
ЛЛЛЛ"Л~\ЛЛЯЛ( ЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛ

Босилеградакар че от нача
лото на 
годинам БЕЗ нямат читанки по сър 

бохърватски език. Лип 
сват и

тази 
изми

на цял ме- други учебни
ци и наръчници. Пора
ди това босилеградски 
те училища са решили 
да потърсят учебници 
от Нови Сад.

Кога ще се реши тоя 
ученически проблем е 
тРУАНо да се отговори.

В. В.

ВчераУЧЕБНИЦИсец, учениците в 
босилеградските учи-

няматлшца все още 
всички учебници. Та
ка например първола
четата нямат

Ци е обещано, че нови 
те буквари ще бъдат 
готови до началото на 
учебната година.

Също така 
те от

Разширено заседание 

на ОК на СКС
буквар 

че в Заводавъпреки 
за издаване на учебни ученици- 

четвърти клас
Вчера в Босилеград се състоя разширено засе

дание на Общинския комитет на Съюза на комуни
стите. Бяха разгледани материалите от 40 и 41-то 
заседание на Централния комитет на СКС, както 
и стопанското и политическо положение в общи
ната.

^ЛЛЛЛЛЛЛАЛА/Ч^ЧЛЛЛА/,

ЬРЯ-ТСТВо (По-обширно в следващия брой)

Започна строежа на 

културния дом* вестник нд бългйрсндтд НАРОДНОСТ В С сг> Р ЮГ ОСЛДВИЯ •

В присъствувието на пред 
ставители и гости от Бел
град обществено-политичес
ките и трудови организации 
от Босилеградско както и 
строителното предприятие

„Градня” от Димитровград, 
вчера започна изграждането 
на културния дом в Босиле
град.
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ИВО АНДРИЧ 
ПОЧЕТЕН ДОКТОР 
НА БЕЛГРАДСКИЯ 

УНИВЕРСИТЕТ

Заседание на Централния комитет (Обширно е следващия брой)на
СК на Сърбия

ДнесНЕ СА НУЖНИ НОСИ 

ПЛАТФОРМИ
Публична трибуна за 

комуналните проблемиПо случай 80-тия рожден 
ден на лауреата на Нобело
ва награда Иво Андрич, на 
3 октомври на Белградския 
университет се състоя тър
жество. В присъствието на 
видни политически, обще
ствени и културни дейци ре
кторът на Университета д-р 
Йован Глигориевич връчи 
на Иво Андрич диплома ка
то му пожела дълголетие и 
плодовита литературна дей
ност.

Вестник „Братство” 
днес организира в Бо
силеград разговори за 
комуналните проблеми 
на града и общината. 
В разговорите ще уча
ствуват най-отговорни
те ръководители на об 
щинската скупщина, 
обществено-политичес 
ките и стопанските ор 
ганизации, отборници, 
представители, 
дани и други.

(Материали от разго
ворите в следващия 
брой)

ЗАДАЧАТА НА СК Е ДА БЪДЕ ЕНЕРГИЧЕН, ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН И УПОРИТ В 
ПО-БЪРЗАТА АФИРМАЦИя ИА САМОУПРАВЛЕНИЕТО И УКРЕПВАНЕТО НА ОБ
ЩЕСТВЕНАТА И ИКОНОМИЧЕСКА РОЛЯ НА РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА

граж-

В този
БРОЙ:

ЗАДАЧИ ОТ 
ПИСМОТО НА 

ПРЕДСЕДА
ТЕЛЯ НА СЮК

ЛЕКАРИ БЕЗ 
ПОЧИВЕН ДЕН

— Стр. 5

а
С

Момент от заседанието
се повтарятпо с нужно да 

решенията п да се създават 
някои пови платформи.

съсвгледа икономическото 
тоя и ис и обществените отне 
шения в Републиката.

На това заседание между 
другото бе костантирано, чс

На заседание си провсдс- 
28 септември т.г. Цсн 

комитет на Съюза
но на 
тралният

комунистите в Съроия ра
В Белград на 3 окто

мври се състоя заседа
ние на членовете на 
Централния комитет 
и секретарите на об
щинските комитети на 
Съюза на комунистите 
в Сърбия, на което бя
ха разгледани задачи
те, произлизащи от пи 
смото на Председателя 
па СЮК и Изпълнител 
иото бюро на Президи
ума на СЮК до орга
низациите и членовете 
на Съюза на комунис
тите.

На заседанието сек
ретаря на Централния 
комитет Латинка Пе- 
рович в името на Сек
ретариата на ЦК изне 
со основните задачи и 
главните насоки на де 
йствуване, които с цел 
да со реализират 
повшцата на пием 
що водят форумите, ор 
ганизацинте и членове 
то на Съюза на комуни 
стите в Сърбия.

