1970 година и тогава
иска на Лазаров е отхвърлен.
На 5 януари 1971 година
д-р И. Лазаров е подал иск
до Общинския съд в Димит
ровград, в който е търсил да
му се изплати разликата ме
жду личните доходи на ле
карите в Здравния дом и не
говия доход. Разликата е би
ла 9.008,35 динари за период

от 15 февруари 1970 до 5 яну
ари 1971 година. Общинският
съд с решил спора в полза
на Лазаров. Същата присъда
е била потвърдена и от стра
на на Окръжния съд в Пи
рот.
По повод тая присъда,
Здравният дом в Димитров
град е дал предложение до
прокурор
Републиканския
да поднесе иск до Върхов
ния съд в СР Сърбия за защн
та па законността. Върховни
ят съд в СР Сърбия е анулн
рал присъдата на Общинския и Окръжния съд и ис
кът иа д-р Иван Лазаров е
отхвърлен.
А. Д.
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ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ НА
ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ
СИЛИ
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Лудвиг Горски

Наш разказ

ПОЗНАНСТВО
Нашето познанство не продължи дъл
го — точно 4 часа и 15 минути. Ние се
срещнахме... или по-точно допряхме гър
бовете си, тласкаш! от тълпата, която с
викове и лакти ни беше притиснала в
коридора на вагона. Последните пътни
ци, конто бързаха към морето, прнмансни от късното лято, ни дърисаха неподвн
жни в шумния си план до края на пъту
ването.
„Много се извинявам”, чух едно мецосопрано зад себе си.
„Аз също съжалявам“, изрекон бързо
като разбрах, че съм притиснат до жена.
„Какво да се прави, всички искат да
пътуват”.
В началото си разменяхме общи беле
жки за транспорта, за неудобството на
вагоните и за положението, в което се
намира всеки смртен, пътуващ с влак
към морето .От транспорта прелитахме
към пътуваннята изобщо. Моято събесе
дница беше добре запозната с географи
ята. След това говорихме за астронавти
ка, антибиотици и литература. Последна
та тема ни увлече твърде много. Оказа
се, че имаме еднакво мнение за много
наши и чужди книга.
Едва след известно време се сетих, че
не съм се представил на приятното съз
дание, с което говоря. Но как да си ка
жа името, когато съм с гръб към нея. Не
мога да се поклоня, нито да си подам
ръката и да я погледна в очите. Бях до
ста любопитен да узная как изглежда
тя; Забелязах само, че е по-ниска от ме
не, защото когато влакът забавяше ход,
нейната глава докосваше тила лш.
От начина, по който говореше, си по
мислих, че е с весел нарав, и си пред
ставих нейната усмивка. Убеден бях, че
е много приятна и е придружена от’ то
пъл поглед.
Постепенно разговорът ни премина
към личните проблеми. Тя ми довери, че
е аптекарка, че обожава морето и с не
търпение чака да го види отново. Побър
зах да й кажа какво голямо удоволст
вие са за мен разходките по тихия мор
ски бряг. Тя също ги обичаше.
Колебливо се опитах да се обърна, за
да видя ще има ли смисъл от дългите
ра!зходки, но успях само да забележа
част от рамото й. Това беше твърде ма
лко.
„Може би някой ще слезе на следва
щата гара и ще успеем да се обърнем”,
тихо каза моята позната.

