
ЧЕСТВУВАНЕ НА ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
В Димитровград В Бабушница В Босилеград В СурдулицаПо повод Деня 
ждението на на освобо- 

Днм итровград 
т. е., юбилейната 28-годишни 
на в Димитровград на 8 сеп 
тември се състоя тържестве
на сесия на Общинската ску 
пщина. Пред многобройни- 
те гости от съседните общи
ни и от Димитровграско и 
отоорниците на двете кама
ри на ОС, председателят Ди 
митър Славов, говорейки за 
историческите 
живота на народа в тоя край 
и развитието на Народоосво 
бодителното

дание на ОС

Тазгодишното чествуване 
на 28-годишния юбилей от 
освобождението, Осми септе 
мври, в Босилеград беше 
твърде скромно. Главните 
носители на тържествата бя 
ха младите: учениците от 
гимназията „Иван Караива
нов”, паралелките на учили 
щето за квалифицирани ра- 
ботницц, младежта от град
ския актив и армейците. 
Главните форми на празну
ването се състояха в някол- 
кото спортни състезания и 
един шахматен турнир. За 
същите не може да се каже,

Още в навечерието на 5 септември в Сурдули- 
ца се чувствуваше празнично настроение. По ра
диоуредбата при Народния университет в Сурдули
ца се изпълняваха маршове и борчески песни. Гра
дът бе окичен със знамена, а войниците от сурду- 
лишкия гарнизон организираха бенгалски огън. Це
лият амбиент възвестяваше 5 септември — Деня на 
освобождението на Сурдулица.

^тържествено засе 
__ в Бабушница
никГпя6 ВеНЦИ пред памет- ника на загиналите бойци
НОЬ, намиращ се пред сгра 
Дата на Културния дом в Ба 
бушница. Бяха раздадени и 
септемврийски награди на 
заслужили трудови 
зации, местни общности и 
отделни лица от комуната.

На тържественото заседа
ние на ОС

в

органи-
условия на

На 5 септември преди обед пред насъбралото се 
гражданство от Сурдулица, обществено-политичес- 
ските дейци от Сурдулица положиха венци пред 
паметника на загиналите бойци в НОБ, намиращ се 
в сурдулишкия парк и пред наметника-бюст на на
родния герой Томислав Иванович — Пера Мачкато 
вац в градината пред Дома на културата в Сурду- 
лица. За партизанското движение през НОБ и дей
ствията около самото освобождение на Сурдулица 
гоиори Градимир Николич, първобоец от с. Масу- 
рица, иначе член на ОК на СКС в Сурдулица.

След това местната организация на Съюза на 
бойците устрои прием за родителите на загинали
те партизани през НОБ.

движение, меж присъствуваха и 
първоборцнте от този край:

ду другото, каза:

(НА 4 СТР.) (НА 4 СТР.) (НА 4 СТР.)
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БРАТСТВОТО И 

ЕДИНСТВОТО 

СА НАШАТА
ОПОРА

в този
БРОЙ:

Шанс за минното 
дело в 
Босилеградско

з

Да се интензивира
селското
стопанство

5

Кланицата 

без вода
Като подчерта, че до вой

ната иеиародиите режими, 
разните кортеши и полптп- 
капти, заради собствените 
си сметки настояваха да 
внесат повече раздор ме
жду нашите народи, 
жду различните 

изповедания 
сти. Следствия от това беше 
омразата която захвана мио 
го голямо число хора, дове
де до страшни хлапета в на 
шата страна и други нещас
тия и злодеяния, президен
тът Тито каза, че на Козара 
с започнало да сс кове брат 
ството и единството. Босан- 
ска Крайна даде 
принос към пашата борба. 
— След Козарската епопея и- 
мах възможност да дойде тук 
на бойнато поприще, в Край 
на. Тогава се уверих, чо в 
Босна и Херцеговина, къде- 
то живеят повече нацнонал 
пости нашият лозунг „Брат
ство и единство" е намерил 
широка и дълбока почва и

,че ние тук ще можем да на
несем най-силни удари на 
врага.

4 I За национализма

—Босанската Крайна — 
продължи другарят Тито — 

\може да се гордее с онова, 
което даде. И днес, когато 

' тук-таме отново срещаме 
опити да се тровят между на 
цноналннтс отношения Бос
на и Херцеговина показват, 
че единството на нашите на 
роди с силно. Това можеше 
да се види и неотдавна, ко
гато врагът от чужбина, кой 
то има свои агентури н в ца 
шата страна, понесен от ад
ските си идеи се опита да 
внесе раздор всред народа 
на Босна и Херцеговина — 
той бързо си счупи главата.

Спирайки се на въпроса 
за национализма президен
тът Тито, между другото, 
каза: „Национализмът е с- 
дин вид борба с класовия 
враг, врага на социализма и 
Съюза па комунистите, вра-

мс-Защо »Ниш 72« 

е без димитров- 
градчани

БСрО-
н пашюпално-Щ По случай откриването на величания памст- 

Ш ник на загиналите през Народноосвободител- 
война бойци и народ на Козара, на 10 

Републиката Йосип
вата
септември президентът на 
Броз Тито на митинг в Присдор произнесе 
реч, в която между другото каза:6

__ Нямам думи да изкажа онова, което
човека е невъзможно дабих желал, защото на 

опише и предаде същинската картина на всич
ко онова, което ставаше на Козара.

Услугите да 

бъдат по-добри огромен

— Епопеята на Козара имаше за Народно- 
освободителната борба на Югославия изобщо 

значение. Това беше първата велика
Ш 7

огромно
битка, в която взе участие и певъоръжен народ 
Въоръжените бойци станаха закрила на голо- 
ръкия народ, който стенеше под ботуша на 

домашните предатели, фашист-

Погановски
картинки (НА 2 СТР.)

окупатора и 
ките куизлинговци на Павслич и др.10



БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО 

СА НАШАТА ОПОРА
младеж с антикомунистиче
ски,
антисамоуправителни отро
ви. Ние трябва да държим 
нашата младеж с нас и по 
нататък да я възпитаваме в 
марксистки дух.

— Неотдавна имах възмо
жност в университета в Бел 
град да кажа, че е резил на 
нашите университети марк
сизмът да се изучава едва с 
два часа седмично. На мла
дежта трябва да дадем мац 
ксистко образование и то 
не само на университета, но 
и в средните училища. Въ
просът с марксисткото об
разование е наша длъжност 
и ние трябва да сторим това. 
Не позволявайте децата ви 
да тровят с всевъзможна от
рова. Безспорно е, че Запа
да е отишъл далеч в своята 
технология, технологически 
науки, производство и т. н. 
Ние трябва да ползваме то
ва, защото марксизмът учи, 
че само високо развита тех
ника и технология правят 
възможно развитието на со
циализма до комунизъм.

Тито говори и за обстоя^ге 
лството как победихме във 
войната, въпреки, че имаше 
много трудности и че бяхме 
по-слабо въоръжени от не
приятеля, а побеждавах
ме, след това във въз
обновяването и изграждане
то на страната.

— Днес, когато гледаме на 
шата страна виждаме всич
ко, каквото е сторено, как 
тя е изградена. При мене че
сто идват чужденци-държав 
ници, авторитетни хора и ка 
зват: Добре, защо вие се оп 
лаквате РПрекрасно сте уре 
дили своята страна. Развили 
сте мощна - промишленост. 
Погледнете какви 
градове, какви са 
фабрики, какви хотели 
те по крайбрежието и т. н.! 
Аз казвам: Да, всичко това 
направихме ние. Обаче тряб
ва да кажа, че все пак мал
ко повече сме яли, отколко- 
то сме заработвали. ~И 
ва сега трябва да внимава
ме, за да не бъде повече та-

иие трябва възможно по- 
скоро да изпълним онова, ко 

обещахме и което мо
жем. Опя, който се противо
поставя на това — ще тряб
ва да бъде отстранен. Освен 
това, във всички репблики 
трябва да водим борба сре
щу национализма, който, ка 

ай-добра-

ските страни. Отново се за 
капва с нови нападения, А 
и да не говорим за войната 
на далечния Изток. Между
народното положение не е 
добро. Следователно, в така 
ва обстановка днес повече 
от когато и да било е необхо 
димо нашият народ да пока
же, че е достоен за жертви
те, които даде за всичко оно 
ва, което имаме.

За младежта
В продължение на речта 

си др. Тито каза, че зад ди 
версантите, изпратени в на
шата страна стоят онези, 
на които Югославския им 
пречи.

ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
ОТ 1 СТР.

да бъдем принудени да пред 
приемем дракопски админи
стративни и други мерки, за 
щото имаме достатъчно си
ли и достатъчно сме морал
но-политически силни, за да 
можем да се справим с това. 
Вярно е, че еуфориите, кои
то се явяваха тук-таме, а осо 
бено неотдавна в една репу
блика ни нанесоха 
вреда. В оня момент, кога
то се махнаха тези, които бя 
ха опортюнисти или толери
раха това поради някои дру 
ги причини — работите тръг 
наха на добре. Обаче класо
вият елемент тук само се е 
притаил. Сега ръководители 
те в Хърватско, както това 
ще трябва и в другите репу
блики, трябва да бъдат буд
ни и никога да не допуснат 
такива хора отново да вди
гнат глави.

антисоциалистически

сто

га на самоуправлението и на 
шия прогрес. С една дума то 
ва му е почвата, връху коя
то счита, че ще може най- 
лесно да се развие. Имахме 
възможност да видим това 
в една република, но го има 
и във всички републики. Ка 
сае се за отговорните хора 
да го открият, комунистите 
да го разобличат, за да уме
ят да . се борят 
него. Зад 
ческите лозунги, конто 
са различнич по форма, се 
крие нашият класов враг. 
Ние трябва от своята среда 
да изкореним тази гнила сър 
цевина, която трови нашето 
здраво ядро, нашето единст 

отслабва нашата соци
алистическа югославска об
щност”.

Изтъквайки, че когато го 
ворим за национализма „то
ва не би трябвало много ед 
ностранчиво да ни отклони, 
та постоянно да гоним вещи 
ци” и че „ние трябва да зна
ем какво значи тази тяхна, 
така наречена борба за на
ционални права и национал 
но равноправие”, др. Тито 
добави, че ако вече се касае 
за национални права „никой 
в света от нас не е по-добре 
разрешил тоя въпрос”. Все
ки в своята среда трябва да 
открива не само онези, кои 
то поради незнание приемат 
националистическите лозун 
ги, на преди всичко, същин
ския класов враг. Затуй ко
мунистите носят най-голяма 
отговорност.

кто вече казах, е н 
та почва иа класовия ^раг, 
врага на социализма и на
шата социалистическа общ- 

Във всички републики

много

пост.
трябва да сочим и на 
съжаляването. Компроми

сите и сантименталност
та нямат място в на
шите редове, когато се ка
сае за така опасен враг, ка- 
къвто е класовия, комунис
тите, които не ще се придър
жат към това не могат да 
останат на ръководни пос
тове.

срещу 
националйсти-

— Щом дойде до някои по 
дребни кризи, стълкновения 
и т. н. в чужбина „предпаз
ват”, че Югославия ще се 
разложи. Нека знаят, че Ю- 
гославия е социалистическа 
общност, че народите в нея 
имат светли перспективи, за 
щото се убедиха, че могат 
да вървят напред само еди
нни, което се показа в мина-

— Нашата работническа 
класа показа своето достойн 
ство, когато в някои наши 
среди дойде до еуфорията на 
национализма. Това не я по 
влече след себе си. Ако бе
ше дошло дотам да извика
ме работническата класа тя 
цялостно щеше да излезне

во и
За комунистите
Комунистите трябва дазна 

ят своето място и ще тряб
ва да очистим редовете на 
Съюза на комунистите. Аз 
днес тук поставям като неот 
ложна задача пред комуни
стите очистването на реда 
вете му от всичкчи опортю
нисти. Добре, ако у някого е 
„изпарил” революционния 
дух, моля, нека си отиде. Не 
ни трябва. На нас ни тряб
ват борци, революционери, 
хора, които ще умеят да се 
борят за по-доброто утре, а 
не такива, които заемат по
стове, и ни пречат да вър
вим по-бързо напред. Затова 
чистенето на нашите 
ве е първа и главна задача 
на комунистите, г 
жем да бъдем едини, както 
бяхме някога.

Изтъквайки колко комуни 
сти е имало в навечерието 

войната, а колко ги има 
днес, др. Тито каза, че Ко
мунистическата партия в 
Нгославия победи благодаре 
ние на това, че знаеше да 
сочи на народа пътя, по кой 
то трябваше да върви.

—- И тук, в Босна 
беше необходимо

лото, а никак не с междуо- 
собни кавги. Тези в странст 
во това не го знаят и разчи
тат на нещо друго — щом си 
отиде тоя, или оня и т. н.

— При нас 
не е такова, че всичко да за 
виси от един човек. Огромно 
мнозинство хора, а и целият 
народ разбира какво ще тр
ябва, ако си отида аз 
някой

на улиците и да даде своя 
отговор. Тук на нас не ни е 
нужна войска, нито 
ция, нито милиция. Работни 
ческата класа ще унищожи 
всичко онова, което би 
изпречило на пътя на наша
та общност. Но това на нас 
не ни беше нужно.