(Заключенията поместваме 
на 2 стр.)на

Клисура
делегацията на В. Търново в НишЗавърши посещението наЗемеделската 

кооперация се 
разширява

— Стр. 6

ПРИЕТ ПЛАН ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
ИТ-ГТРРВЮТА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НЛ ГРАДСКИЯ СъВЕ1 

тла гРвРАИКО ТЪРНОВО - ИВАН СТЕФАНОВ ГЕНДЖОВ И С 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В НИШ - ИНЖ. 
МИОДРАГ ЛПОСТОЛОВИЧ

постигнахте с най-високите 
ръководители на град Ниш.

Иван Генджов, председа
тел на Градския съвет във 
Велико Търново:

— Преди всичко искам да 
благодаря па другаря Агюсто 
лович на поканата, която от 
прави към нашата делегация 
от град Велико Търново до 
посети Вашия хубав град 
Ниш. Дружбата между на- 

(НА 3 СТР.)

Въпрос: Другарю прелеела 
тел, дружбата между Вели
ко Търново и Ниш става ху
бава и полезна традиция. 
След сегашното посещение 
на най-високите ръководите
ли от хубавия град Велико 
Търново, начело с Вас, тази 
дружба сигурно ще получи 
по-богато съдържание и ще 
укрепи още повече. Моля ви, 
да ни кажете какво очаква
те от споразумението, което

събота, 30 септември Т.г. след мкл на „а град Ниш. 
които се състояха в Общинската У птя проекто-

Представителите на А^ата Р 0бдастта на кому-
плана за бъдещето сътрудничество стопанството,
«алното строителство и ™опанство, здравео-
Културата, образованието, селск
пазването, спорта и туризма. дяамата председа-

.... ‘т. "сгй-К

,ста-
ото,



Заседание на Изпълнително бюро на Председателството на СЮК
ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ЦК НА 

СКС В СЪРБИЯИма явления на неспазване на занона 

и политическите договори Изнесените преценки в течение на широките под
готовки в основните и общински организации на Съюза 

комунистите, както и доклада и разискванията на за- 
:: че стабилизацията на стопанст 
самоуправлението трябва да бъдат 

активността на всички обществени

на
ссда1шето потвърждават 
вото и развитието на 
централни въпроси в 
фактори. Като прие основните преценки и становища из
ложени в доклада и констатира че процеса на стабили- 

стопанството и провеждането на конституцион
ните амандмани не се осъществяват 
темп, Централният комитет заключи щото решаването 
на посочените проблеми да се ускори със смела идейно- 

и стопански акции на самоуправителни

пят на всички самоуправите 
лни, обществени и държавни 
органи и организации, за по- 
сфикасно отстраняване на 
забелязаните слабости и да 
се създадат трайни институ
ционални основи за по-трай 
ни решения в тази област.

Необходимо е спешно да 
се подобри системата на сви 
дентиране на обществените 
средства, с които се работи 
в чужбина, както и самоуп- 
равителния и обществен кон 
трол на разполагане с тези 
средства.

За решаването на тези 
проблеми в тази област час 
ио-скоро да се установят и 
приемат самоуправителни об 
ществени договори.

Организациите и ръковод
ствата на СК да се застъп
ват за критическо съблюда
ване и подобряване на кад-

На заседанието на Изпълнителното бюро на 
Председателството на СЮК, състояло се на 2 октом
ври т. г. бяха разгледани актуалните проблеми 
ществяването на функциите на Службата по обще- 

книговодетво в Югославия и проблемите 
връзка с работата на нашите стопански организации 
в -чужбина.

в осъ зация на със задоволващ
ствено вън

политическа
принципи.

Между останалото това се изтъква в заключенията 
на ЦК на СКС в Сърбия. В заключенията също така се„Въз основа на доклада на 

генералния директор на Слу 
жбата по обществено книго 
водство в Югославия и рази 
скванията — посочено е 
информацията, дадена след 
заседанието

контрол и 
служби съгласувана акция и 
за действуване на всички те
зи органи.

Не може да се търпи 
рушаване на законите <^г ст 
рана на онези конто участ
вуват в тяхното приемане.