„Може би", въздъхнах аз.
Но за съжаление всички се бяха устре
мили към морето и пътуваха до послед
ната гара. Помислих си за момент да се
обърна към пълната жена. притиснала
ни плътно отстрани, с дискретна молба
да ми опише съществото, довсрчивС* об
легнало се върху мене, но се сетих, че
оценката на жена за жена е, меко каза
но, доста относителна.
Примерен, отново подех прекъснатия
разговор. Личеше, че думите вече не до
стигат. Необходими бяха погледи, усмив
кн, а може би и... докосвания на ръце.
Към края на пътуването вече мълчахме Много недонзказанн неща чакаха по
удобен случай.
,.Още 15 минути”, казах аз и в гласа
ми прозвуча нетърпение, примесено с
надежда.
Тя почувствува трва съвсем ясно, защото бързо ме поправи.
„Само още осем минути." Минавахме
покрай една гара и беше погледнала ча
совника. Гласът й прозвуча като на же
на. очакваща своя любим.
Най-сетне влакът спря. Неподвижната
до този момент човешка маса настръхна
и се раздвижи. Усетих само, че бях поне
сен към изхода. Направих отчаян опит
да се обърна, но забързаните курертисти
вече ме бяха изтласкали от вагона. На
перона се огледах в отчаяние.
Забелязах я. Чакаше ме. Забързах към
нея.
„Извинете”, започнах. ,,Ние с вас...
във вагона... “
„Какво желаете?” — недружелюбно
се обърна тя към мене. „Не ви познавам.”
„Говорихме за австронавтика и лите
ратура“.
,.3а първ път ви виждам...“
„Знам, че е за първи път...”, започнах
да заеквам. „Ние стояхме гърбом един
към друг..
„Моля, оставете ме на спокойствие!”,
прекъсна ме и отмина.
На перона имаше много хора. Взирах
се в минаващите покрай мен жени и се
мъчех да открия тази, чиято глава повече от четири часа облягаше на раменете
ми. Още няколко пъти се опитах да за
говоря жени, в които се препознавах.
Нито една от тях не беше моята позната.
А бяхме така близо един до друг, така
близо...
Преведе от полски С. С.

»

Изминаха тридесет години
от онзи ден, когато през НОБ
небето за пръв път запориха
самолети с храбри паргизан
ски пилоти, извършавайки
своите борбените задачи в
борбата против окупатора.
За разлика от останалите ви
дове войска, нашето военно
въздухоплаване се създавало
и развивало на един особен
начин. Докато пехотните си
ли се създавали постепенно
с отнемане оръжието на не
приятеля, създаването па въ
здухоплаването е изисквало
летшца, складове, авио-радио
станции, а на първо място
самолети, оспособяване на
пилотски и технически ка
дър.
Партизанската организа
ция в Баня Лука със своята
активност е обхванала и ре
довете на домобранските въ
здухоплавателни части лоцирами в този град. Пилотите
Фрапьо Клуз и Руди Чаявец
и мехаиотехникът Мишо Язбец първи схванали положе
нието и се определили за сво
ето активно участие в НОБ.
По директивата на местната
партийна организация на
21 май 1942 година избягали
със самолетите „Потез 25“ и
„Вчеде 19“ на освободена те
ритория (на летището Ичи^ край Приедор). Така сим
волично е отбелязано начало
то на нашето военно въздухо
плаване.
От тогава, па все до половината на октомв ри 1943 год.
е действувала особено малка
типично партизанска авиация, без въздухоплавателни
бази, без складове и резер
вни части, без училища за
обучаване на пилоти и т.н.
Такава авиация е съществу
вала и успешно действувала
в Бооненска крайна, Далма
ция, Лика и Словения и то
при особено трудни условия.
През това време е извърши
ла около 42 боеви задачи
и 17 други, поверени на 16
пилоти, 1Н аеролюханици и
около 27 души от различни
професии за повече видове
самолети.
Обемни подготовки за съз
даването на военното възду
хоплаване започват с форми
райето на военно-въздушна
та база в Ливно с нарежда
нето на върховния комендант към средата на октом
ври
1943 година. След един
,
месец съществуване вече имало 20 пилоти, 40 разузна
вачи, механици, инженери у
други специалисти и два са
молета. Поради липса на
: ус
ловията за работа след, два
месеца базата била прехвърлена в Италия (Бари), а покъсно в Африка (Бенина).
През март 1944

остров Вие е формирана ес

кадрила за връзки при вър
ховния щаб, която в състава
си имаше десет самолета Пъ
рС,раач°еВа ескаАРила е фо
рмирана през април, а вто
рата през юли 1944 годиш
«ата™1 те (Либ-ия)- През вой
ната
те
Действували от
Триест до Черна гора като
извършили 2183 боеви' полеПрез октомври 1944 годи
на е формиран щаб на военн»« сили при
НУВЮ, които започна да ра
м каГрчЪРтУ "сготвянето
яните Р„
Така
от юг°слав-в
яните,
които
ое намериха
Африка (по лагери, части на
бившата югославска
ска войска и други (окола
1600 души се приобщиха към
■НОБК}. Заедно с останалите
бойци те съчиняваха ядрото