Друго

поли-.
положението

се

или
друг, ще останат мно

го хора, които разбират на- 
действителност и зна

ят какво ще трябва да се пра 
ви. Остава народът, а народ, 
който е минал през 
корабокрушение, какъвто е 
нашият, това не забравя, той 
знае в какво се състои най- 
голямата и най-силната му 
опара, знае как може да за 
пази своето битие, своето аз.

Спирайки се върху 
открития величествен памет 
ник на върха на Козара и 
на имената на бойците (в 
огромното си болшинство 
млади хора) записани на па' 
метника, другарят Тито каза 
че всички те са били закър
мени с високия дух на брат
ството и единството и бор
бата за свобода и независи
мост и че тоя паметник ще 
трябва да бъде факел, 
младите поколения.

нещо е външният 
враг, който плаща тези гла
ворези и диверсанти и . ги 
праща в страната. В Герман 
ската федерална република 
имаме пример какво 
когато се толерира терори
зъм. И от там 
нни мъки. Там изнудват и 
нападат наши работ-ници. 
В Швеция бе убит

шатаредо-

за да мо- значитакова

За единството имаме постоя-
са вашите 

вашите 
има-

През войната, каза др. Ти 
то, ние бяхме отговорни за 
Народноосвободителната бор 
ба. Поведахме

на
и нащня 

посланик. В Австралия също 
се обучават и подготв

ят терористи и ги изпращат 
насам. Обаче в тези страни 
не се предприемат енергич
ни мерки, щото тоя терори
зъм да спре и на терористи
те да се откаже

така
я тогава, ко

гато бяхме много малко 
няколко хиляди. А днес 
има един милион и как 
жем да си позволим между 
нас да се намират и токива 
които внасят нездрави 
шения, нездрави елементи, 
нездрави явления. Как е въз 
можно да ги търпим и по-на
татък в редовете на Съюза 
на комунистите? Винаги го
ворех и днес подчертавам, 
това че от нас, комунистите, 
зависи каква ще бъде наша
та страна, как ще се разви 
ва социализма и самоуправ
лението в Югославия, как 
ще бъдат разрешавани разни 
важни въпроси, провеждани 
конституционните амандма- 
ни и т.н. Това зависи и оГ е- 
динството на комунистите. А 
единни ли сме ние? Аз мо
га да кажа, че не сме така 
единни по

тъкмо

ни
мо-

зато-колко
да се ука

же, че сърбите, мюслимани- 
те и хърватите трябва да бъ
дат единни в борбата, за сво 
ето по-щастливо утре 
ония, които са излъгани 
само оръдие в ръцете на оку 
патора и враговете на всич
ки нас. Тъкмо в Босна 
в това най-много 
това беше

гостоприем
ство. Аз добре зная кой ги 
финансира, но няма сега да 
го кажа ,защото ми е непри 
ятно. Впрочем, ние имаме 
много такива врагове.

отно ка.

За долодаи че
са

V нас важи принципът за 
възнаграждаванв според тру 
Да. Ооаче аз се надявам, че 
не е далече времето, когато 
ще можем малко да отстъ
пим от тоя принцип в полза 
на ония за които е най-необ 
ходимо. Искал бих при това 

принци- Аа спомена един въпрос, за
.... Демократическия це които считам, че е много вя
нтрализъм. Тоя принцип мно Жизненият стаодаот
зина вече са позабравили и общото взето е доста наоас
обновим6*33 отново А3 го въз нал- Преди войната имахме
обновим, защото без .това стРУва ми се, сто и десет^,о
няма да имаме дисциплина лаРа Доход на жител Днес
отНП™Та- ВРЪ1чайки се нмаме средно от шесто и пе
дежта тпй пЪПР°Са За мла- пяеСиТ А° сеАРМстотин дола“
А ля. подчерта: Ра- В някои републики дохо

Младежта е нашето бъ- Аът възлиза и над хиляда лп 
А“?- Обаче какви ще бъдат лаРИ. Оттук следва**^ Сме 
и бъдещи специалисти много напредвали. Доходите 
и ръководители, ако на уни- на значителна част от населе

™ възпитават и ниет° са доста добри и са
някои класови врагове. А в Унисон с възможностите
аАаа°вв враго има. Някои на нашето производство А
от професори^ които оти- акумулацията вече може ла
паниВиРаЗНд евР°пейски ст- издръжи това. Обаче все
лекции* Америка изнасят °ще “ма много хора — пре
и оттам »ГОЛуЧават АолаРи ^МНО Работници по градове
пя “ внасят в нашата ст- те с малки приходи, които
ТатвГГЛ.™4“"" АУХ' МаТ нищо> ~ освен своите такива закърмяват нашата

на За марксизмание 
успяхме и 

пример не само 
за идеята, но и за практика 
та, която се разпростраоява 
ше в цяла Югославия. Тя и 
днес живее и трябва да жи- 
вее. Никога не смеем да за
бравим да посочвам 
ваме ,че братството 
ството са основната 
ция за съществуването 
шата социалистическа Юго
славия.

Революцията 
жи все докато 
социализъм. Ние

ще продъл- 
изграждаме 

_ го градим
в революционна епоха, кога 
то имаме стотици и хиляди 
д?оГ?,Ве извън странта, а ма лко и в страната. Тук младе 
жта има огромна работа, 
ябва да бъде носител 
нататъшното

След това президентът Ти
то каза, че Съюзът на кому 
пистите трябва да бъде еди
нен, силен, дисциплиниран 
организиран върху 
пите на

и изтък 
и един- 

гаран- 
на на

тр
иа ПО-

революционно 
движение в нашето общест
во, в нашата общност. И то
ва е героизъм. Героизъм е и 
това да се разбира напълно 
онова, което ни е необходи
мо. да умеем да водим бор
ба срещу онези, които 
дат нашата социалистичес
ка общност.

всички въпроси...
Говорейки за онези, 

пречат на нашето по-бързо 
развитие и кой е виновен за 
това, др. Тито подчерта, че 
е дошло време да се 
кои са тези отделни личнос
ти, особено онези

които
В продължение на речта 

си нАр. Тито каза: „Днес се 
намираме пак на кръстопът 
и сме свидели на опасно ме 
ждународно положение. Ви
ждате какво става. Правят 
се най-големи злосторства, 
каквото е например бомбар 
дирането на невинно населе
ние и избиването

каже

на ръко
водни постове, които пречат 
и дават възможност на кла
совия враг да пусне корени 
в нашата среда и които 
спъват да водим класовата 
борба така, както би тряб
вало да я водим.

Още не се е стигнало до-

напа-

ни За задачите
След това президентът на 

Републиката се спря върху 
най-актуалните задачи и ме- 
жду другото каза: „Първо,

на деца, 
жени и старци с напалм-бо
мби. Това отново прави се
га Израел в Либан и Сирия, 
също като преди пет години, 

Израел нападна арабтам, продължи др. Тито, за когато
ръце, а имат и семейства.
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Разговори на президента Рито в загребс- 
ките трудови колективи Димитровград

Да въведем повече ред 

в Съюза на комунистите
Самоупра-
вително
споразуме-

Първата ни задача е да 
очистим нащите редове. Не 
е достатъчна само да се го 
вори но веднъж трябва мал-' 
ко по-енергично да минем 
към дела. И нека се оплак
ват някои от това. ,Ние не 
можем без единство в Съю
за на комунистите, без пъл
но да съзнаваме необходимо 
стта от демократически цеи 
трализъм, който означава 
изпълняване на решенията 
въз основа на нашата про
грама.

Това, между другото, изтъ 
кна президентът Тито в раз 
говора си с членовете на ак 
тива на загребските трудови 
организации. На тази сре
ща, състояла се преди някол 
ко дни, присъствуваха про
изводственици.

Тази Титова мисъл дойде 
след констатацията му, че и 
днес има явления тъкмо ко
мунистите да игнорират ре
шенията на пратийните ор
гани, какъвто беше случая с 
някои от решенията на Де
ветия конгрес. Първата кон
ференция на СЮК и прочее.

По-нататък др. Тито под
черта, че въпросът със Съюза 
на комунистите не е въпрос 
на една или друга републи
ка ,но това е общоюгослав- 
ски въпрос. Съюзът на ко
мунистите е единствен. Ина 
че вие сами можахте да ви 
дите какво се случи и до ка 
кво можеше

ние
да ни доведе 

тенденцията комунистите да 
се разделят по републикан
ски. Мислеше се и говореше 
се, че Президиумът на СЮК 
няма какво да се намесва в 
работата на републиките. То 
ва е абсолютно невъзможно 
и невъзпримчиво. Такива 
явления днес няма толкова 

още ги има.

за личните
доходимного, но все 

^Съюзът на комунистите тр 
ябва да помогне на работни 
ческата класа, за да опознае 
своите права, произлизащи 
от конституционните аманд- 
мани. Ще й трябва още мно
го подкрепа та да може ак
тивно да се бори за това. Не 
е вярно,'че директорът или 
една малка върхушка, една 
група на технократи, могат 
да й се наложат и вършат 
каквото си искат. Но техно 
кратите у нас не са само по 
фабриките. Има ги и в по
литическите форуми, които 
дават подкрепа на тези по 
фабриките. Срещу всички 
подобни, трябва да се борим 
и да знаем точно по кой на
чин ще направляваме работ 
ническата класа и тя да се 
бори за своите права.

.

САМОСТОЯТЕЛНИТЕ 
низацип на сдружения труд 
в стопанството 
ванските дейности в димит
ровградска община в закон
ния срок направиха самоу- 
правително споразумение за 
разпределение на дохода и 
личните доходи. Органът на 
управление, към който 
приравнени 
литическите организации, съ 
що подписаха отделен обще
ствен договор за разпределе 
нието и съгласуването на ли 
чните доходи. За разлика от

орга органите на управление, ко
ито сключиха договор за те- го разпределение. Характер- 
риторията на димитровград
ска община, повечето трудо
ви организации присътпиха 
към договаряне в рамките 
на по-широк регион, предим
но на територията на стопа 
нската камара в Ниш, която 
обяваща 17 общини на бив
ша Нишка околия.

За да може със самоупра- 
вителите договори да се пол 
чертае и разреши специфич 
ността на отделни отрасли, 
някои организации на сдру
жения труд са направили до 
говори в рамките на своя от 
расъл, както например стро 
ителното предприятие „Гра- 
дня". Подписалите самоупра 
вителнот оспоразумение бя
ха задължени да регулират 
само въпроси, свързани 
разпределението на дохода 
и личните доходи, но някои 
са разширили тази материя 
и в областат на формиране
то на дохода (органите на 
управлението), в разрешава
нето на социални въпроси 
(„Услуга”) и др. При утвърж 
даването па елементи за ра
зпределение на дохода под
писалите договора ннто в 
един случай не са отишли по 
далеч от пропорциите, конто 
предписва общинският дого
вор за стопанство и пзвенс- 
топапски дейности, С общи
те договори се определят ми 
пимум условия, които тряб
ва всеки подписал договора 
да изпълни чрез самоуправи 
тел по саморазумсние.

организации са взели по-дру

и извънсто- но е, че в размерите на лич
ните доходи няма големи ра 
зличния. Размерът на лични 
те доходи, предаден в точки, 
се движи в следните рела- 
ции: неквалифицирани рабо 
тници — ЮО точки, полуква 
лифицирани и работници с 
нисше образование — 120 то 
чки, квалифицирани работ
ници със средно образова
ние 165 високо квалифицира 
ни и работници с виеше об 
разование — 220 и работни
ци с високо образование — 
300 точки. За някои работни 
места са предвидени извест
ни отклонения от тези сред
ни лични доходи в случаи 
когато работата се извърш
ва при утежнени условия 
(например работа с нитро- 
лак, и др.) В подписаните 
споразумения малко внима
ние е обърнато на правата 
на работниците върху мина 
лия труд. Конституционното 
постановление да се конкре 
тизират тези права на работ 
пика в случая не е направе 
но и това ще трябва да се 
направи допълнително или 
пък да се регулира, чрез дру 
ги нормативни актове в ор
ганизациите.