Да се предприемат по-ефн 
каенн мерки в създаването 
по-модерна организация 
данъчните служби в обищни 
те, покрайнините, републи
ките и федерацията и тяхно
то кадрово засилване, за тя
хното по-ефикасно действу
ване, което е съществено ус 
ловие за по-успешна борба 
срещу получаване на доход 
които не е резултат на тру-

инспекционните
казва:

Изхождайки от обстоятелството, че са поставени и 
широко В'ьзприети задачите в областта на стабилизация 
на стопанството и развитие на самоуправлението, че ак
цията върви, Централният комитет на Съюза на комуни
стите в Сърбия задължава комунистите от всички среди, 
където живеят и работят, да обезпечат провеждането им 
на практика, без изчекване, колебания и разтакане. Това 
трябва да бъде единна и едновременна акция на кому
нистите във всички организации и институции, защото 
само така тя може да даде същински резултати. В тези 
акции е необходимо ясно да се разраничат задачите, да 
се утвърди и изостри отговорността, да се обезпечи не
обходимото съдействие в общите работи и да се надде 
лее неотговорното забравяне на отговорността. Специал
но са отговорни самоуправителните и обществени тела, 
които донасят стопански рещения, решават върху матери 
ални въпроси, както и органите които донасят мерки за 
стопанската политика. Съюзът на комунистите поема отго 
вориост тези органи и тела ефикасно да извършават сво
ите функции.

В провеждането на предстоящите задачи трябва и 
по-нататък да се води съвместна акция от всички обще
ствено-политически организации — Профсъюза, Социали
стическия съюз, Съюза на младежта и други.

Централният комитет подчертава необходимостта 
акция да се обединят всички задачи 

от Акционната програма 
СЮК и заключенията 
СКС, специално:

— Решително провеждане на

в на-
е оценено 

чс са разпространени явле
ние на неспазване на законо 
предписанията и политичес
ките договори от страна на 
органите в общините, покра 
йнините, републиките и фе
дерацията и особено от по- 
големите трудови организа
ции.

Неспазване на

на

ровия състав в трудовите ор 
ганизации, конто се занима
ват

задължени
ята особено се манифестира 
в инвестициите без пс# сри
тия, неизплащане на дължи
ми суми от обществено-по
литическите общности 
стопанството 
на загубите, нарушаване на 
установените граници на бю 
джетното потребление.

Такова поведение 
да до изостряне на икономи 
ческите

с външнотърговска и 
производствена дейност в 
чужбина.

Необходима е 
дейност на нашите диплома-

да.
Изпълнитеното бюро 

близо се запозна 
ето и трудностите в изпълн
яването на задачите на Слу
жбата по обществено 
водството б Югославия. Даде 
на е подкрепа на усилията 
на СДК за откриване 
чаване на явленията 
законно стопанисване 
тъкнато голямото 
на тази служба, като 
предпоставка за 
функциониране 
вителната система.

Изпълнителното бюро 
жда различните 
ито се упражняват 
СДК, инспекционните 
таналите контролни 
зарад задоволяване

към по-от. по-голямаувеличаване със стояни

тически и по-собствени пред 
ставителства в чужбина и 
във връзка с работата на 
нашите

книго-довеж-
в таяи политическите 

проблеми и затруднява нор
малното функциониране на 
само управителната система 
цялостно и е основа за раз
лични
явления и тенденции,

произлизащи 
на Втората конференция на 

на Четвъртата конференция на

предприятия в чуж
бина е необходима

и спре 
на не- 
н из- 

значение 
важна

тяхната
по-тясна взаимна връзка.

Неооходимо е да се устрои 
съвещание на комунистите, 
които работят на въшнотър- 
говски работи.

Изпълнителното бюро 
та, че било целесъобразно 
Съюзният

конституционните 
амандмани в трудовите организации чрез образуване на 
основни организации на здружения труд.

ската "и обществена рТфорТ.Г " на
Свеждане на потребленията - 

водствения доход, т.е. рационализация 
потребления в обществото

антисамоуправителни нормално 
на само у пра

НЕ МОЖЕ ДА СЕ ТЪРПИ 
НАРУШВАНЕ НА ЗАКОНИ- осъ

натисци, ко 
върху 
и ос- 

органи, 
на тес

ногръди интереси спечелва
не на привилегии 
ални облаги.