па бъдощите наши военно*
въздушни сили. В началото
на 1945 година е формирана
военно-въздушна школа в Зе
муи и Нови Сад.
През януари 1945 година
са формирани две военно-въ
здушни дивизии от наши бой
ци-пилотй, които извършва
ха боеви задачи заключител
ните действия за освобожде
ние на страната. В края на
войната нашето военно въз
духоплаване стана значител
на част на нашите въоръже
ни сили, с 240 пилоти и 182
самолети, разпоредини в 7
полкове.
И след военното развитие
на военното въздухоплаване
имаше периоди, които пред
ставляваха отделни фази в
развитието на нашите воен
ни сили.
Развоя на политическото
положение налагаше в ооучаването и производство! о
на апарати за нашето възду
хоплаване да се ослонил1 на
сооствени сили. през 1У4/ го
дина е произведен първия
наш учеосн самолет (аера А),
— първите ооеви
а през
самолети, с които Ояха въо
ръжени нашите военно-въз
душни сили. няколко годи
ни по-късно започна произ
водството на нашите реакти
вни самолети („лалеб" и „Ястреб-;, които на изложения
та в чужбина получиха голе
лш признания. С тези само
лети са въоръжени и някои
части на нашето военно въз
духоплаване.
Досега постигнатите резул
тати спомогнаха ' и- нашите •
военно-въздушни сили да по
лучат най-съвременен вид.
пашата ориентация към съз
даване на сооствена техника
и съоръжения при набавка
на наи-неооходимите и някои съвременни технически
средства в чужбина е в уни
сон с нашата доктрина и си
стемата на оощонародната
оторана. Производството в
наши фабрики на реактивни
и други боеви самолети и
други военни съоръжения се
нарежда между наи-съвременните постижения в света.
Пашите специалисти считат, че покрай виоокообразо
ваните кадри трябва да имеме и здрави и морално силни хора, докрай съзнателни
и преданни на само управите
лното социалистическо оощество. Затова се подготвят
кадри, които с успех
у
да изпълняват тези задачи, наши
те военновъздушни кадри
сръчно ръкуват с най-съвременни самолети ги електронни и други уреди.
Военно-въздушните
части
на миналогодишните учения
(свобода п) потвърдиха сво
ята висока боева готовност.
Успешното съдействие на из
требителите, ббмбардировачите, тбварните самолети и
ветролетите импресионираха
всеки наблюдател. За тази
боева готовност те получиха
признание и от Върховния
комендант на въоръжените
сили.
С такива успехи и постиже
ния посрещат юбилея — 30годшхщ ината от своето съще
ствуване — нашите военновъздушни сили.
Н. Матиевич
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кулшурд ^_просвешд_ + изкуство » култура » просвеска ★ изкуство

и ТЕНА
КИЛ^ЕУКОБТ

иУЕТУРБГ ^^РВЦБТУЕЦА

Р|-акЛ~

Литературно дружество „Гласът на Бубань" в Ниш
тези дни издаде първият брой на , Литера” вестник за’
ще1Гзл^аа'еДГУ^В°МесечнГСТВеНИ' ВЪПР0СИ' ВССТ™К*Т
В първия брой са поместени стихове от югославски
"°5™' *Ритически литературни статии, отзиви за новоизлезли книги очерци, разкази.
на
Цели'
всичк0- да даде възможност
творци Аа “ изявят, а същевременно дейно да
2» », ^ Развитието на културното творчество в тоя
страната- Интересно е, че всички творби се поместват на езика, на който са написани.
1 лавен редактор на вестника с Йово Перишич а
членове на редаколегията са културни дейци и творци от
цялата страна.
Ст. Н.

Бабушница

СЪВЕЩАНИЕ ПО КОНСТИ
ТУЦИОННИТЕ ПРОМЕНИ

Тези дни в Бабушница се
проведе съвещание на тема:
Конституционните промени в
Социалистическа република
Сърбия и мястото на селско
то стопанство в комуната.
Доклади изнесоха Мома Ми
ловановЕгч и Миодраг Виданович.
Говорейки за новата роля
на комуната, между другото,

Георги Димитров
и революционната
журналистика

Мома Милованович подчер
та, че комуната трябва все
повече ла става място на до
говаряне, а все по-малко ин
ституция на власт. Миловано
вич говори обширно и за
прилагането на конституцио
нните амандмани и по про
мените на Конституцията на
СР Сърбия.
М.