— Както вече казах, ще 
трябва да въведем ред в Съ
юза на. комунистите. При то 
ва ще бъдем остри, най-без 
пощадни. Никой няма право 
да ни възразява за това и да 
се намесва, 
дентът Тито. Ние трябва да 
сторим това. Защото сме во 
йници на революцията, бой
ци за развитието на едно об 
щество, което следва да бъ
де по-хубаво, чиято главна 
основа трябва да бъде работ 
ническата. класа, както и на 
шата прогресивна, социалис
тическа интелигенция. И 
пак да повторя: трябва да се 
борим срещу тези различни 
неща, каквото е наприер за 
богатяването, което силно 
бие в очи на хората и ни съ 
здава политически пробле
ми. Но не е достатъчно само 
да се каже, че се борим сре 
щу забогатяването. Трябва 
да кажем кой е този и къде 
се намира, та да знае за не
го и види образа му всеки 
наш работник. Следва да се 
борим с помощта на широ
ките работнически маси. Не 
може да се върви напред са 
мо с административни мер
ки. И такива ще са нужни, 
но трябва и да разобличава
ме. А отделно е това, че не 
можем да допуснем в Съюза 
на комунистите да се нами
рат хора, които без оправ
дание заграбват онова, 
то създава работническата 
класа, производителите. Се
га е твърде важно и от пър

са
обществено-по-

подчета прези

Босилеградската община до 1975 година

Шанс за минното дело с

През следващите три години в Южна Сър
бия ще бъдат инвестирани два милиарда и 
400 милиона за изграждане на нови промиш
лени обекти и за разширяване на настоящите 
производствени мощности. Най-много средст
ва ще бъдат вложени за изграждане на втора
та фаза на водоцентралите „Власина'. С капи 
толовложения от около 330 милиона динара 
се очаква производството на електрически ток 
да се повиши от сгашните 57 на 130 мегавата. 
Трябва да се изтъкне, обаче че между боси
леградската община и ВЕЦ 
връзка с изграждането на язовира в Горна Ли- 
сина все още не са уредени редица въпроси.

Отделни моменти предста
вляваха пречка в правилно
то съглсждане на проблехШ 
те и ще пречат в прилагане 
то на споразумението. 
лифчциите на работниците, 
които са основа за утвърж
даването па резултатите 
работата и положението на 
трудовата организация — 
дават възможност на пзвест 
но число трудови организа
ции да съдадат вид на слаби 
делови резултати макар че 
това не е случайно. Общият 
договор признава интерни 
квалификации до полуквалн 
фнцирания работник, но :-ма 
опити тези квалификации 
да се представят и извън те
зи граници. Това има за по
следствие — получаване на 
голям брой условни работни 
пи, с които сс разделя дохо
да, а в крайна сметка се по
лучават доходи според броя 

които съчн

Ква-

„ Власина'' във в
За да сс тръгне по-напред 

от минимума, необходимо е 
всяка организация да напра 

па положениетокос- вп анализ 
си, а някои не бяха подгот
вени: както кадрово, така 
и поради липса па сравните 
ли и данни. Едни от основни
те въпроси, който трябва да 
сс регулира чрез самоупра- 
вителнитс споразумения и 
отделни договори е — раз
пределението на личните до
ходи. Освен най-високите и 
иай-малкито лични доходи 
следва да се извърши разгра 
ниченис на личните доходи 
по категории. Иай-голям 
брой подписали споразуме
нието са влезли с най-малък 
л. д. от 60% от средните лич 
ни доходи в стопанството, а 
най-висшите в размер от 1:5. 
Размерите на личните дохо
ди бяха раздвижени с общи 
те договори и затуй извесТ-

вид руди в Южна Европа. 
Установените запаси в Лиси 
па надминават 50 милиона 
тона.

Според проекта на мина 
„Бор” за експлоатирането 
им, иде се инвестират 210 ми 
лиона динара.

Значителни са и капитоловло 
женията за изледване и екс- 
поатация на опловно-цинко- 
вите руди в Босилеградския 
край. Именно в период от 
три години „Трепча” ще раз 
шири производствените мо
щности на мините „Благо
дат” и „Подвирсвое”, като 
зя целта изразходва към 300 
милиона динара. До края на 
1975 година производството
в тези 
вой,
„Подвирове".

севостепенно значение да 
обърнем към тези проблеми 
и заработим възможно 
бързо и по-енергично. Не са 

по и на дело.
и пробле 

големи 
Загреб.

по-

мо на думи.
След това, тук е

Босилеградска община, за
сега, най-големи надежди по 
лага В7»в фосфатите в Лиси
ца. Същевременно очаква в 
„Подвирове” да бъде постро 
ена флотация за оловно-ции 

руди. Откриването

мът за онези наши
центрове, каквито са 
Белград и други. Ако успе- 

повече да провява
работниците, 

няват и до 30%
намини трябва да се уд- 

а особено в
от средното 

Едни по-щатеп анализ ще по 
каже, че това не е вярно и 

изкуствено

ем в тях 
социалистически дух, повече 

чувствува работничес 
нейното влия-

мипа

Аа се
ката класа и 
ние, комунистите здраво да 
направляват развитието, 
гава ще бъде много по-лесно 
и в другите места, комуни И

че е създадено 
положение. Този проблем е 
забеляза ни вероятно ще бъ

ковитс
на тези мини що тласне на-Същевремеино ще започне 

и ползването на фосфатите 
в местността „Манастир' 
край Долна Лисина. Досега 

са единствени от тоя

пред съвкупния стопански 
живот в общината.

го де разрешен.но число организации са взе 
ли тези размери. Някои пък Петър ТасевВ. В.

това
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Чеатвуване из Деня ня освобождбнивто 

вТл ИЧЕСТВЕНО
" ти в развитието на масова

та физическа култура в ко
муната и Сава Стоянович, 
земеделец от с. Валниш ка- 
то дългогодишен председа- 

мировия съвет и дей- 
местната общ-

В Бабушница:

па мината „Ерма" в Ракита 
И др. Николич изтъкна, че 
28 голини па социалистичес
ко строителство са направе
ни едри крачки в изгражда
нето на този край. Сега стоп 

има обща про- 
от 13,5 милиарда 
в която промишле- 

заема 50%. Челно мя 
на химиче-

(ОТ 1 СТР.)

Живоин Николич — Бърко, 
иначе генерал-майор в пен
сия и народен герои Бошко 

Джуро Златко- 
Филипооич и Дра-

тсл на 
па работа в 
лост. Похвали получиха: Зд- 

дом в Бабушница за
Богдановим 
вич, Ката
гомир Лиджслинович —

Както н гости и предста 
общи-

апетвото му 
дукция 
динари, 
ностга
сто принадлежи
ската промишленост. От ЬЗ
селища в комуната само 2 
нямат електричеп ток, а 2/3 
от селищата имат водопрово 
ди с хубава вода за пиене.

Накрая па заседанието на 
ОС председателят Свегомир 
Николич раздаде септември 
йски награди. Писмени гра
моти получиха: Металното 
предприятие „Балкан” от Ве 
лико Бонинци за осъществе 
ни резултати в производст
вото и подобряване на жиз
нените условия на трудещи
те се в колектива през 
1971/72 година, комунално- 
услужното предприятие „Ко 
муналац” от Бабушница за 
построяването на водопро 
вод от Дюбераджа до Бабу
шница и обезпечаване на 
здрава вода за пиене в Бабу 
шпица. Грамоти с парични 
възнаграждения от по 2.000 
динара получиха: местната 
общност от Врела, за извън
редни резултати в акцията 
за електрифициране на се
лата и Местната общност в 
Завидинци за осъществени 
резултати около построява
нето на училищни сгради, 
електрификация на села и 
построяване на водопровод 
на дължина от 7 км. Трима- 
ти с парични възназгражде 
от по 1.500 дин. получиха: 
Бранислав Станкович, препо 
давател по физическо възпи 
тание в основното училище 
„Иво Дола Рибар” в Бабуш 
ница, за извънредни резулта

ст.Го- равния
успешното спровсждаис на 
ваксинацията срещу едрата 

тази година, Фонда
шо.
вители от съседните 
пи: Димитровград, Пирот, 
Бела Паланка и секретаря 
па Междуобщимеката 
ференция на СКС е Ниш Дю 
биша Богданопич, както и 
народните представители от 
този край в Съюзната и Ре
публиканска скупщина, чле- 

изпълиителните 
ма общсствено-полити-

шарка
за общинските пътища за ус 
пеш пи резултати 
троявансто и поправката на 
пътища от IV класа в ко
муната и Отдела за прера
ботване на дърво в Звонци 
за добрата му организация 
на производството и постиг 
патите резултати през 1971/ 
72 година.

коп- около пое

новете на
тела
ческите организации и др.

За приноса на революцио
нна Лужница в НОБ, пости
женията на Бабушнишка об
щина в изграждането на со 
циализма от освобождение
то насам и бъдещите й за
дачи говори Светомир Нико 
лич, председател на ОС в 
Бабушница. Между другото 
той изтъкна, че Лужница е 
дала голям принос в борба
та срещу фашизма и че още 
през ноември 1941 година за
почнали да действуват Ба- 
бичкият партизански отряд в 
Заплане и Свърлишко-ниша- 
вският. Действията на тези

М. Величков

ЗАСЕДАНИЯ 

НА МО НА СКСПред паметника на Васил Иванов — Циле
По почин на Общин

ския комитет на 
в Босилеград, тези дни 
в повечето местни пар. 
гийни организации в 
общината бяха свика
ни заседания, на които 
бе разгледана инфор
мацията на Председа
телството на СЮК във 
връзка с международ
ното положение 
СФР Юославия.

На тези осведомител 
ни заседания участву
ваха мнозина; комунис 
ти, макар че по селата 
все още се 
реколтата.

В Димитровград: скс

достойно партизански отряди са ока
зали огромно влияние вър
ху развитието на партизан
ското движение в Лужница. 
Още в първите дни на борба 
та, подчерта Николич, Луж
ница даде няколко десетки 
скъпи жертви, а още много 
до края на войната. Не мо- 
които водиха срещу врага 
жем, а да не споменем, про
дължи той успешните битки, 
партизаните при Дървена Я- 
бука, Стрелац, Киевац и Лю 
бераджа и за превзнмаието

(ОТ 1 СТР.) . постигнат е пациона-сти
лен доход от 340 000 ст. ди-

„Към края на 1943 и в на 
чалото на 1944 година, в ре
зултат на настъпилия терор, 
а под влиянието на Комуни 
етическата партия в Юго
славия, в съдействие със с- 
върлижки, южноморавски и 
нишки партизански отряди, 
започнаха да назряват усло
вията за развитие на наро- 
доосвободителното движе
ни и в тоя край”.

В резултат на това бе фор 
миран партизанския отдряд 
„Момчил войвода”, който 
през септември 1944 година 
прерастна в бригада и в със 
тава на 22 дивизия, взе уча
стие в големите сражения 
за пълното освобождение на 
страната от фашистко-хитле 
ристките бандити. В тези бо 
еве паднаха над 60, бойци, 
а мнозина бяха ранени.

Говорейки за развитието 
на революционните тради
ции в следовенния период, 
др. Славов изтъкна големите

нара.
Постигнати са, както изък 

на Др. Славов, забележител
ни резултати в областта на 
комуналната дейност. „В те
чение е, каза той, акция на 
разрешаването на един от ~ 
най-висящите проблеми в об 
щината — електрификация
та на селата.” От 32 селища, 
които още нямат ток 
момента са в ход акции по 
електрификация в 22 сели
ща. От фонда за електрифи- ^ БоСЦЛвЗЪСХд' 
кация общинската скупщи- *
на досега отпусна помощ на 
стойност 70 000 000 ст. дина
ра, докато гражданите за 
електрификация инвестираха 
над 100 000 000 ст. 
вложиха труд на 
от над 200 000 000 ст. динара.
Така също, обществено-по- че се отличаваха с масовно- 
литическата общност напра- ст и качество. Все пак, без 
ви големи усилия за модер- тези дейности на младите, 
низиране на шосейната мре- чествуването на тази анаме- 
жа в общината. Покрай ас- нита дата насмалко щеше 
фалтирането на множество да мине без особено съдър- 
улици в града, внимание се жание.
обърща и на изграждането На Осми септември- в пре 
на шосето Димитровград — добелиите часове в двора на 
— Радейна, което през след- гимназията и основното учи 
ващите няколко години тря- лище в Босилеград отборите 
бва да продължи през Вид- на градския младежки ак- 
лич до Славния.. В коицепци ти в и гимназията играха 
ите на плана е внесено и Мач по футбол. Победи град 
построяването на щосетата ския актив с резултат 6:5. 
Желюша—Поганово, Димит- Отборите на ЮНА и учени- 
ровград — Д. Невля.и дру- цитс за квалифицирани рабо

тници играха другия полу
финален мач. Спечели от
борът на армейците с 3:0.

На другия ден се състоя 
каза: финалния мач между отбо-

на кому- рите на ЮНА и градския ак 
и интернационал- тив като победители в полу 

ния му дух, ние правим уси- финалите. В твърде ннтере- 
лия, в границите на нашите сна игра спечели отборът на 
възможности, да допринесе и градския младежки актив с 
към развитието на добросъ- 2:0. На осми септември вече- 
седки отношения с НР Бъл- Рта в помещенията на Дома 
гария. Граничните събори, на 'ЮНА се състоя 
различните видове на край- тен турнир. Срещнаха се от 
гранично сътрудничество, ка борите на ЮНА 
кто и малограничния обо- град. Играта завърши с ре-
рот на хора, вървят в тая на- 3УЛтат 3:2 в полза на ,------ “
сока”. ците.

на

прибира

В. В.
в

За отбелязване е, че освен 
младежката организация и 
самодейното културно-худо
жествено дружество 
лост”, останалите обществе 
но-полнтически организации 
и дружества. Общинската 
скупщина и трудовите орга 
низацни от Босилеград не 
проявиха никакъв 
мито предприеха каквито и 
да било мерки щото честву
ването на Осми септември 
да се проведе по-тържестве- 
но и по-съдържателио. И 
още нещо: нито с

в Босилеград и околност 
та не се

„Мла-СКРОМНОдинара и 
стойност (ОТ 1 СТР.) съдържателно ако беше ус

пешно проведено. планирано 
то квиз-съревпование в паве 
черието на празника. На не
го, според замисъла на орга
низаторите му, младежите 
щяха да се покажат в зна
нията си по въпроси от об
ластта на Народоосвободи- 
телната борба. Тъй като 
чки подготовки за тая акция 
не са били

интерес.