счи- в рамките на произ- 
на всички видове 

към което трябва решително 
т ВЪВ всяка среда- Едновременно с това трябва да се предприемат мерки против разсипничеството 

паразитизма, безделието, нарушаването па отште ™ 
технологическата и трудова даещшлина Р ™ 

Във всички трудови организации трябва ля 
дължи и да се разшири акцията Р Аа
=е °„бЛзааСда4?е Гп^о^ГиГ^Г

™ ихтЗгимущества (сгради, земя) трябва ~ с неАвижими
нето на законите чрез което те ее ппД ИЗОСТРи прилага- 
дове на обществено неогшанля^ премахнат всички ви- 
законно полученото имущество трябва ТГ иму,аес™°-не- 
новете на СК, на конто са пшгг„т„1 А Се вземе- Чле- 
ния трябва да се изключат от Съ.^а ^ “а злоупотребле- 

Всички общински комитети се зяд^,УНИСТИТе- 
ставят на дневен ред дейността ня д А ат Аа п°- 
(управа, правосъдие, следствени овгат^3“'“16, органи
вСрИГа1Ро?ат°аТГГРН° "Р“ «а ~"е И^к^

ките зГз1Ро™ ^а=таНвер°абНоатаКт°НТРОЛа ”а

на™ътре^Тса^уаАрГибтеадеА„а ко^рГ^"

специално Аа
споразумения и

ТЕ
изпълнителен съ

вет и други компетентни ор
гани, съвмесшо с република 
нските и покраинските орга- 
Ш1 да разгледат въпросите 
във връзка с осъществяване
то на началата на 
ционните амандмани, отнася 
щи се до банките и други па 
рични институции, реекспор 
тери и крупни търговски ор
ганизации.

Изхождайки от тези кон
статации и оценки Изпълни 
телното бюро счита за необ
ходимо да се направи след
ното:

Комунистите
и матери-

про
за разрешаване на зада-в самоупра

вителните обществени и дър 
изхождайкижавни органи, 

от осъществените
конститу-

резултати 
по-решително да продължат 
да решават откритите мате
риални и други въпроси 
провеждането на приетата 
стопанска политика и акци
онната програма на Втора
та конференция на СЮК.

Самоуправителните орга
ни, работническата класа к 
трудовите хора обстойно и 
обективно

в
Във връзка с проблемите 

на стопанисване 
трудови организации 
бина, Изпълнителното 
констатира, че освен 
татите, които постигат

на нашите

В 61000 ЗА 1011(30 ЩЕ РАЗИСКВА 
резул- ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НД

вд™вдсшигоранния пазар, като 
ляват тежки и

да се осведомя
ват за всички неправинелно 
сти и незаконните 
в работата

преодо-
„„„ сложни усло
вия, тяхната дейност е обпе- 
”е'^на с Редица сериозни 
слабости, които нанасят ико 
номически и политически 
вреди на нашата 

Съществуват 
организираност

Идейно - политическите ас 
пекти на тези проблеми ще 
бъдат разгледани

явления 
на организации

те на сдружения труд и ор
ганите на обществено-поли
тическите общности. Това 
същевременно представлява 
съществено условие за ефи
касното функциониране на 
самоуправителните, общест
вените и държавните

на едно от 
заседанията на Председател
ството.страна, 

недостатъч- 
и нелоя- Изпълнителното бюро ре-на

став™еШ<таеНчуждПР“ ПРеА‘ п” ИЗВЪНреАНО засеАа™е на

ни средства.3"6 На общеС1ве ври 1972 годгощ^На0 °КТ°М 
Тази област в най-голяма- сеАание ще се разгледат: 

и^ъИ„Г„^еаГСиТГаЛНа “ '• Изпълняване „а задачи-
на трУд0в„те хора в „роизвц ™ ”а Председателството на 
дството. Има слабости по ОЮК при осъществяване на 
отношение на отговорността акционната програма на Вто 
стите екоитГпябг.На КОМу,ш- рата кооференция на СЮК 
хе "рГск„Ра®;ТеЯдТстВавНиаГ 33 - икономке
ства. След разискванията по ките отношения и стопанска 
тези въпроси Изпълнително- та политика, и 
™ заключи: 2. Активността на СК
С,,кГ™аЛ„азТаьл~1 е“ ВРЪЗКа ° Пр°ВеЖАа»ехо 
вет, Съюзната стопанска ка- писмото на Председателя на 
Мара и другите съюзни орга Сюк и Изпълнителното бю-
де тоябва"1яЦИИ “а това по' Р° На Председателството на трябва да се разпростра- СЮК.