Под шефството на Между
народната организация на жу
рналистите Съюзът на бълга
реките журналисти на 10 и
12 май, т. г. в София проведе
двудневен семинар на тема
.Георги Димитров и револю
ционната журналистика."
На симпозиума взеха уча
стие представители на десет
страни. От югославска стра
на взеха участие Д-р Джорд
же Игнятович с доклада „Се
птемврийското въстание и
югославската общественост"
и Богдан Николов с доклада
„Отзвукът на Лайпцигския
процес в „Югославия".
Югославският съюз на жу
рналистите чрез своите пред
ставители подари 75 фотоко
гаш от статии за Георги Ди
митров в информативния и
работническия печат в Юго
славия _ а Б. Николов преда
де художествена акварелна
творба, на която е изобразе
на къщата, в която Георги
Димитров през октомври
1923 година е пребивавал в
Ниш.

НАШ РЕПОРТАЖ

ГИМНАЗИАЛНА ТВОРЧЕСКА МЛАДОСТ
Трудно е да се пише, за което и да
било поколение. А всяко от тях има своя
динамична история, пълна със събития и
успехи. Епохата на бурното развитие съ
здава и безименни герои. Между тях, по
някое неписано правило, най-много има
млади.
Днес обаче мнозина възрастни с не
доверие се отнасят към младежта. За
такива настоящото младежко поколение
отрича старото и се влюбва само в раз
влечението си. В Босилеград, когато се
чуват такива критики, обикновено са от
правени до младите в гимназията. Но
присъстващият субективизъм не пречи
на хода на времето и на поколенията, ко
ито минават през това училище. Всяка
година стотина младежи от гимназията
получават свидетелство на зрялост. И то
вече над двадесет години.
Срещаме хора и от тези първи поко
ления на гимназията. Те сега са специа
листи с дипломи, а някои и с академич
ни титли. И като, че ли не ни се вярва,
че тези с побелели и оредели коси хора,
преди две десетилетия, тук край река
Драговищица са се радвали на своята
младост, влюбвали се в прелестите на
природата и правили първи стъпки към
науката.
В това отношение, изглежда не съ
ществуват разлики между сегашното и
поколенията от преди двадесет години.
Творческите инициативни прояви и на
едните, и на другите са започвали тук
в гимназията.
Днес, все повече гимназисти се ориентират към изучаването на естествсните науки. Може би и за това, че в тях
виждат своето бъдеще.
В старата гимназиална сграда дала
— винадосега най-миого абитуриенти
скамейки, под
ги е оживело. В дървени
разпукай тавеи, преди и подир
продължава училищния живот на младе
жите — обикнали физика, химия, биология...
На скамейките
миот^уреди” Правят се опити в съвър
шена тишина. Работи се и сток.Завъз„ожностите му в превръ.цанс в лруги
енергии. Сложни опити — с една дума
казано.

В съседната стая подобна атмосфера
— само, че тук е час по химия. Вместо
амперметри, волтметри на скамейките
поредени са епруветки и различни химикалии. И тук опити: внимателни, под
крепени с дълги формули. Грижливите
ученически ръце предпазливо и с опит
ност проверяват всичко онова, което е
записано в учебника. Преподавателят е
доволен.
УЧИЛИЩНИ ЧАСОВЕ
След един час училищния двор е пъ
лен като кошер. Вместо обикновена по
чивка, край шумната и пенлива Драго
вищица, отново продължава час. Тоя път
по гимнастика. Над 250 момчета и момичета готвят сложно слетско упраж
нение за Деня на младостта и рождения
ден на любимия ни вожд — другаря Тито. Отново също внимание, както и край
епруветките и маперметрите. Но внима
нието не е вече във формулите и токо
вото напрежение. Вески се старае упра
жнението да бъде най-хубаво.
Това не е края на учебния ден в гим
назията. Във вечерните часово, когато
всичко се спотайва, в училищните поме
щения отново текат часове. Самоиницнативни и без учители. Младите литерато
ри, влюбени в поезията, пеят за поробе
ния Виетнам, пулсиращата младост, лю
бовта, селският бит,.. Четат творбите и
сами си изнамират грешките. Кориги
рат се, упрекват, учат един от друг. Ут
ре стиховете им ще станат много по-издържани. Значи, продълженият час е
бил полезен, както и редовния
В друго помещение група гимнази
сти, членове на художествения колектив
„Младост“, настояват да извлекат от за
брава пъстрия и богат изворен фолклор
от Босилеградско. Танцуват, дсто се каз
ва на „сухо“ — без музика. Изпотяват
се, но не чувствуват умора.
В късни часове, в заспиващия град,
гимназистите продължават да готвят уроцитс си за следващия ден. Ето, това
е работния ден на босилсградскито гим
назисти, които дават пулсиращ младеж
ки белег на малкото градче.
В. Велинов