резултати 
на социализма. През послед
ните 28 години в Димитров
град израстиаха няколко фа 
брики, които

в изграждането едно зна
мевен

навестяваше, че тоя 
ден е някакъв празник. Това 
сякаш беше забравено!

извършени 
време и както трябва, квиз, 
съревнованието бе отменено

пачувствително 
структурата в 

общината и създаходоха ико 
номически условия за всест- 
раннен прогрес на Димитров 
градския край.

Националният доход 
в 1960 година възлизаше на 
41 000 тогавашни динара, ко
ето представлява 
но увеличение. През после 
дните десет години 
ското развитие е още по-ин 
тензивно. Развива 
влиянието на.

промениха

за по-късно.
Ст. Ст^

Кланицата без вода!
ВЕЧЕ няколко дни Босилеград е без 

месо. По решение на ветеринарния ин
спектор кланицата на земеделските ко
операции от Долно Тлъмино и Босиле- 
грид е затворена. Причината 
нея няма нито капка вода.

Ето и тоя случай

ГИ.
Завръшвайки речта си, 

председателят на Общинска
та скупщина в Димитров
град Димитър Славов, 

„Верни на Съюза 
пистите

зиачител

стопан

се под 
реконструкци

ите на старите и изгражда
нето н анови промишлени 
обекти. Така 
производство,

е тази, че в

е последица на не- 
решенето водоснабдяване. Всъщност и то 
ва означава, че Босилеград фактически
потреби 3 В0ДЗ НИТ° 33 най'елементариите

Още повече изненадва, че компетен 
тните нищо не предприемат. При това, па
цел имГ° ЗВУЧИ' ако кажем> че за тази цел има средства. ^ в

съвкупното 
оборот на 

стоки и услуги през 1971 
голина достигна сума от 
18 700 000

шахма-
стари динара, а 

през първите шест месеца & 
настоящата година е осъщес 
твено производство на стой
ност от 11 000 000 000

п Босиле-

армеи-
стари

динара. Благодарение на та-
Чествуването на Деня на 

освобождението на Босиле
град щеше да бъде нещо по-

Бакич 
М. Андонов 

А. Димитровкива производствени мощно
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Из нашите общини * Из нашите общини
НЕИЗПОЛЗВАНА ВЪЗМОЖНОСТИ

Из обществения :платена развитие на Бабушнишка община Консуматорите на електрически ток в близките 
и по-отдалечеиите селища в Димитровградско търс
ят всеки месец да идват представители на елсктро 
дистрибуцията да плащат тока, както и в града. От 
несохме се към електродистрибуция в Ниш. И ето 
отговора: В малките селища електродистрибуция- 
та наплаща тока на края на всяко полугодие. За 
четенето на токоизмерителитс обиколката на тере
на и отчитането на изразходвания от всяко домакин 
ство ток струва на електропредприятието 10 дина
ра. Обаче немалък брой селски домакинства 
изразходват на месеца повече от 10 динара! Прове
рихме и установихме, че по-големите потребители 
на ток в малките места има само 3% на територия
та на

ДА СЕ ИНгаЗИВИРА СЕЛСКОТО
СТОПАНСТВО

в
1
I

БАБУШНИЦА. — В Бабушиишка община 
то наброява 29011 жители главния поминък ’
хоГтп0/ С6ЛСКОТО ст°панство. В националния до- 

участвува с над 50%. Селското стопанство 
то тоя начин, представлява основната икономиче- 
““ база за екзиетенция на населението, защото 
този неразвит край промишлеността е слаба В 
предприятията работят към 800 души. Съвсем есте- 
стаено е тогава в обществения плаи на развитие 

ОСНОВНО м»сто да се даде на селското
=СзиВв°то"нГбСе ПреДВ"Жлат меРки за нейното 

нр , без оглед на това, че се среща с УДРе* 
бнеността на имотите, материално неспособни 
операции за разширено възпроизводство, печалба- 
рство и миграция на селското 
са изчерпани ресурсите, особено 
въдството и полевъдството. Това е причината сре- 
дносрочннят план да поставя увеличение на про
изводството на месо, мляко, вълна, яйца и др 
скостопански произведения 
производство да се промени.

=коя- 
на насе-

нс 1нство, както е предвидено и 
с обществения план. Такива 
зоомерки ще осигурят про
изводство на около 2 000 000 
литра мляко.

Когато вече 
димство

в

а цялата дистрибуция. Затуй нищкото предприя 
тие прибегнало към едно друго решение.

Почти година и половина с дадена възможно
ст на хората във всяко време да могат да изплащат 
своите дългове в клоновете, на предприятието 
ред, изразходвания ток в предишния месец. Край
ната

е дадено пре- 
на говедарството, 

тогава, покрай производство 
то ма мляко, на първо мяс
то се поява повишение 
производството на месо, ка
кто и подобряване на каче
ството му и върху тези' ос
нови ще се развива частния 
сектор. Предвижда се годи
шно да се угояват 400—800 
телета и юнета породисти, 
както и над 2 000 свине годи 
шно. За тази цел се предви 
жда осигуряване на фураж.

Когато се касае за интен- 
зивиранс на животновъдст
вото, съвсем естествено, пла 
нът е посветил внимание за 
производство на житни кул
тури, 
ния

I
Iспо-на

сметка би се правила след всеки шест месеца, И 
след преглеждане на токоизмерителниге уреди.

И за голямо чудо — тези облекчения на тери- 
§ торията на цялата електродистрибуция не е използвал 

нито един консуматор! Значи, въпроса не е там, че 
някой има намерение да създава трудности на хо
рата — но в слабата информираност или схващане 1 
то — всичко да се чака на готово.

1ко-

население. С това не 
тези в жнвотно-

сел-
при условие частното I

5 М. Б. 1
............................................................................................................... мин

Обществена хроникаТрябва да се промени 
чина на отглеждане в гове
довъдството. Непосредстве
ни задачи в предстоящия пе 
риод в говедовъдството са: 
изкуствено оплождаване на 
крави и съвременно отглеж
дане и угояване на телета, 
създаване на условия за по
нататъшно разполождане и 
мерки за просвещение на 
животновъдите. Изкуствено
то оплождане на кравите, 
покрай съществуващите — 
ще извършват и новооткри-

на- тите пунктове в Люберад- 
жа, Грънчар, Модра стена, 
Стрелъц, Студена и Звонци. 
Предполага се, че всяка го
дина по изкуствен път 
се оплождат към 4 000 крави, 
а на 10% от територията, ко 
ято не е обхваната, промяна 
та на породистия състав на 
говедата ще става чрез раз
плодни бикове. Средства за 
регрес като популярно-пропа 
гандна мярка в говедарство 
то на частния сектор ще оси 
гури фонда за селско стопа

индустриални расте- 
и фураж. Оба

че планира се в 1975 
година с пшеница да 
бъдат засети 6 000

Забравеният празникще

ха, от ко
ято площ 60% с внеокодоби- 
вни сортове. На около 6 000 
хектара с царевица, от ко
ито 2000 с хибридна цареви 
ца. Прилагайки пълна агро
техника — предвижда се да 
се постигнат средни добиви 
от 18 центнера пшеница и 
19 центнера царевица. Годи
шно ще се употребява 330 000 
семе на високодивна пшени
ца, 60 000 хибридна цареви
ца, 20 000 кг семе на фураж 
и над 1 500 000 кг минерални 
торове.

В плана 
1 426 000 динара 
ложения в селското стопан
ство, от които 190 000 за ре
конструкции и разширяване, 
416 000 за съоръжения и 
820 000 за оборотни средст
ва. От тези средства фондът 
за механизация може да се 
увеличи с 50%, а това ще 
съдействува машинния парк 
на кооперацията да може да 
изоре площ от 1 000 хектара. 
Остава

Когато ръководствата на 
обществено - политическите 
организации, дружества и 
сдружения, общинската ску 
пщина и пр. бъдат разглеж
дали как е вървяло тазгоди
шното празнуване на Осми 
септември, Деня на който 
през 1944 година Босилеград 
бе окончателно освободен 
от българо-фашистка окупа
ция,
срещнат с конкретната и 
твърде неприятна истина за 
своето бездействие. Ще бъ
де направено само едно из
ключение: само младежта 
от града, училищата и ар
мейците не забравиха тая 
паметна дата. Но и тези мла 
дежки програми останаха 
твърде скромни по качество 
и масовност.

Общинската скупщина в 
Босилеград на заседание от 
16 юни 1970 година в качест 
вото си на най-висш орган 
на властта и самоуправле
ние в комуната, се е занима 
вала с Осми септември — 
Деня на освобождението на 
Босилеград от фашизма. На 
дневен ред на това заседа
ние е било предложението 
на Общинския отбор на Сью 
за на бойците от НОВ, с 
което се е искало: първо, Ос 
ми септември да се провъз
гласи за общински празник 
и, второ, да се установи 
септемврийска награда коя
то да се присъжда като най 
голямо признание на отдел
ни лица или трудови колек
тиви заради особени пости
жения в работата.

Това умно предложение 
на борческата организация 
е прието от Общинската ску 
шцина само частично — ус 
тановена е септемврийска 
награда, но Осми септември 
не е провъзгласен за общнн 
ски празник! Защо е напра 
вено така не е известно. И 
това не е нн толкова важно, 
защото тоя факт е една фор 
малио-правна страна на въп 
роса. Неговата същност е 
— защо Осми септември, ко 
нкретно тази година, слабо 
бе опразнуван и защо не с 
предприето нищо за прнсъж 
дането на установената вече 
септемврийска награда.

Според решението на Об- 
щинекта скупщина (обнаро- 
дваио в общинския служе
бен вестник Д$?85 от август

1970 година) септемврийска
та награда се присъжда от 
Общинската скупщина въз 
основа на предложения на 
самоуправителните органи 
на трудовите колективи и 
обществено-политическите — 
организации в комуната. По 
всичко личи, че за тая награ 
да малко знаят трудовите 
колекти и населението. Вече 
трета година — тя не се да
ва никому. Също така в об 
щинския бюджет досега ни
кога не са планирани средст 
ва за тая награда. Септември 
йската награда, като една 
форма на признание и поощр 
яване за по-големи резулта
ти в Босилеград е 
забравена.

Безсъмнено 
обстоятелство 
те органи, организации и ли 
чности в Босилеград ще вид
ят своето небрежно отноше 
ние към Осми септември. Да 
добавим и това, че до сега 
нито една година не е даде
но никакво предложение от 
никого за даване на тази на
града. Нима толкова 
на кого да се даде едно та
кова признание?

» 'щШ/ ; -
непременно ще се

се предвиждат 
капиталов-

напълно

е, че в това 
компетентни-

селскостопанските 
производители със свои сре
дства да набавят тракторни 
други машини.

Една от задачите на обще- 
ствено-пол итическ итс сили 
в общината е измами райето 
иа пътища за интеграция в 
селското стопанство.

Това се пътища за разкри
ване па вътрешни ресурси 
в селското стопанство, кои
то с прилагането па пред
ложените в обществения 
план мерки, дават надежда 
за производство, коего ще 
бъде достатъчно за прехра
на па населението в общи
ната, но ще има и значител
ни количества за позара. 
Особено в животповдъство- 

М. Б.

няма

БАБУШНИЦА
Какво е трябвало да 

прави? Това ще се чуе 
най-отговорннте в 
град, когато наскоро бъдат 
разправлялн за тоя проблем. 
Струва нн се, че ннната за 
това не трябва да се хвърля 
върху еди коя си комисия 
за чествуване на празници. 
(Казват, че в Босилеград 
гцсствуват не 
такива комисии и, че не зна 
ят коя за кон празници е ко
мпетентна, 
скня празник

се на
II от 

Боспле-
Сурдулица

Наскоро: Сесия на ОС
съ-

От секретаря на ОС в Сур 
дулица Видосав Димитрие- 
вич узнахме, че ОС в Сурду 
лица ще проведе редовна се 
сия на двете камари между 
20 — 25 септември настояща 
та година.

На заседанието централно 
място ще заемат проблеми
те: градоустройствения план 
на Сурдулица и Власииа, 
тъй като през настоящата 
пролет бе приет общия план, 
шестмесечното състояние на 
стопанството в общината, ка 
кто и разглеждането и прие
мането на санациопната про 
грама на строително пред
приятие „Зидар" от Сурду- 
лица.

Най-много тлавоболии па 
отборницитс ще зададе стро 
ител нс/го предприятие ,Зи
дар", което вече няколко

месеца се намира под при
временни мерки, а изгледи
те за лекуването му не 
съвсем розови.

една, но две
са

понеже общин- 
не е държа

вен, официално не бил 
възгласен.)