постъпки, от- 
решения,

„ органи
и укрепване на обществена
та дисциплина 
в поведението 
стници във

самоуправителнидоговори. 
Акцита на Съюзаи закоността 

на всички уча 
възпроизводство

че да изхожда от остшшГппГ™" трябва пове- 
общинските, покрайненските и ,^р.,’ 3аЦИИ и Аа отива в 
ководствата трябва да бълтг „ центРалния комитет, а ръ- 
на работата в организациите 3® "°'Аеини по отношение 
трябва да бъдат пропит С Кон1пет„МеЖАуОСОбни влияни» 
което до голяма степен линсва п л " критически подход, 

Централният комнтТвъзлатя Iггашната практика. 
ЦИН и ръководства на Съюзя ?ЦаГа На всички организа- 
провеждайки текущата политж1веГняУНИСТИТе в Сърбия критическа преценка и ™АвтикавеАнага да отпочнат с 
тите задачи, На Прие
чия и разпределение, така ^ вся^^Г ИМ конкратиза-
отговорност за всичко което се поелг.^ “ ЗНае личната 
се осигури успешното провеждане ^=Р ~

В тези акции а рсшенията.
противни на политиката на Съюзен"03"3" 
шително да им се противопоставим 
| тстраним от редовете на Съюза ’

това за-

то.

и общности да уточнят иоб 
народват планове за разреша 
ване на проблемите на непо 
критите инвестиции, заАб^ 
и нелеквидност.

Да се възстанови и развие
пюз1?ТаГЪК самоУправителен работнически контрол в оп. 
ганизациите на сдружения 
труд и същевременно 
татък

въч
и така дана

по-на- 
да се 

кадрово заяк-
организационно 

оспособяват и 
чат органите на

становищата 
комунистите и ре- 

а носителите им да 
на комунистите.

държавния
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Приет план за 

сътрудничеството
Заъврши посеще
нието на делега
цията на В. 
Търново в Ниш- гх*

(ОТ 1 СТР.) имахте възможност да посе
тите някои стопански орга
низации, културни институ
ции и исторически паметни
ци. С какви впечатления се 
завръщате в родния си град?

хме и ще отнесем на наши
те граждани, на гражданите 

Велико Тъ
шите два града датира от о- 
коло десет години. През то
ва време ние сме размени
ли много делегации. Сега о 

■ баче нашата

на рново, на на
шия народ, най-приятни чун 
ства от нашите приятели от 
Ниш.делегация си 

постави по-конкретна 
ча, както и делегацията от 
страна на град Ниш, да раз 
вива в бъдеще дружбата по- 
конкретно, по-подробно, за 
да може между двата града 
да се обменя опит, особено 
в някои отрасли, за 
ние се договорихме в град
ския съвет в Ниш: в област
та на комуналното изграж
дане, в областта на промиш
леното производство, в обла 
стта на търговията, култура
та, на туризма,

образованието, тъй 
в тези области и в град Ниш 
в град Велико Търново имй 
интересни неща, които 
гат взаимно да се обемнят 
И тези положителни неща 
конто съществуват в град 
Ниш, и в град Велико Тър
ново, взаимно

зада-
— През тези пет дни, в 

които гостувахме на град 
Ниш, ние можахме да видим 
много неща: направи ми си- да кажете какво очаквате от 

бъдещето сътрудничество и 
дружбата между Ниш и Ве 
лико Търново.

Въпрос: Другарю Апосто- 
лович, моля Ви като предсе
дател на Нишката община

лно впечатление завода за 
електронна апаратура, тек
стилния завод, които са съв
ременни предприятия и ясно 
се вижда как там с бързи 
темпове се прилага 
мения технически 
Продукцията, която 
дяхме в завода е на високо

* които

Инж. Миодраг Апостоло- 
вич, председател на Общин
ската скупщина в Ниш:

— Имах честта да бъда де 
макин на делегацията 01 

световно равнище. Разбрах- град Велико Търново, с кой
то град Ниш вече пълни де
сет години поддържа взаим
ни контакти и взаимни от
ношения. Веднага мога да 
изтъкна, че всички наши дс 
сегашни контакти показваха 

Освен това ние имахме въ висока степен на разбирате
зможност да посетим град лство за нашето по-нататъш
Белград, столицата на Юго- но сътрудничество, висока
славия, един от хубавите гра степен на разбирателство за
Д°ве. Имахме възможност отношенията и развитието
да пътуваме по Дунава, да на отношенията между два
се радваме па красотите ма та народа, понеже сме съсе
град Неготии,^ на град Кла- ди, защото имаме голямо чи
дово, един хубав туристиче сло и еднакви и общи проб
ски обект, който е в процес леми, като страни, които се
на развиване, ма голямата е- борят в социализма да
лектроцентрала, изградена 
между двата народа — юго 
славския и румънският. Изс най-благоприятни условия з? 
бщо доволни сме от голямо- живот на своите народи и 
то внимание, от голяма гри- хората си. 
жа, която се проявява от но 
шите югославски приятели.

съвре- 
прогрес 
ние ви-Бабушница

в областта ме, че в тези предприятия гс 
лям дял от продукцията се 
изнася навънка, което гово
ри твърде добре за вашата 
промишленост.