С »БРАТСТВ0« И
»ФЕРИАЛТУРИСТ« НА МОРЕ
КУПОНЧЕ №7
Въпрос: КОя ГОДИНА ДРУГАРЯТ ТИТО Е ПРО
ВЪЗГЛАСЕН ЗА МАРШАЛ НА ЮГОСЛАВИЯ?
Отговор
Име и презиме
Точен адрес
Отговорите изпращайте залепени на пощенска кар
тичка!
Пето теглене:
1. Милка Христова, ул. Г. Димитров 5, Босилеград
2. Росица Николова, с. Изатовци, Каменица

ПОПРАВКА
В миналия брой на вестни
ка в дописката „ЩЕ СЕ
СТРОИ АСФАЛТОВО ШОСЕ
ДИМИТРОВГРАД — ВИ
СОК“ е допусната грешка.
Лошо е предаден първия па
саж и той трябва да гласи:
„На 5 май в Димитровград
се състоя разширено заседа
ние на управителния съвет
на фонда за пътища. На съ
щото е решено да започне
строеж на пътя Димитров
град — Висок. В течение на

годината ще бъдат построе
ни и асфалтирани 7.300 м. В
строителните работи ще уча
ствува и строителното пред
приятие „Градня“, което тря
бва да завърши изкопните
работи, настилката и да го
валира. Всичко това трябва
да се направи до 1 юли т.г.,
и оттогава трябва да почне с
работа предприятието за пъ
тища в Ниш, което трябва
да сложи асфалтовото плат
но“.

Блиц интервю

Накъде след гимназията
БОЯНКА ДИМИТРОВА от с. Райчндовци: — Наскоро научих, че в Ох
рид съществува Полувнсше туристи
ческо училище, което едновременно
ме заинтересува и зарадва. Обичам
пътуванията, географията ми е любим
предмет и вероятно ще се зашила в
това училище. Считам, че след години и на нашия
край що са необходими такива специалисти.

Г,

щеХ

ГЕОРГИ ИВАНОВ от Босилеград: —
След основно училище мечтата ми бе
ше да запиша средно техническо учи
> лище. Тогава не'записах и мисля, сега
да запиша тохннчески факултет в
Ниш. Обичам физиката и математика
га. Техниката е интересна наука и аз се
надявам, че що осъществя отдавнашната си мечта.

ВЕНЕТА МИЛАНОВА от Босилеград:
— Окончателно но съм се определи
ла, но при сърце ми о фармацията.
Любими предмети ми са били биоло
гията и химията. Вече се стягам и за
приемния изпит.
Б. Костадинов
Страааца V
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Из дейността на младежките активи