М. Вел. то.
пра-

Босилеград Без усуквания, тоя проб
лем трябва да се постави на 
правото си място, за да не 
се повторя историята. И нека 
най-отговорните другари, ако 
гн интересува, видят как се 
чесгвува освобождението на 
Сурдулица Димитровград, Ба 
бушпица, и пр. А това/мо
гат да пречат и в нашия 
вестник. От грешките си не 
трябва само да се срамува
ме, но трябва от тях и да 
научим нещо, за да се спра 
вим със собствената си инер 
тност н аполнтнчност.

ЗЕЛЕНИЯТ“ ПАЗАР ДОБРЕ СНАБДЕН79
град), има много хора от се
лата Сега, когато вече са 
привършили полевъдшгго си 
работи, тс се отбиват тук 
по покупки И разбира се, 
много са ио-доволии въпре
ки, че местните търговски 
организации почти нищо пе 
превзимат снабявапето от 
гоя вид да се подобри.

Към края на това лято па
заря в Босилеград е много 
по-добре снабден в сравне
ние с останалия период от 
голината .Но това не се дъл
жи па обществения сектор. 
Снабдители са неколцина ча 
стни производители на зеле 
пчук от лесковашки и стру 
мишки села.
Обикновено във всеки петък 
(пазарен ден в Ст. СтанковВ. В.Босиле-
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ЗАЩО »НИШ 72« Е БЕЗ
ДИМИТОВГРАДЧАНИ?

Димитровградската 
лсж досега получаваше мно 

на подобни ак

Коментар

За творческа критина! мла-по следнитеТО ИС искаха 
причини:

На първата 
7П" — пашата трудова

60 младежи постигна
ла забележителни резулта
ти. Беше пи обещано, че ще 
получи Лепта па Ленин. Но 
„е излезе така. Нашите мла
дежи останаха недоволни 
ог това, защото от обещани- 

излезе нищо, макар 
димитровградчани бяха 

най-добрите. Това са

настоящия коментар. Ка- Подтикнат от някои раз
мишления за димитровград
ската младеж, 
разговор с нашия сътруд
ник, председателя на Общии 
ската конференция на Съю
за на младежта в Димитров 
град постави въпроса:

Защо димитровградската 
младеж не взе участие в тру 
довата акция „Ниш 72” И 
сам даде и отговора.

— Съвещавахме се с мла
дежите и ги запознахме, че 
,е необходимо да участвуват 
в трудовата акция. Обаче

Две са причинните за
така и миналата, кооперацията 

Поганово. Срещу
го признания

Затуй Костов изтъкна.акция „Ниш 
бригакто всяка година 

Сточар" изкупува малините в 
всеки килограм малини — производителите получа 

по 3,60 динара, а през настоящата — кооиерацП 
придаде още по 0,20 динара - ■ зарад пости

гнатата продажна цена. Това даде повод да се по
родят съмнения за „гешефтн” и да се хвърлят обви- 

върху кооперацията, че уж крие истинските 
малините. Съмнения имаше и тази година, 

по-високи с 0,90 дима 
И то само заради туй, за* 

в По-

в несвързан ция.
че миналата година димит- 
ровградчани на трудовата 
акция „Морава 71 в Круше 
пац. Получи златна грамота,

ПЪТИ

да от
ват
ята им бе ударна, а 

бригадири поот- 
Това не

три 
всички
аслно похвалени, 
е всичко. Димитровградска 
та бригада получи и специа 

признание за най-добро

пения
цени на
макар че изкупните цени са 
ра за килограм малини.
щото на едно събрание на производителите

директорът заявил, че ще плаща малините 
по 5 динара! И в първия и във втория случай хора- 

нападат кооперацията. Само в

ята пс
че лио

държание, за развитие на 
другарство и идеята за брат 
ството и единството.

Покрай много други бри
гади, които също така, се бо 
реха за високи 
димитровградчани гряоваше 
да изпълняват високи нор
ми в работата, дисциплина- 

културната и обществе
но-политическата ангажира 
пост итн. На строежа край 
Крушова ц тя спечели те
зи признания.

Ако младежта отказа да 
участвува на „Ниш 72” само 
зарад отношението към ней
ното залагане в акцията 
„Ниш 70” показва и настоя
щия пример. Младежите с 
голяма радост се отзоваваха 
за трудовата акция „Морава 
72” и за строежа на ж. п. — 
линията. Белград—Бар. На 
техните желания не бяха 
удовлетворени — по обекта 
вни причини — каза на края 
С. Костов.

между
основните причини, поради 

димитровградските
младежи не поискаха да уча 

акцията „Ниш и .

коитоганово
ствуват вта неоправдатслио 

тези два случая. Нс навлизаме в по-раншните отио- 
които бяха причина да се зароди недовс-

признания
шения,

СУРДУЛИЦАрието!
За въпросните 0,20 динара за килограм от мина

логодишната реколта кооперацията дълго се съди 
с „Джервин” в Княжевац Съдебните документи ра 

чиста истина ,а тя е достъпна и на

та.На железопътната линия Белград - Бар
зполагат само с
малинопроизводителите. Може би директорът 
дал обещание, че ще плаща малините до 5 динара, 
но в подобни случаи — и производителите и коопе- 

— и ние наблюдателите — трябва да имаме 
на цените, особено

е и Младежкото бригада ударна
рацията
предвид голямото осцилиране

селскостопанските произведения! Ня-
културеи и спортен живот, 
бригадата получи четири 
специални похвални грамо
ти и също толкова пъти бе 
похвалявана. По такъв на
чин младежите — бригади
ри оправдаха доверието на 
своите организации, които 
ги тържествено изпратиха 
на акция на 28. юли настоя
щата година.

Преди няколко дни от гру 
дова акция на железопътна
та линия Белград—Бар се за 
върна младежката трудова 
бригада, съставена от младе 
жи от Враня, Сурдулица и 
Босилеград.

За отличните трудови ре
зултати младежката брига
да от Враня, Сурдулица и 
Босилеград бе провъзгласе 
на за ударна и получи една 
специална похвала, а вед- 
иаж бе и похвалена.

За най-примерен бригадир 
бе провъзгласен Любиша Ми 
шич от Враня, който полу
чил и ударническа значка. 
За ударници са провъзгласе
ни и: Миомир Гюрич, студе
нт от Враня, Драголюб Ми- 
тич, работник от Враня и 
Миодраг Илич, работник от 
Елашница при Сурдулица.

За организиране на обще
ствено-политическата работа,

на цените на
маме намерение да защищаваме кооперацията 
критики. Не! Само искаме да подчертаем, че коопе
рацията „Сточар” си има други, много по-големи гре 

ще стане дума по-късно. Но не тря
бва да й „придаваме” и такива, за които тя не е ви
новна Защото ако я обвиняваме и за нещо, за което

от

шки, за които

тя не е виновна — тогава няма да постигнем целта. 
Кооперацията в такъв случай няма да се превърне 
в организация, която в най-голяма степен се бори за 
подобрение на селското стопанство и на частния се
ктор, както с пласмента на същите. Дребнавостта 

. не води към добро. По-добре е критиката да се на
сочи към монополистическото поведение на коопе
рацията, на чиновническото й отношение към ня
кои въпроси във връзка с частните производители 
и занемаряването на икономическите интереси на 
кооперацията и на производителя.

Градивните методи на кооператорите в насто- 
янията им да получат своя добре организирана и обо 
рудена, самоуправително развита организация на 
сдружения труд — е път за обединяване на интере
сите на кооперацията и производителите чрез ра
ционализация на производството и интензивираие-

М Величков М. Б.

ШОСЕТО

Димитровград - Радейна 

- до 1 октомври
Асфалтовото шосе Димит

ровград—Радейна, въз осно
ва на договора сключен из
между Общинската скупщи
на и строителното предпри
ятие „Градня”, трябва да' бъ
де готово до края на тази го 
дина. Асфалтовото платно 
на трасето трябва да бъде 
поставено от страна на Път 
ното предпритие от Ниш. Ме 
жду другото, на едно съве
щание между представите
лите на Общинската скуп
щина и „Градня” е заключе
но: изкопните работи, вали

рането и настилянето, кои
то се провеждат от „Градня" 
да бъдат завършени до 1 
юли а след това да започне 
асфалтирането. След 
тези работи не са били за
вършени до 
дата, е проведен

катото. на ония селскостопански отрасли, за крито има 
най-подходящи условия. * определенатаМ. Б. разговор, 

също между представители
те на Общинската 
на и

отговорност — занапред )де 
е необходимо усилията 
се насочват към изнамиране 
на път и начин за преодоля 
ване на слабостите и „Циле” 
да стане на здрви крака.

Какво става в »Циле« скупщи-
меж-Аа „Градня”. Тогава,

ДУ другото ,бнло казано, че 
съществува опасност, ако до 
1 септември не бъдат завър
шени работите от 
„Градня”

Има ли саботаж? страна на 
.средствата, които 

„Пътното
тне” да пропаднат.

Какво е

А. Д. — М. А. влагаВ дневната преса, както й вие и внася раздор в коле- 
по радиовълните тези дни ктива.
имаше много новини за „Цй Личнчо считам, каза по-иата- 
ле”. В тях. предимно се гово тък Нацков - че този случай 
реше за един саботаж от ст- не бива да се раздухва и да 
рана на засега все още непо му се придава особено вии- 
знати лица. Макар че на ко 
респондента на нашия вест- 

явления
бяха известни, не счита 
хме за нужно да ги публику 
ваме, за да не нанесем щети 
на. предприятието, което пра 
ви усилия да надделее тру
дностите.

След като тези слухове из 
лязоха на. видело, помолих
ме изпълняващия длъжност
та директор на „Циле” Геор 
ги Нацков да ни каже как
во е действителното оположе 
ние.

— Явления на саботаж, в 
известен смисъл, има. Отде
лен въпрос е дали това е по
следица от изключването на 
директора на предприятие
то или пък е безотговорно 
отношение, което може да 
стане и в други предприя
тия. Касае се за слагане раз 
ни химикалии в нитролак 
за разлагането му. По този 
начин са нанесени известни 
материални щети, които не 
са големи Обаче това нещо 
създава известно неспокойст

предприя-

На Козарица заедно строят: положението сега?
По тояпрелета,пггслТ,'Л„ГВ!градня'7

По тяхното изявление изоб
що не съществува отнесено- 
ст работата да се „провали". 
Раоотите закъсняват; но 
и в такава степен 
начин да бъде 
въпрос

ВОЙНИЦИ, СРЕДНОШКОЛ
ЦИ И РАБОТНИЦИмание.

Във всеки случай — това 
е дело на отделни иеотгово- 
рни лица, които не милеят 
за предприятието и поради 
субективни причини правят 
това, неводейки сметка че 
угрозява тна един начин и 
своята егзиегенция.

По мнението на Нацков 
трудовият колектив ма „Ци
ле” е единен и може да се 
справи с подобни действия 
на отделни лица.

пик тези ДИМИТРОВГРАД — Според информацията, полу 
чена в Общинския комитет на Съюза нена младежта 
в Димитровград работническата и селската мла
деж в съдействие с граничните части 
седмица ще работят на 
град—Радейна на връх Козарица.

В тази акция така съставената младежка бри
гада ще работи върху поставянето на твърда 
лка, т. е., ще подготвя трасето за асфалт. Фактиче
ски, тази инициатива е раздвижена за 
работите по строежа, които извършва

че по тоя 
доведено под 

изграждането на 
Димитровград—Радей- 

иа. Между другото, бе 
стно и това, че с Пътното 
предприятие от Ниш 
гнато съгласие, така че до 1 
ноември т. г. шосето ще бъ
де асфалтирано.

Е момента

през идната 
шосето Димитров- пътя

изве
насти-

е пости
ускряване

строително-
то предприятие „Градня”, а което трябваше да бъ
де готово още до 1 юли настоящата година.

Понеже строежът на шосето е

>: >: у.

на шосето сеВъв всеки случай такива 
явления заслужават обща 
осъда, защото са от вреда.

Следствените органи ще 
разследват делото и ще хвър 
лят по-пълна светлина вър
ху него. Без оглед на това 
дали подобни действия са 
резултат на „сюгжестии на 
бившия директор Тодоров”, 
както писаха някои ежеднев 
ници или са резултат на без

в голямо закъо 
пение, предприемчивостта на димитровградската 
младеж и граничните части ще бъде от голяма по
лза.

работи усилено. Работят три 
десет работника и нужната 

слагане намеханизация. За 
асфалтово платно 
вен около 1 
а до 15 септември 
да бъдат готови още 2,5 ки
лометра. Очаква 
да бъде тогава до 1 ноемю-

Асфалтирането ще трябва да извърши Предпои 
ятието за пътища в Ниш, но това

е подгот-
километър път, 

се очаква
ще зависи от на

временното поставяне на твърда настилка. Тази 
трудова акция, е един вид израз на недоволството 
на населението към неефикасната работа на Гра- 
дни”. Защото, за този път не се интересуват само 
жителите на Забърдие и околността на Димитров- 
град, но и населението на Висок. м д

се шосето

ри.