на>:Единство« на дневен ред като

В Бабушница на 28 септем 
ври се състоя съвместна се
сия на двете камари на Об 
щинската скупщина. На дне 
вен ред бяха анализ на сто
панското положение на тру
довите колективи през пър
вото полугодие на 1972 годи
на, информация за съгласу
ване на разпределението на 
периода януари — юни 
стоящата година, анализ на 
дохода и личните доходи в 
повишението на цените на 
дребно и услугите и тяхното 
влияние върху жизненото ра 
вшпце на населението и др.

Скупщината прие и някои 
решения във връзка с орга
низацията на противпожар- 
ната защита, регулирането 
на движението в погранич
ния район и др. въпроси.

мо-Централно място на сесия
та на скупщината зае земеде 
леката кооперация „Единст- 
бс”, която след дезинтег 
ция с пиротскн „Сточар’ 
затънала

ра-
е да се разме

нят с оглед на още по-ната
тъшното задълбочаване на 
дружбата и приятелството и 
по-нататъшното 
не на работата в тези 
ри. За нас дружбата

в дългове. Освен 
това, някои работници в ко
операцията зарад несъвестна 
работа са вече под съд 
осъдени. Загубите в 
ствс” още не са точно 
слени макар че надминават 
няколко 
Скупщината не беше в състо 
яние да приеме конкретни 
решения във връзка с бъде
щата съдба на кооперация 
„Единство”. Бе формирана 
комисия, която в скоро вре
ме да изнесе в скупщината 
щателен анализ за действи
телното положение и нак
рая да се предприемат съот
ветни .мерки.

или 
„Един- 

изчи
подобрява-

ссктс 
между

двата града, между двата на 
рода — югославския и бъл 
гарския е дружба от векове 
и тя трябва да се развива в 
бъдеще, тъй като дружбата 
между двата социалистичес
ки народа, дружбата между 
два приятелски съседа — е 
дружба на бъдещето.

на-

десетки милиона. съз-
дадат възможно най-голямс 
благосъстояние и възможно

Град Търново безспорно с 
крачки е тръгнал на 

пред, той е израстнал. Ниш 
също така расте, напредва и 
мисля, че е добре, че на та
зи среща, анализирайки на
шите досегашни

големи
Заминавайки си за град Ве 

лико Търново ние са завръ- 
щаме с изпълнени сърца, за 
дружбата, за горещия прием 
който ние тука почувствува-

Въпрос: Вие пет дена бях 
те гост на град Ниш. По вре 

на пребиваването Ви тукМ. А. резултати 
направихме крачка напред 
която трябва да покаже и 
посочи в кои области и е 
кои дейности нашето сътруд 
ничество трябва 
пълен и организиран харак
тер.

ме

БОГАТА МЛАДЕЖКА 

ПРОГРАМА
жението на младите. Той се 
застъпи до реализирането 
на младежките програми да 
се стигне чрез конкретни ак 
ции — без политизиране. В 
този смисъл Цветкович нап
рави забележка, че в програ 
мите на общинските младе
жки организации има изве 
стнн обобщения. Младите т*

Пред Третата 
конференция 
на СЮК

да получи

Ние избрахме области, из
брахме и предприятия, пред 
ложнхме известни конкрет
ни решения и считаме—Междуобщински договор в Босилеград че
тези конкретни решения и 
тези конкретни разговори 

реят да се решават жизнени между пашите трудови хора 
те им въпроси — каза той.

фицирани работници, които 
в своите среди все още са 
подценени. Между другото 
те трудно си намират рабо
та. Но подобно е и с младе
жите — специалисти с полу 
виеше и виеше образование 
Защото, напоследък в общи 
мито от врански регион тру 
ловите организации все по
вече игнорират закона за 
приемане па стажанти. Пс 
тези причини много младе
жи заминават на работа в 
чужбина.

В разискванията се изтък 
на, че общо младежите са 
слабо включени в обществе
но- политическите и самоун 
равителми органи. Това го
вори за недостатъчната им 
афирмация в самоуправител 
пата система.

Не по-малко трудности има 
и селската младеж почти 
във всичките общини в ре
гиона. Общо казано, тя без- 
действува, което е последи
ца и от недостатъчната дей
ност на селските партийни 
организации.

Да се промени положе
нието па младите

Секретарят па Междуоб 
щинската партийна конфе
ренция във Враня, Бора Цве 
ткович говори за необходи
мостта да се промени поло-

успешно ще се реализират с 
помощта на Съюза па кому
нистите.