Третото хилядолетие

СПОРТНИТЕ АМБИЦИИ НА ЖЕЛЮШАНИ
Жедюшкият младежки актив наброява над 60 младе
жи и девойки. Повечето от тях са работници в димитров
градските промишлени предприятия. Но това не им пречи
да разгърнат жива младежка дейност и да се наредят
между най-активните младежки активи в Димитровград
ско.
Особено забележителни ус
пехи постигат на спортното
поле. Това крайградско се
лище, благодарение ентусиаз
ма. на младите, вече създаде
клуб за тенис на маса. Клуб,
с какъвто не разполага и гра
дът, макар че има по-добри
условия.
— Дневно идват и до два
десетина да поиграят или про
сто да наблюдават как дру
гите играят — казват.
Всъщност младежта от Же
люша от отдавна развива бо
гат младежки живот, по-то
чно, след като получиха сгра
дата на някогашния култу
рен дом от кожара „Братст
во”.
Подредили са си младеж
ки клуб, в който редовно ор
ганнзират танцови забави,
имат радио, телевизор, радн
оуредба. Самодейната им гру
па подготвя културно-худо
жествени програми особено
за държавните празници.
— Преди към художестве
ната самодейност имаше поголям интерес. Сега интере
сът е по-голям за спорта —
заяви някогашният председа
тел на младежкия актив.
И действително: днес ос
вен отбор за тенис на маса,
желюшани имат още в во
лейболен отбор, отбор по ха
ндбал, по малък футбол. Те
редовно участвуват на всич
ки турнири, които организи
рат младежите от града или
пък самите те организират.
Така тези дни се провежда
турнир по тенис на маса —
първият такъв турнир в Ди
митровградско.
— Засега имаме само една
маса. Купихме я благодаре
ние на „Ангропромет”, пред
приятие, което отпусна изве
стни средства на селските
младежки активи за разви
тието на спорта. За съжале
ние, единственото, което се
сеща, че съществуват младе
жки активи и на село — не
без основание казват желю
шани и добавят: — Сред на
шите младежи тенисът на
маса стана много популярен
спорт. Когато бихме имали
средства да купим още един
броят на любителите ще нарастне чувствително. Така
чакане с часове, докато ни
дойде ред да поиграем.
Но не само липсата на ма
си за тенис ги спъва. Млади
те от Желюша вече години
наред говорят за спортна
площадка, където да упраж
няват и другите видове спор
тове. Сегашният терен е
край частна къща, щом поч
нат да играят топката удря
в стената й, обикновено сто
панинът им взима топката
и със седмици не я връща.
Те разбират гнева на тоя
стопанин, но изглежда никой
от компетентните не може
да разбере техните желания.
А инак младежите са ви
наги в първите редове, когато трябва да се проведе ня
коя селска акция. Така на

пример тези дни доста работ
ят за уреждането, иа гроби
щата в селото. Същевремен
но активно участвуват и в ак
циите по залесяване. А да не
говорим за други комунални

— спортни реквизити и по
собия. А тогава действително
биха разгърнали всички си
ли. Защо пък съмнително да
поклащаме глава, а да не им
вярваме, че след време, мо
же би, ще заемат място, и в
някаква състезателна група.
За начало щс бъде достатъч
но — в рамките иа общината,
а сетне, кой знае...

ХИЛЯДОЛЕТИЕ
ЖИВОТА
С тези проблеми се занимава науката генетика.
Тя е сравнително млада, радва се на много успехи,
но още не е навлязла в същината на процесите
не ги е опознала докрай, а още по-малко може да
ги управлява. Една от най-важните научни задачи
на третото хилядолетие ще бъде създаването на раз
вита генотехника, умението да се управляват про
цесите в клетъчното ядро, да се изменят целенасочено генетичните гарнитури на живите организми. То
ва ще разкрие пред човечеството възможности, пре
възхождащи но резултати постиженията на цялата
досегашна техника.
... Постепенно всички растения ще бъдат „ре
конструирани“ и усъвършенствувани, много ще бъ
дат съвсем наново запланирани и построени по во
лята на човека, от неговия ум — за да му служат с
максималните си възможности. Това, разбира се ня
ма да са вече днешните растения. Те ще бъдат не
само по-плодоносни, но и по-красиви, по-добре преписващи въздуха, по-здраво укрепващи почвата, поароматични, въобще ... по- ... Давате ли си сметка,
как ще изглежда Земята, когато този процес на пре
образуване на растителния свят бъде завършен?
Почти едновременно с „реконструирането“ на
растенията генотехниката ще се заеме и с усъвършенствуването на животните. Да вземем за пример

Хандбалният отбор в Желюша
акции — младите винаги са
в челните редици.
Желюшката младеж знае
какво иска. При това жела
нията им не са нереални. Две
три хиляди динара съвсем
са им достатъчни за да се
снабдят с най-необходимото

Именно, зарад реалните
спортни амбиции, зарад из
вънредната им спортна дей
ност, зарад .ентусиазма и же
ланието да работят — на же
люшани трябва да се излезе
на среща — и по отношение
на спортни терени, и по отно
шение иа финансови средства.
Ст Н.