---------- А. Д.
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Проблемите на здравеопазването

ГОТОВИ ЛИ ЗАПОЧНАХТЕ 

УЧЕБНАТА ГОДИНА?УСЛУГИТЕ ДА БЪДАТ ПО-ДОБРИ
Голини наред Здравният 

-Аом в Босилеград — - 
вепото здравно ведомство в 
комуната — се бори с реди
ца големи проблеми. От обе
ктивен и субективен 

тер. Много от 
зат

може изцяло да се реализи. 
ра и превантивната защита 
1а селското население.

СЪССЪСЕДНИТЕ ЗДРАВНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ

единст- и ще настоим да ги решим 
в по-кратък срок — 
Стоянов. Разбира се, 
ще става чрез усъвършенст- 
вуването на възнаграждава- 
нето според труда и засил
ването на трудовата дисццп 
лина на всички заети.

каза
това Неда ЛЮБЕНОВА, 

уч. от трети клас:
харак- 

тях произли- 
от оощата стопанска не 

завитост на общината. 
Слабите съобщения Вече

равния по-дълго време в Зд- 
нм .лвд АОМ липсват три важ 
ни медицински служби: ги-
неколожко-акушерска дет
ска и туберкулозна. Въз
нова на тях, а според репуб- 
2™СП1 законопредписа-
НИЯ, ЗДраВНИЯТ ДОМ
съществува като 
мината за това

и недо
имъка на материални сред
ства са голяма пречка. Боси 
леградският здравен дом 
лучава още по-голямо 
ние, като се има на предвид, 
че той е единствения в ця- 
развитост на общината.

ПРЕДСТОИ ИЗГРАЖДАНЕ 
НА ЧЕТИРИ АМБУЛАТО
РИИПО

ос-значе — Почти половината необходими учебници оше 
не съм набавила. Няма ги в книжарниците в града. 
Няма ги и в нашата ученическа кооперация.

В момента най-големи г 
жи Здравният дом полага за 
изграждане на амбулатории 
в районните центрове.

За довършване на амбула
торията в Долно Тлъмино 
са осигурени 200.000 динара 
и дограждането е вече отпо- 
чнало. За изграждане на ам 
булаториите в Горна Люба- 
та, Горна Лисина и Долна 
Аюбата има 
130.000, а според 
довършването им са необхо 
дими 210.000

гри
може да 

такъв. При 
е в недоста

тъка на лекари с диференци 
ални изпити по

Инак квартирувам частно. Квартира съм си обе 
зпечила. Както в^ изминалите години и в тази за 
мен най-голям проблем ще бъде начина, на който 
да организирам прехраната си. Ще бъда принуде
на сама да си готвя, макар че ми това 
драгоценно време. Би било от особено 
ако при гимназията съществува ученически интер
нат или поне в Босилеград да има ученически стол.

ВИНАГИ НЕДОСТИГАТ 
ЛЕКАРИ

специалността.
До днес тоя въпрос е бил 

трудно разрешим за Здрав
ния дом. Нерядко оставал са 
лю един лекар да обслужва 
18.000 жители в комуната! 

"Това са били най-трудни 
-Менти, пълни с неизвестност 
-за трудовия колектив.

В момента в дома работят 
трима лекари от обща прак
тика и един специалист-хи
рург.

— Вече петнадесет 
работя в Дома. Кадровия 
прос винаги си е на дневен 
ред — изтъкна в разговора 
ни д-р Ананц Стоянов, хиру
рг — директор на Дома. За 
-Аа можем успешно да изпъл 
ним всичко в областта, на. зд 
равеопазването, необходими 
са ни още двама лекари от 
обща практика — каза той. 
Кой знае за кой път обявява 
ме конкурси за тези вакант
ни места, но без успех. И с 
непосредствени контакти се 
опитвахме да се доберем до 
лекари.

В момента Здравния 
•се нуждае и от един зъболе
кар, зъботехник и лаборант.

Кои са причините, че лека 
ри трудно се решават да до
йдат на работа в Босилеград. 
Пък и онези, които дойдат — 

кратко време престоя-

Усилията на трудовия ко
лектив да попълни вакантни 
те места и с такива специа-
зниТИ ~~ °СТавали са напРа-

- Предприемаме мерки 
тези кдари да осигурим с по 
мощта на делово сътрудни
чество с медицинските цент
рове от Сурдулица или Вра
ня. В случая възможно 
хни специалисти редовно да 
идват в Здравния дом. В та
кива обстоятелства няма опа 
сност за негово закриване — 
изтъкна Стоянов.

съпротива на стимула тивното възнагр^жда
БАНЬ

Административната служ- 
оа на Здравния дом не е до 
оре организирана и 
такава често спъва целесъоб 
разното решаване на 
кретни въпроси. Има се въ- 
печатление, че нормативна
та дейност, която регулира 
съвкупния вътрешен живот 
на тази организация все още 
не е добре устроена. По 
зи причина още не са изна
мерени съответни критерии 
за стимулативно възнаграж- 
даване и вътрешно разпреде 
ление. Но от друга 
опита да се въведе 
граждаване според резулта
тите на труда игнорират го 
особено онези, които не по
казват интерес за работа. 
Такъв изразит случай 
зъботехниците.

— Тези въпроси също зас
лужават отделно внимание

отвзима
значение

средства бт
проекта замо

динара.
Изграждането 

жни обекти, което трябва да 
отпочне тези дни, са органи 
зирали местните общности. 
Очаква се, че до края 
зи година тези сгради ще бъ
дат сложени под покрив.

Когато бъдат готови, в 
амбулаториите в Горна Ляо- 
бата, Горна Лисина и Долна 
Лтобата ще осигурим 
стоянно да работят медицин 
ски сестри, а в Долно Тлъ
мино, като най-отдалечен ра 
йон лекар от обща 
ка и две медицински сестри. 
Осигуряването на тоя кадър 
няма да бъде проблем за 
нас от финансова 
Но дали лекар ще 
ри? — каза Стоянов.

на тези ва-

Димитър ЦВЕТАНОВ, 
уч. от втори клас:

е те
на та-години

въ-

там по
— Главоболие ми задава това, че все още ня- 

всички учебници. Принуден съм да купувам 
стари от ученици, които са миналата година завър
шили втори клас от гимназията.

Инак други проблеми нямам. През лятото че
тох доста литературна, която сега ще ми е от пол
за. Трудности с квартируване и прехрана няма.

Живея заедно с родителите си в Босилеград.

мам
практи-

като

кон-
страна, 

се наме-

Това означава, че Здрав
ния дом занапред своята де
йност — особено превантив
ната ще реализира с помо- 
ща на амбулаториите и в 
най-отдалечените села 
муната.

До тогава и оборуденост- 
та ще се подобри. Да напо
мним, че помещенията на 
Здравния дом се преуредени 

изцяло удоволяват 
на функционалните си цели. 
За това нещо през лятото са 
изразходвани 200.000 динара.

дом
та-

Светлана ЗАХАРИЕВА, 
уч. от четвърти клас:

в ко-
страна
възна-само 

ват тук.-
— Има повече причини — 

изтъкна Стоянов. Вероятно 
едната с обща и присъща на 
цяла република Сърбия: ле
кари от обща практика има 
все по-малко, за сметка на

и сега
е със

— Тази година ме очаква абитуриентския из
пит. Затова още сега започнах да се готвя. През ля
тото повторих уроците по много предмети от изми
натите класове. Същевременно четох белетристика, 
особено класнчна.

специалиститова лекари 
— все повече. И желанието В. В. — Ст. Ст.
на почти всички млади лека 
ри е — да специализират. 
Обаче нашата здравна орга 
низация не е в състояние да 
осигури такива възможнос- Курс по шиене и кроене За сега всички учебници нямам. Купих онези, 

които ги има в книжарниците. Някои необходими 
за. Трудности с квартируване и прехрана нямам, 
е в по-кратко време да получим всички учебници.

Инак живея при родителите си в Босилеград и 
имам добри условия за работа.

ти.
Останалите причини са по 

ради неразвитостта на Бо- 
оилегралския край. Ето защо 
Здравния дом никога няма 
достатъчно лекари. Въпреки 
това, тук заработката на ле
ка рот обща. практика месеч 
но възлизат на 5 хиляди ди
нара. Но това не е достатъч 
но...

Има тук още еди и момент: 
за кратко време в Босиле
град обикновено се отбиват 
лекари, които в моме/гга са 
без работа. Но след като си 
осигурят работа, с по-добри 
условия — те напускат. По
лучава сс впечатление, че ня 
кои идват само с цел да за
работят големи пари.

— Степендирането и пред
лагането па. по-изгодни убло- 
вия за работа с един от пачи 
пито за разрешаването 
тоя проблем — заключи Сто 
янов. Обаче общината не сс 
грижи за гоя проблем и не 
осигурява, кадри.

В организация на Центъра 
за култура и забава в Дими 
тровград от 2 до 30 октом
ври ще се проведе курс ши
ене и кроене, па „Багат 4” 
машини.

Желаещите да посещават 
курс по кроене и шиене. В 
по 380 динара, което могат 
да направят на два пъти.

Това ще бъде петия но ред 
курс по кроене и шиене. В 
Димитровград такъв курс 
вече са завършили 250 жени 
и девойки, много от кои
то след това са постъпили 
на работа в димитровград
ските предприятия.

Ще сс съставят повече гру 
пи в зависимост от интере
са па записаните. Обучение

то ще става, както и досега,
под ръководство па специа
листи па заводите „Багат” в 
Задар.

А. Д. В. В.

Димитровград

Слаби резултати на зрелостните изпити
По мнение на комисията 

за зрелостни изпити всички 
кандидати,, конто не са ус
пели да положат зрелостни
те изпити са били недоста
тъчно подготвени. Между па 
Аналите на изпита са преди
мно ученици, които са част
но завършили гимназия.

Най-слаби резултати са по 
роден език, а особено сла
ба знания са показали на пи 
смеиата работа.

На тазгодишните зрелост
ни изпити през месец авгу
ст, в гимназията „Й. Б. Ти- 
то” се явили 54 кандидата. 
Изпита издържали 36 учени
ка. Повече от тях минали с 
добър и достатъчен успех. 
Другите останали па попра
вителен изпит (17 кандида
та), които ще полагат през 
месец януари,- а един уче
ник не у успял да 
цялостно изпита и трябва от 
ново да държи зрелостния 
изпит. '

Но въпреки това, че има 
доста скъсани кандидати, те 
изглежда ще могат да запи
шат факултет, въз основа 
иа документ, а обезателно 
през януари трябва да до
ставят , документ, че са за
вършили зрелостния изпит.

на

На зрелостните изпити по 
добър успех, както и вина
ги, са показали учениците 
от естествено - математичес
кия профил.

Недостигът на лекари е 
главната причина, 
която вече дълго време 
работят теренните здравни 
амбулатории в Босилеград- 
ско. По същите причини не

положипоради
нс

А. Д.
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АНТОЛОГИЯПОЕТИЧНАНАША
Стефан НИКОЛОВМилияна ИВАНОВАМарин МЛАДЕНОВ

ТитоЕрма иСветлина
ражданемладостЕрма, Ерма!

Ти си девица чиста, приветлива, 
ти си мома наша, работлива, 
що на стана си древен, природен, 
за красоти чудни отдавна годен, 
създаде за всички дарове вечни: 
плитчини бистри и бързотечни, 
каньони дълбоки и чутовн, 
зъбери за орли горделиви, 
усои за монаси и самодиви, 
нивици за хора работливи.

Щафета. Цветя.
Честитки. Тържества.
Букети изпраща цялото множество 
до една звезда,
чиято мощ е по-силна от гама-лъчите, 
но в чичто гениални дела 
носи в паметта си незабравими.
Тито. В очите му се чете обич 
и правя невероятни усилия 
да съсредоточа вниманието си 
в позлатените галерии 
на неговото човешко сърце.
Щафета. Радост наша. Титова. 
Щафета — Знаме.
Сърп и чук. Житни класове.
И нашият роден край 
се докосна до нея — 
туй е всеобщото щастие, 
чийто атом е моята радост 
а Титовият рожден! ден —
Ден на вдъхновение и младост

Всички криле са задължени 
да летят

и порят висините. 
Звездите от звезди обкръжени 
по-ярко блестят 
и дълго треперят в зорите.

Ерма, Ерма!
Не е чудно, че славянинът стари 
презре Хермес, за жена те сметна 
и име ново, женско ти наметна. 
Ти си река лека, звънлива, 
ти си пъстра дълга пенлива, 
ти си песен Шопска игрива, 
шопска игрива, 
ти си сестра наша красива.

Семената засяваме в пръстта
за да растат

И да наляват зърна. 
Пшеницата ще бъде по-гъста
ако дъждове ръмят 
и с влага кърмят здрави семена.

Светлината винаги е най-скъпа 
щом ни гнети тъма 

и няма ден.
Обичта пък триж е по-скръбна 
от придошла 
Човекът за човека е възроден.

(Из „Нашенец’’)
тъга.