В Босилеград, на 30 
септември се състоя заседа
ние на Междуобщинската 
конференция на Съюза на 
младежта с председателите 
на общинските младежки ко 
нфереиции от Враня, Преше 
во, Търговище, Сурдулица и 
Босилеград. На заседанието 
присъствуваха и секретари
те на общинските комитети 
на СК от Враня, Владичин 

Хан и Босилеград, както и 
секретаря на Междуобщин
ската партийна конференция 
на СКС във Враня, Бора 
Цветкович.

На това важно заседание 
бе прието предложението за 
дейността на общинските ор 
гаиизации на Съюза на мла
дежта до Третата конфере
нция на СЮК. Във връзка с 
планираните акции бе напра 
ясно взаимно информиране.

Повече или по-малко в оС 
Щините вече се правят под
готовки да сс реализират 
програмите на младежките 
организации. Така например 
младежките активи във вра 
нека община раздвижват 
конкретни акции, а органи 
зациите на СК в Сурдулица 
максимално са се ангажира 
Ли върху решаването на мла 
лежките проблеми.
На заседанието сс изтъкна 

настоящите задачи най-

на всички равнища сигурно 
още много повече ще допри 
несат нашето взаимно сътр\> 
диичество, като между два 
братски съседни народи, и 
занапред безпрепятствено да 
се развива н да придобие 
характер на единна маиифе 
стацпя, над общи цели — и? 
граждаието на нашите гра
дове н развитието на такива 
обществени отношения, 
то ще включат широките на 
родни маси в по-нататъшно
то развитие за по-добър жи
вот.

— Сега е момент да се ус
танови какво е положение 
то па младите работници 
съответното им разпорежда
не в процеса на производство 
то п самоуправителните ор
гани, проблемите на селска
та и учащата младеж н др 
— изтъкна Цветкович. Всич 
ки тези въпроси — каза той 
трябва да се решават съв 
местно с организациите из 
Съюза па комунистите. Са 
мо така ще могат да се до
изградят и критериите за 
приемане па млади п СК. С 
една дума — каза Цветко
вич шансът па младите е е 
конкретните акции и борба 

• та им срещу консрсватнвнз-

Да се засили идеологи
ческото образование

Според програмите на об 
щинските младежки конфе
ренции, една от най-важните 
задачи в предстоящия пе
риод дейността за идейно о0 
разоваиие на младите. Във 
връзка с това изпъква и въ
проса за организирано и по
дготвено приемане на мла 
лежи в СК.

кон

Считам, че с днешната 
ша среща на двете делега
ции ще успеем през идната 
година да осъществи,м голя
мо чисЛо пряки контакти ме 
жлу непосредствените 
изводители и трудовите хо
ра, което ще даде възмож
ност и това наше сътрудни
чество да получи по-конкре
тен п по-широк размах и пс 
тоя- начин допринесе на 

На заседанието бе решене основната цел — по-нататъш 
всички важни акции не са- мото развитие и на Ниш, и 
мо до Третата конференция па Търново, от една страна 
на СЮК, по и след нея, да и по-нататъшно развитие на 
водят съвместно Съюза на добри отношения между па- 
комунистите и Съюза на мла шите две съседни страни.

посочиВ разговорите се 
че училищата с настоящите 
си образователни програми 
все още надостатъчно дават 
по-широко марксистко обра 
зованяе на учениците — мло 
дежи. В някои училища до 
ри, както например в Сур
дулица, преподавателите 
казват да водят марксичес- 

кръжоци. Но затуй рабо 
ти „Младежка трибуна”, а 

така Общинската мла

па-

про-
ма.

На заседанието говориха н 
партийните секретари па об 
щинските комитети от Боси 
леград и Владичин Хап.

от-

ки

също
дежка организация се готви 
да организира тримесечен 

Изтъкнаполитически курс. 
се, че младежките организа
ции трябва много по-пепос- 
родствено да действуват вър 
ху образователните програ 
ми /з средните училища.