Конкурсната комисия при Съвета на гимназията , ЙОСИП
БРОЗ ТИТО” в Димитровград
обявява

Почти едновременно с ^реконструирането” на
растенията генотехниката ще се заеме и с усъвършенствуването на животните. Да вземем за пример
кравата, която днес играе най-важна роля за изхран
ването на хората, като ги снабдява преди всичко с
мляко и месо. И сега, по пътя на подбора, отглеждаме породи, даващи особено високи млечни надои.
На първо време този процес ще бъде рязко ускорен
и ще бъдат създадени свръхпродуктивни животни,
които по-нататък ще бъдат все повече специализирани, докато се дойде до „животното-виме”, състоя
що се само от два органа — за преработването на
хранителните вещества и за преобразуването им в
мляко. Защо ще е нужно на тази „крава" на третото
хилядолетие да притежава всички онези многоброй
ни органи и биологични системи, като се започне с
опашката и се завърши с мозъка, офорлшли се през
многомилионната еволюция, когато единственото й
предназначение ще е да произвежда мляко от хра
нителната субстанция, която ще й бъде автомати
чески подавана. Разбира се, това вече няма да е животно в сегашния смисъл на това понятие, а някакъв
промишлен зооагрегат.
Колкото и фанастично да звучат тези пред виждания това е най-малкото, най-скромното, което ще
ни донесе овладяването на законите на генетиката
и създаването на генотехниката.

КОНКУРС
За следните вакантни места:
1. гимназиален учител по математика с дескриптивна геометрия
2. гимназиален учител по химия
3. гимназиален учител по руски език
4. гимназиален учител по изобразително изкуство за
часа.
5. гимназиален учител по музикално образование за
часа.

8
8

УСЛОВИЯ:
За всички вакантни места необходимо е кандидатите да
1шат нужния образователен ценз, съгласно правилника
соналЪвРгимназ™ЦтГЛНОСТ “ "Р°фИЛИТе «а учителския пер
?„а„.?абОТНО място учител по математика с дескпиптивня
добавъчни щА250ГдинараАВУСТаеН комфоРтен апартаменти

Конкурсът е отворен 15

дни след публикуването му.

човечество...
Имаме основания да сме уверени че найката
™ Гдиош! ПОС1еПенно пуички тайни на генетичноконта
'
ОНеЗИ системи в клетъчното ЯДРО
които предопредели строежа на организма всиадите му функции и качества. След това щТ^дат ^
теАиТисТТОАИТе “ среАсгвата за изменяването на
гените
^ 33 целе»а™ченото въздействие върху
=
и аусъСв—1^твув^Г

=”еГдеТ;г~ аз“ -&ГТ5
хук възниква една изключително

” а.

На нас може да ни е нужно
досегашният бор
да започне да ражда
орехи, да разполагаме с крави-вимета, със
лият растителенооагрегати-месопроизводители. Де-

могла да „ма генотехниката по отаошениенГ^
господар на природата?
(СЛЕДВА)
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Босилеград

От фестивала на народностите в Ковачица

Строителните парцели все
още »неизвестни«
Преди две години Общин
ската скупщина в Босилеград
взе решение за национализа
ция на незастроените площи
в града от около 60 хектара.
Решението на ОС е потвър
дено от Изпълнителният съвет на Републиканската ску
пщина.
Обаче, от тогава до днес,
продажбата на строителните
парцели в Босилеград е спря
на, а с това и частното стро
ителство.
Кога, ако така може да се
каже, парцелите ще бъдат

„размръзнати“? На тоя въ
прос поискахме отговор от
компетентните на Общинска
та имуществена служба. Спо
ред дадения отговор — необ
ходими са още 5—6 месеца,
за да могат да се уредят още
редица административно-про
цедурални въпроса. След то
ва строителните парцели ще
се продават посредством об
щината по цена, която ще бъ
де определяна въз основа на
местните обстоятелства и па
зарните условия.
В. В.

Афоризми
Талантът не се увеличава от аплодисменти.
(Овидий)
Посредствеността е и пълзяща и постига всичко.
(Бомарше)
Дилетант е любопитен човек, който изпитва удоволствие да прави онова, което не умее.
(Хайзе)
Да се напише през живота една хубава книга е
предостатъчно. И да се прочете — също.
(Толстой)
Хубавата книга не се нуждае от предговор.
(Л. Шейнин)
В спора се старай думите ти да бъдат меки, а
(Л. Толстой)
аргументи твърди.
Истина не може да се разкаже така, че да я раз
берат. Трябва да й повярват.
(Уйлям Блек)
(Избор: М. Н. Н.)

ПОПРАВКА
КОНКУРС
на училището за възпитатели в Пирот
В брой 548/49 на вестник „Братство“ бе публикуван конкурс на училището за възпитатели в Пирот за приемане на ученички в първа клас.
В конкурса е написано, че се търсят 30 кандида
та, А ТРЯБВА ДА СТОИ — 90.
СЛЕДОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕТО ЗА ВЪЗПИТА
ТЕЛИ В ПИРОТ ЩЕ ПРИЕМЕ В ПЪРВИ КЛАС 90
УЧЕНИЧКИ, при условията, които са обявени в кои
курса в брой 548/49 на вестник „Братство“.