* („Мост’’ бр. 20) Аз съм вхърленб семе в земята 
изниквам с криле 

за да летя.
Като пшеницата и мен светлината 
с ласка огре

— ис обич човешка закърми ме тя.
Борис ТОДОРОВ

Пътища (Из „Искри'и стремежи")

Всички пътища са безкрайни кръгове, 
които искам да затворя 
незнайко как е къде.
В морето безспорно се натъква 
кораба на плиткия гребен, 
когато кормчията е неопитен.
Но аз не съм нито море 
нито кръстосващ кораб, 
а само пътник, 
който търси загубеното име 
и пътя си в своите 
изминати пролети и зими.

чНа вниманието на нашите читатели 
предлагаме малка антология на поети от 
българската народност.

Поканваме всички начинающи писа
тели и поети по-редовно да сътрудничат 
в нашия вестник.

Милка ХРИСТОВА

Не, никога!
(Из „Заточени мечти")

Камбани.
Сърцето ми полудява.
В сълзите си
гледам филм от миналата есен, 
в чието сърце 
врязахме нашето бъдеще 
и изковахме имена 
от стомана 
за всеки наш пръст 
и за пътеките в гората, 
която нарекохме МЛАДОСТ.
... Някъде
някоя мълния се шегува.
— Това гробът на щастието ми 
чествува патронния си цразник 
(днес ми е рожден ден).
Не,
никога
ти няма да отидеш!
Пътят не е стоманен!
В кръвта не искам аз да 
букети от червени рози — 
друго няма.
Не ги донасяй.
Отивай по-далече 
от пъкъла на любовта,
ОТИВАЙ В БЕЗКРАЯ!

(Спечелило

*

Александър ДЪНКОВ Стойне ЯНКОВ

Вятър
Вчера беше облачно и тъжно, 
силен вятър повали ръжта, 
през сухите полета замина 
първият конвой на есента.

Понесъл той на рамене широки 
на път безкраен своята вълна. 
Главата му бият планини жестоко, 
пече гърба му светлина.
Снагата му решат стените, 
храсталаци му дърпат юзда, 
на моретата сини водите, 
го мият със солена вода.
Донася той на своите плещи 
и дъжд, и бури и снегове, 
но в студени зими и лета горещи 
нахлуват чрез вас, ветрове.
С разнообразията си огромни — 
да дава и взима всеки дар .— 
животът много ми напомня 
на теб, подвижен земен шар.
(Из „Пътуващи чувтетва”)

Оловни ,мъгли стелят мокра черга. 
Оголяха клоните на бука, 
тъжни и голи ръце ни подават, 
свиват се, пак с него запяват.

сложа

Тъжна песен баирите слушат, 
ръжта чака моминска ръка, 
мглите се стелят и събличат — 
къпят се в студената река.

втора награда на „Мост")(Из стихосбирката 
„Неспокойни приливи'')
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Бележитият съвременен югославски поет и разказвач Бранко Чопич, ста 
на неотдавна лауреат на „НЕГОШЕВА НАГРАДА”, най-високо югославско 
ратурно признание за книгата разкази „Градината със слезов цвят”.

Бранко Чопич е автор и на десетки томове книги, между които най-из
вестни са: романите „Пролом”, „Глухият барут,” „Осма офанзива“, „Не тъгувай 
оорнзана стражо”, стихосбирката „Огнено раждане на родината”, „Орлите рано 
летят“ (детски роман), няколко стихосбирки, „Преживелиците на Николетина 
Бурсач” (от които поместваме един разказ)

лите-

и много други.

Николетина Бурсач, партизанският 
„ден командир, се е отбил при майка си да пре- 
нощува. Той седи до прозореца, чука с пръсти 
ло масата и слуша със строг израз приказките 
на старицата.

— Синко, синко, само господ и светата не
деля да те запазят жив, а всичко друго ми е 
лесно.

взво- — Характерът. . . това е — как да ти ка
жа, една машина, която сама върви и оре бър
дата и долините.

— Ех, синко, синко! — вайка се старицата 
и се обръща към италианеца. - Чу ли по, дете, 
какво приказва?

— Добре, добре — леко уплашен, смире
но потвърждава италианецът, забелязвайки че 
става дума за нещо важно.

Николетина се окашлюва, сякаш изпробва 
говорното си оръжие и преминава в атака.

— Какъв бог? Къде си видяла бога, щом 
толкова вярваш в него?

— И това се знае.
— Ти всичко знаеш. Щом си толкоз мъ

дър, я кажи кой е сътворил слънцето, като 
ма бог?

ня-

Николетина вижда, че по-нататъшният ра 
зговор ще го постави в доста неудобно поло
жение и прибягва до висшата сила.

— Стига мари, майко, не съм го аз изми
слил, така наредиха от щаба на отреда. Ко- 
кандуването като каже, че няма бог :— няма, 
и толкоз!

Николетина не казва нищо, само изпръх-
тява в отговор и мълчаливо протяга кутията с 

-тютюна към италианеца-пленник, който отдавн_ 
вече живее и работи тук, при майката на Нико 
летина.

— Дано даде господ тая война по-скоро да 
свърши — поглежда старата въпросително към 
Николетина, но той само пуши, мрачно загле
дан в ъгъла. До него на пейката италианецът 
милва котката и й говори галено: - 

— Добре, добре!
От всички наши думи италианецът научи 

най-напред думата -„добре' и макар сега да 
знае доста нови, той все пак най-често си слу
жи с тая — първата, защото е най-сигурен, че 
с нея добре ще изкара. Така за него е ,,добре, 
добре" и когато започне буря с гръмотевици, 
добре е, когато му предлагат ядене, когато го- 

когато се обажда на децата и т. н.
Николетина гле-

— Че защо не кажеш тъй бе джанъм! — 
миролюбиво отговаря старицата и вече пре
става да се сърди на своя синя. Тя е личанка, от 
самата граница, научена още от баща си и ма
йка си да почита войската и нейните наредби. 
Затуй няма нищо против това за бога. Щом 
войската казва, че го няма, редно е да се из
пълнява, защото войската знае какво прави.

Примирена със съдбата, старицата се обръ 
ща към своя италианец и вдига рамене.

— Чу ли, италианче: няма бог. Излязла е 
такава наредба, няма какво. Да пази бог 
и тая къща.

— Добре, добре- — съгласи се италиане-

РАЗПЛАЩАНЕ
С насни свинята.

Добродушно намръщен, 
да италианеца и котката и се обръща къхм май
ка СИ: цът.:— Тоя твоят .. . яде ли котки, или е само БОГА А Николетина в това време свива нова ци

гара, мълчи и никак не е доволен от себе си. 
Наистина, честно да си признае, старата го 
притисна до стената с нейните неудобни въпро
си. Никола добре разбира, че би било редно да 
й -отговори както трябва, но каква полза, ко
гато не знае.

И какво направи сега?
Измъкна се, брате, позорно се измъкна: 

скри се зад авторитета на щаба и на команду- 
вансто. Г-олямо геройство! Ако и за в бъдеще 
работим така и натискаме хората със страх и 
наредби, може някой да обяви Николетина за 
господ и да видим кой ще -посмее да каже, че 
не с така.

Като видя къде може да го -отведе негова
та д-оскорашмата линия, Николетина се зами
сли Дълбоко И промърмори:

— Не бива така, комисаре. Най-напред ти 
трябва да ми обясниш и как гърми, и откъде се 
е взел човек, -и още триста работи, па като знам 
това, лесно ще ми бъде. Т-огаз ще мога и на 
старата да обреня, а и аз ще съм наясно дали 
си ми казал истината за бога, или не.

пропаганда?
— Остави, бре! — зачудено маха с ръка

— Къдестарата и се усмихва на италианеца, 
ще яде котки кръщаван човек, господ да ти е 
на помощ!

— Добре, добре! — за всеки случаи пот
върждава пленникът и им се усмехва.

Николетина пак се мръщи, мълчи, дъвче 
обляга на стола и се окашлю-

— Ами ти къде си видял твоя характер, ка
то си почнал вече да ореш с него бърдата и до
лините?

нещо, а после се 
ва. Майка му любопитно вдига глава от огни 
щето и изчаква какво ще каже момтжъг.

Майко — тържествено започва Николети- 
— отсега да знаеш:

— Комисарят каза. Петдесет души го чу
ха.на и удря с длан по масата, 

няма бог! — И аз съм чувала бога. Като загърми го
ре на небето чуват го всички държави -от Бос
на до Лика, а не сам-о твоите петдесет души. 
Като няма господ, я кажи кой святка и гърми 
горе?

изправя ,с дилафа вСмаяна, старицата се 
ръката. Все не й се вярва, че е чула добре.

— Какво рече?
—- Няма бог, чуваш ли?
— Откога бре, синко? Какво ти стана.
— От тая вечер, да знаеш . ..
Старата започна да се кръсти и въздиша: 
— От кого си чул това, пусто да остане.

от комисаря. Каза ни

Момъкът настръхва и мънка неопределе
но:

— Хм, гърми! Какво ме изпитваш, тук да 
не е училище? Знае се кос гърми.

— Кажи де, кажи кос? — напира старица
та, която е напипала слабото място на Никола.

— Ти какв-о си не малегнала като гладен 
циганин баница? — бучи момъкът. — Щом 
толкова искаш да знаеш, ще питам комисаря 
и за тая работа, па тогава ще видиш.

— Питай, питай! — окуражава се майката 
и дори започва да му се присмива. — Ами нас 
кой ни е сътворил, мили синко, щом като няма 
господ?

— Чух го в ротата
веднъж.

глава и цъка с език, ся-Старицата клати 
каш се е случило

— Тогава кой ще ни дава скъпия дъждец,
голямо нещастие.

като няма бог? После загледа майка си и замърм-ори:
— Виж я ти, откъде ги измисли тия мръс

ни въпроси. Тя би разколебала и политкома 
на -бригадата, че какво остава за мене, обикно
вения десетник, най-иизшия ръководен кадър. 
Ех, майко, майко,, не към знаел какъв агита
тор си има господ в моята къща.

— Никой. За какво ни е дъжд? — сепнато 
— Като се освободим, ни-отговарая момъкът, 

тате ще се орат с характери. Дъжд няма да ни 
трябва.

— Какви са сега па тия характери бе, си
не?
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ПОГДНОВСКИ КАРТИНКИ
брашно в техния магазин да 
е по-скъпо с 0,20 динара? И 
защо в Погаиово всичко да 
е по-скъпо.

На всичко това в „Търго- 
кооп” високоумио им отго
ворили: „В Тр. Одоровцм 

а в Погаима конкуренции, 
ново — няма". Обаче на хо
рата в Погаиово сс разясни 
ло едва тогава, когато цени
те били изравнени и без 
„конкуренция".

... Осем дни вършачката 
си стояла насред село.

По стръмните пътища сел 
япите не могли да и „влачат", 
а тракторът бил слаб. Най-по 
сле поискали помощ от пре
дседателя на Общинската 
скупщина и той ги уведо
мил, че в кооперацията ни
кой нищо не знае за това. В 
Погаиово, все пак, знаят, че 
тракторисътът отказал да 
кара трактора за Погаиово 
и че заради туй нищо не 
му се случило. Те схванали 
това — че в кооперацията 
има много хора, които си 
карат инат с тях. След осем 
дни — дошъл друг трактор 
и изкарал вършачката. От 
това са недоволни — а на 
10% от наема, колкото взи
ма кооперацията — никой и 
дума не казва.

... Чика Аца, управител на 
поща си поръчал дъски за 
къща. След дълго изчакване 
— дошли и дъски и лесонит. 
Но — уви! дъските били пъл 
ни с пирони! И лесонитът 
не бил качествен. Всичко го 
ворело — че материалът е 
бил в употреба, бил е на 
бараките на граничните сви 
ждания! ...

Изглед от с. Погаиово

ние на цените. В нястоящия 
момент няма захар — и вече 
очакваме нови цени. Ние не 
се сърдим на нашите снабди 
тели. А консуматорите в По 
ганово не мислят за новите 
цени — тук се различаваме.

Погановчани негодуват за 
що бирата в Погаиово да е 
2,10, а в Тр. Одоровци 1,80 
динара ,или защо килограм

В Погаиово се оплакват, 
че магазинът им не е добре 
снабден. Случва се да липс
ват и най-основни стоки. За 
туй хората се оплакват 
управлението на коопераци
ята. Ние в Ниш, на тая рабо 
та гледаме малко по-другоя
че. Когато в нашите магази
ни няма брашно, мляко или 

очакваме

в

повише-захар

Състезание в чест 

на празника
шини, отбор на териториал
ната отбрана, Съюза на мла 
дежта и Съюза на бойците.

Най-добър успех отбеляза 
отборът на Югославската на 
родна армия, който набра 
130 точки, следван от отбо
ра на „Граничар" с 10, от
бора на запасните военни 
старейшини с 90 точки итн. 
По тоя начин отборът на 
ЮНА спечели купата на пре 
дседателя на ОС в Димитров 
град.

В ЧЕСТ на Деня на осво
бождението на димитровгра 
ска община от фашистко 
иго под опекунство на пред 
седателя на Общинската ску 
пщина инж. Димитър Сла
вов на 7 септември се със
тоя състезание по спортна 
стрелба. В него участвуваха 
отбори на Югославската на 
родна армия с два отбора 
— един като представител 
на армията и втори — като 
отбор на граничарите, отбор 
на запасните военни старей

М. Б.

Сурдулица
А. Д. „Р а д н и к“ - „С е в о й н о“ 2 : 0

Футбол: На 10 септември настояща 
та година на игрището 
„Радник" от Сурдулица 
одигра в централната група 
на Сръбска дивизия футбо
лен мач между отборите на 
„Радник" от Сурдулица и 
„Севойно" от Севойно. Пред 
маса зрители от Сурдулица, 
след две изгубени и една не
решена игра в есенното пър 
венство „Радник" 
цът на сурдуличаии отбеля
за победа срещу „Севойно" 
с резултат 2:0. По всичко ли 
чи, че „Радник" ще оправдае 
доверието на публиката.

ХАНДБАЛ

първия мач на 3 септември 
настоящата година с отбора 

,»Гердап" от Кладово 
с резултат 20:23.

На 10 септември на игри
щето на „Дубочица" в Лес- 
ковац, се проведе' хандбалеи 
мач между отборите на „Ра 
дник” от Сурдулица и „Дубо 
чица” от Лесковац. Мачът за

върши с 18:21 точки за „Рад^ 
ник".

Въпреки че „Радник" от 
Сурдулица изгуби и двата 
мача, които до сега е играл 
в есенното първенство, той 
заема четвърто место на та 
белкана, защото от останали
те отбори които се състеза
ват, а също така са изгуби
ли по два мача „Радник"' 
има по-голяма гол разлика.

М. Величков.

на
се„Асен Балкански“ - „Бориг 

Чифлик) 3:1 (2:0)
(Борйе на

Футболният отбор на „А. 
Балкански" спечели среща
та в Барйе Чифлик, която се 
игра на 10 септември, срещу 
отборът „Борац" с резулат 
3:1 (2:0). Футболистите на 
„А. Балкански", които през 
пролетния сезон на минало 
годишните състезания дава
ха постояно добри игри, с 
тази победа ва началото на 
състезанията обещават, че 
сериозно претендират ви со- 
ко да се класират и по тоя 
начин от следващия сезон 
играят в по-висша дивизия.

В отбора на „А. Балкан
ски" всички дадоха добра 
игра ,а особено се изтъкна
ха Милев, Михайлов, Манич 
в Велков.

лтобиме-

Отборът на „А. Балканс
ки" игра в състав: Найдено- 
нов 7, Илич 6, Велков 8 (Фи 
липов 6), Стоянов 6, Петко- 
вич 7, Манич 8, Георгиев 6, 
Глигоров 6, Милев 8, Михай 
лов 8, Гюров 7.

Головете отбелязаха Ми
лев 2 и Гюров.

Хандбал:
Както е известно отскоро 

в Сурдулица съществува 
дбален отбор „Радник" .деен Болник“ - „Аесковец 

(Аесковоц) 19:21 (13:7)
и

хан 
член

на източната група на Сърб 
ска дивизия. Той одигра иА. Д.

Баскетбол: Хандбалният отбор на „А. 
Балкански", състезаващ се в 
централната група на сръб
ска дивизия, който през 
налия сезон играеше слабо, 
в първия кръг на есения се
зон и сега не обещава нищо 
ново. Те загубиха срещата 
с „Лесковац", в мача който 
се игра на 10 септември в
211ТМ9И(Т1Р3°7)ГРаА ° резултат

За отбелязване 
ки резултатите

през миналия сезон са сла
би» в играта на „А. Балкан 
ски" не е нищо променено,, 
дори те този сезон започна
ха без тренировъчни подго
товки, което не обещава до
бри резултати.

Отборът на „А. Балкански" 
игра в състав: Ставров, М. 
Симов, Йорданов, А. Гигов, 
Соколович 5, Гогов, Милев. 
4, Гюров 4, еПтров 3, И. Си
мов 3, Б. Гигов.

„Свобода“ Майданпек“ 71:85 (37:45) МИ-
))

Баскетболистите на „Сво
бода” загубиха срещата, във 
втория кръг-източна група 
сръбска дивизия, срещу от
бора „Майданпек" с резул
тат 85:71 (45:37). Мачът се

игра на 10 септември в Ди
митровград.

Отборът на „Свобода" бе- 
по-слаб. Добра игра пока 

заха само Соколов и Дими
тров.

Отборът на „Свобода” иг
ра в състав: Големеов, Си
мов 5, Митов, Тодоров, Ди
митров 19, Йосифов 2, А. Пе 
тров 2, Михайлович 10, Вуко 
вич 4, М. Петров 6, Виденов, 
Соколов 24.

ше

е, че въпре 
постигнати А. Д.Страница 10

БРАТСТВО 15 СЕПТЕМВРИ 1972



Мисли но индийски мъдреци
ЗА СТРАСТИТЕ

ИНТЕРЕСНИ
НОВИНИ

I1Ш1Земните страсти 
Колкото повече 
да изпитваш.

са като морска 
пиеш, толкова 1вода.

по-силна жаж- 1I1IБагрилка от кос- IЗА НЕПОСТОЯННИТЕ НЕЩА 
Следните шест неща са непостоянни 
природа: сянката на облаците, 
с глупака, женската любов, 
ство, деспотичният управник.

I1по своята 
приятелството 

огромното богат- 
лъжливата слава.

тилки шI Кой се играе?1Древните арменски мини
атюрни рисунки и илюстра
ции на книгите, правени ръч 
но, и до днес не са загуби
ли нищо от красотата си. На 
какво се дължи това?

Учени от Ереван успели 
да разкрият тайната на про
изводството на старите бои 
поне отчасти. Намерили в 
тях екстракт на смлени ко
стилки на праскови и от се 
менцата на гроздовите зър
на — точно той ги прави 
ясни и трайни.

За съжаление технология
та не е запазена!

■ ■ ■11НЕИЗЛЕЧИМА РАНА 
Раната от копие 
дума е неизлечима.

1 У „Циле" — па калабалък.
Дойде при мене йедън майстор да ми прай 

полицу па се заоратимо кико иде работа при 
ньия

оздравява бързо, но рана от I1
— Мани га Манчо, вану он да распрая, и 

по-рано не беше арно, ама са смо га увели у 
йош по-зло бърдо.

Откико сам си у „Циле’’ све си неща има 
мутно, ама чини ми се тека никига нейе било. 
Тува първе, чул си сигурно по градата, распра- 
вия за старотога директора. Събирамо се, съ
бираме, оратимо йедни тека, йедни онака и 
знайеш кико се завърши.

Са у последьо време некойи работници 
спуща ю у машинете железа та да 1>и батишу, 
да не работе. Други у лакат сипую воду.

Па се събирамо.
Никой не знайе кой прайи товая Сечам 

се преди войнуту бео чирак у Пирот. Газдата 
ни не даваше да излазимо. Цел дън црънчиш 
кико кон та да заработиш неколко гроша. А 
нийе млади мужийе сакамо да поизлезнемо, 
свет да видимо.

Сечам се, панаджур дойде, он па ньи не

1КЪДЕ Е ПРИЛИКАТА?
В какво се 
и слепия?
Както слепият не отличава светлината от 
нината, така и глупакът не различава разума 
от глупостта.

1състои приликата между глупавия

1Iтъм-

I1I1ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС 

НА СПИСАНИЕ »М0СТ«
XXX 1МАСОВИ СВАТБИ

I1Мексиканското правител
ство неотдавна решило да 
поеме разноските по сватбе
ните церемонии на всички 
онези двойки в Мексико-си- 
ти, които живеят заедно, 
без формално да са стъпили 
в брак — поради това, че не 
са имали възможност да за
платят необходимите такси. 
За тържеството се събрали 
в един киносалон 637 двой
ки. Роднините чакали навън, 
тъй като били твърде много.

Доста от брачните двойки 
имали не само деца, но и 
внуци.

1IIС цел да насърчи литературното творчество на бъл 
гарската народност, да подтикне към творчество особе
но младите таланти, списание „Мост”.

ОБЯВЯВА ЛИТЕРАТУРЕН НАГРАДЕН КОНКУРС 
за елдените литератлфнн жанрове:
I. За РАЗКАЗ:

първа награда — 700 динара 
втора награда — 500 динара 
трета награда — 400 динара

II. ЗА НОВЕЛА
пръва награда — 900 динара 
втора награда — 700 динара 
трета награда — 500 динара

III. ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ: 
първа награда — 400 динара 
втора награда — 400 динара 
трета награда — 200 динара

IV. ЗА ЛИТЕРАТУРНО ЕСЕ: 
първа награда — 700 динара 
втора награда — 500 динара 
трета награда — 400 динара

Ръкописите трябва да бъдат написани на пишеща 
машина или четливо на ръка на български език в три 
еднакви екземпляра и обезателно шифровани. Ръкописи
те ще бъдат прегледани от специален жури. Участвува
щите в конкурса трябва да си запазят по един екземпляр 
от изпратените творби на конкурса, за да могат да дока
жат авторството си на наградените трудове.

1
111 пуща.1 Кво че прайм-о, що че праймо решимо нийе 

чираци ти да батишемо машинуту.
И батисамо ЬУ-
Тека ньи он пущи да излезнемо; Тъгай сам 

първ пут бил на панаджур.
Ама де ми кажи, Манчо, са ква йе работа. 

Куде йе запело та са некойи да батисуйу ма
шинете.

I1111Едно шестогодишно дете 
даже твърдяло, че между 
„младоженците” открило 
своите прадядо и прабаба.

111 А оне Ьи ране. Работимо по осам саати — 
по йедън саат йедемо, по йедън изгубимо у 
пушенье и оратенье и ка погледаш — нема да 
се съберу ни по шес саата работа. А ка си оти- 
демо дома, свак майстор си има мущерийе. Те 
кико я при тебе. Пада парица, не могу да се 
жалим, а не веруйем и други да имаю од кво да 
се жале.

IIXXX

1ИГРА НА „НОМЕРА” I1Тази игра е разбработена 
от фирмата „Дженерал мо- 
торс” за шофьори. Специал
но устройство — нещо като 
катинар с цифров код — се 
монтира към ключа за запа 
лването на двигателя. За да 
се пусне двигателят, шофьо 
рът трябва да набере с кла
вишите петзначно число, из 
вестно само на него.

Числото светва върху ин
дикатора на „катинара”. 
След това водачът на прево 
зното средство трябва в те
чение на 3—5 секунди да по 
втори числото с натискане 
на клавишите. Ако три таки 
ва опита излязат неуспешни, 
значи шофьорът е пиян... и 
двигателят няма да се запа-

I11 Ама ква йе работата и кой води орото йош 
се не знайе.

До оди и милиция.
Я веруйем дека че стойи некой мирно и 

гологлав. А некойи че оде и острижени.
Те тека ми се ожали майсторат па си оти-

111В конкурса могат да участвуват всички числящи се 
към българската народност в Югославия. I1 де.

А я се са1 неща мислим ка се скараю муж 
и жена «ема кой да 1)и опрай. Они сами требе 
да си се опраяю. Све ми се чини дека тува ми
лицията нема да им помогне.

Че требе да си измету пред прагат сами.
Па тека чс йе — що вревеше Станча од 

Бачево, бог да га прости.

IРъкописи за конкурса ще се приемат най-късно до 
30 СЕПТЕМВРИ 1972 ГОДИНА.

Те трябва да се изпратят на следния адрес:
Новинска установя „Братство” 
(За наград конкурс на „Мост”) 

18 000 НИШ
Ул. Станка Пауновича 72

Резултатите от литературния конкурс ще бъдат съо 
бщени до края на октомври т. г.

1I
I1I А със здравийе 

Манча с.р.Редакция па сп. „Мост” ли.

По ^ся/съо тсияге ггоеечеТ}
гготлично‘ елен'ри<±1Р\ |
ющня, ас^дот7ро&сди„л ' , -НИЩО,и сяно щдло

летище лндлее 
ксвължем сг>сгсве^Рбезпътиците |

щял. петров

он-^и
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А-

иИШг&ад
Отборнн- 
с вни-

. Народният герой от Луж-8 цнте 
лшние слушат ре 
чта на председа
теля на ОС Ди- 
лштър Славов

Николич—Ш Живоииница
Бърко в разговор със свои-■ШчС ' те земляци в Бабушница.

§Ш Зйз

1
ПРАЗНИКЪТ НА 

СВОБОДАТА
В Димитровград, Бабушница, СЯгдулица и Босилеград в нача

лото на септември се състояха тържества по случай Деня на освобож-

I
:■ • • ■ ’

. дението.п Ето какво е забележила нашата фотокамера.
Сава Стояно 

вич, земеделец от 
село Валниш, Ба 

оушншнка общи
на, получи по 
случай празника 
грамота и парич
но възнагражде
ние от 1 500 дина 
ра за успешно 
ръководене 
.мировия съвет

Председателят 
Славов говори за 

участието 
на Димитровград 
ско в НОБ и со-

Отборниците и гостите 
преди започване на тържест 
вената сесия на Общинска
та скупщина в Бабушница.

Пионерите от 
основното учили
ще „Моша Пия- 
де" в Димитров
град под ръково
дство на препода 
яателката Лепоса 
ва Нацкова изне 

/ соха подбрана 
програма

на

циалистическото
строителство в 
общината

I

I

:
I
!
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