Електрифи
кация

он^и

На 13 и 14 май Ковачица
беше град-домакин на срещи
на младостта. Тук се състоя
пионерски фестивал на наро
дностите в СР Сърбия. Участ
вуваха представители на ал
банската,( оон. училище Емин
Аураку”, Джаковица), румън
ската (осн. училище „Моша
Пияде“ от Уздин), българска
та (осн. училище „М. Пияде“
от Димитровград), унгарска
та (осн. училище „Народни
герои" от Чаитавир), турска
та (осн. училище ,11 ноем
ври“ от Призреи), русинската) осн. училище „Петро Куз
мяк" от Руски кръстур), на
родности, както и представи
тели от осн. училища ,Аца
Алексич" от Александровац,
„Вук Караджич“ от Пирот
и „Иво Лола Рибар" от Сърбски Кръстур.
Градът посрещна гостите
си със знамена, окичен с
цветя и зеленина, с чисти и
уредени улици.
Всеки бързаше да приеме
скъпи гости и набързо те бя
ха почти ..разграбени".
Основното училище „Млада поколения “ в Ковачица,
центъра на словашката наро
дност на 13 май чествува
своя празник. Това ведно бе
ше и чествуване на 170-годи
шнината от основаването на
училището, което преди де
сет години бе пренесено в
нова сграда. Това тържество
съвпада и с 80-годишнината
от рождението на др. Тито,
30-годишнината от основава
нето на пионерската органи
зация и десетгодишнината
на фестивала на народностите.
Фестивалът беше организи
ран в рамките на югославски
те пионерски игри, провеж
дащи се под лозунга: „Колко
познавам — толкова обичам
отечеството си".
На 13 май бе открита из
ложба на ученически художествети творби, а след то
ва в залата на Културния
дом се състоя тържествено
заседание на училищния съ
вет по случай 170-годишнина
та от основаването на учили
щето и 10-годишнината от
пионерския фестивал на на
родностите в СР Сърбия. Ди
ректорът на училището Аудаш Ян изнесе доклад за из
сториата му а представители
на гостите честитиха патрон
ния празник и му връчиха
скромни подаръци.
Председателят па ОС в Ко
вачица му връчи от името
на президента на Република
та Орден на братство и един
ство със сребърен венец па
училището за извънредни ре
зултати в образованието и
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възпитанието на подраства
щото поколение.
На заседанието присъству
ва и Кръсте Цървенковски,
подпредседател на Прелеела
телството на СФРЮ, Илия
Раячич, председател на Скуп
щината на САП Войводина и
Хадия Морина, помощник-се
кретар по образование и на
ука в СР Сърбия.
'

съвместна програма на всич
ки участвуващи във фестива
ла за учениците от оКвачица и гостите. На следващия
ден станаха съревнования по
история — „Колко зная за
НОБ в Югославия” и по ге
ография — „Югославио, кра
сиво отечество си ти”.
В следобедните часове се
проведоха приятелски спорт
ни състезания, а учениците
•"

•:

■

..

■

От срещата на народностите в Димитровград
След това в залата на Кул
турния дом гостите разгле
даха изложба на художници
селяни, наивци и словашки
дантели. От тържествения
преглед на пионерския отр
яд ..Янко Бартош” от Кова
чица бе изпратена телеграма
до др. Тито по случай 80-тия
му рожден ден. След обед в
същата зала бе предадена

домакини и гости предадоха
подбрана програма за насе
лението. Това беше фестивал
на братска обич и искрена
дружба и по думите на Цър
венковски — трябва да прерасте в югославска култур
на манифестация.
М. Величков

Конкурсна комисия на Съвета на трудовата об
щност на Отдела на вътрешните работи на Босилеградска община
_______ ДАВА ОБЯВЛЕНИЕ

____

за вакантни работни места
Конкурсът, който бс обявен във вестник „Брат
ство“ от 24 март 1972 година се допълва с още две
работни места — за двама милиционери — приправ
ници, като и за тях важат условията от обявения
конкурс.
Конкурсна комисия
на СУП — Босилеград
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