дежта.На заседанието бяха засег 
учени-

Интервюто води: 
Асен Лазаровпати проблемите на 

ците от училищата за квали В. В.
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Из нашите общини*Из нашите общини * Из нашите общини
Приключва изграждането на мина 

Благодат'‘Комунални пробеми в горнолюбатски район

ПРОБНО ПРОИЗВОДСТВО 

1973 ГОДИНАОТ ТЕЛЕФОН 

ДО ХЛЕБОПЕКАРНИЦА - ПРЕЗ МАИ
вложила 

коитс
„Трепча“ досега е 
180 милиона динара, 
с осигурила от собствени из 
точници и чрез банкови кре 
ди ти. 
ичателно 
бъдат готови необходими са 
още 60 милиона динара. „Тре 
пча“ настоява посредством 

стопански банки да

Пълното изграждане на 
мина „Благодат" в село Му- 

, Босилеградско с флота- 
обекти в Кривасул

ционните
фея, сравнително дооре 
реализират, въпреки, че има 

закъснение. Причи 
това нещо са реди 

па обективни обстоятелства 
недостигът

ща. Такова, искане местните 
обществено-политически ор 
ганмзацип
още преди няколко 
до пощенското предприятие 
в Ниш. И по начало то било

ТяЕдин от най-големите бо- 
снлеградски районни цент
рове, Горна Любата, е изпра
вен пред сериозни проблеми тя представлява

община. Дори и нещо пове
че. С оглед на съществува

те разпръснати селища, 
се справя с редица трудно
сти, защото за населението 

„втората”

Обаче за да могат око 
всички обекти дгсе

бяха отправили 
години известно

Безспорно е, че в тези села 
миграцията е много по сла
ба, отколкото в други в ко
муната. Понастоящем, тези 
села все повече нарастват. 
Например центърът на Гор
на Любата се разширява и

пата за
няколко 
осигури тези средства, заще 

противен случай закъс 
пението с изграждането ще 

по-голямо, а с това у

а напоследък и 
па средства.

Доколкото се преодолят 
някои от настоящите труд 
пости, по мнение па дирек
тора на „Благодат" инж 
Любисав Минич, експлоата 
цията иа оловно-цинковите 
руди щс започне през месен 
май идната година.

Флотационните обекти на 
Крива фея ще бъдат готови 
в началото на ноември и те 
биха могли още веднага да 
се пуснат в пробно произвол

то в

бъде
егите. Съществуват реални 

възможности тези средства 
да се осигурят и с кредити 
от Съветския Съюз. В рам 
ките на това сътрудничещ 

съответно място трябва 
да намери и мина „Трепча”.

получава нови жители.
Промените, за които гово 

рим пораждат нови пробле
ми. Засега в Любата още не 
е добре решен въпроса със 
снабдяването въпреки, че 
тук има около 13 търговски 
магазина. Например все още 
няма зеленчуков магазин и 
месопродавгаща. Още по-тру 
дно е, че в селото няма и 
хлебопекарница. Не само по 
ради съществуването на уче 
нически интернат, но и инак 
нуждите за откриване на 
хлебопекарница са големи. 
Преди няколко годиш! съще 
ствували две, а сега няма 
нито една.

Селата от горнолюбатски 
район имат големи труднос 
ти и със здравеопазването. 
Тъкмо сега в селото се пра- 
ват сериозни подготовки за 
изграждане на нова амбула
тория, която до значителна, 
степен облекчава положени

во

За цялостно решаване нг 
проблемите, които стоят 
пред новоформиращия се 
най-голям миньорски обект 
в Южна Сърбия, стои и въп 
роса за модернизирането нг 
пътя от Вранска баня де 
Крива фея в дължина от 28 
километра. За целта са необ 
ходими към 30 милиона ди 
нара. За сега са 
само 6 милиона динара, от 
които половината е 
„Трепча", а останалите 
нът на пътното предприятие 
от Враня.

За да може успешно да се 
върши превозване на рудите 
нужно е пътя да се асфалти
ра, а според динамиката на 
изграждането, той ще бъде 
готов най-късно до 1975 годи

ство.
Един от най-големите обек 

ти в мина „Благодат" ще бъ
де тунела, който се строи 
през Бесна кобила. Той има 
дължина 7 километра и е е- 
дин от най-дългите тунели 
от тоя вид в Европа. Той ще 
се ползва за

ГОРНА ЛЮБАТА ДНЕС
прието от страна на компе
тентните, но решение още 
няма.

щнте обстоятелства канцела, 
рията напоследък върши и 
някои пощенски услуги. Име 
нно тук е единствения теле 
фон, които се ползва за спе 
шни случки. Това е така 
защото пощата в Долна Лю
бата, поради отдалечеността 
на много хора от горнолюба 
тски район е недостъпна. Та 
ка местната канцелария вед 
но замества пощата. Завеж 
дащият местната канцела
рия Кирил Пенев, между 
другото приема и изпраща 
телеграми, върши услуги на 
хората.

Всичко това говори, че са 
създадени не само условия, 
но и съществуват обективно 
големи нужди в Горна Лю
бата да.се открие нова по-

Това обаче не са единстве 
ните проблеми на селата от 
горнолюбатски район. И дру 
ги комунално-битови въпро
си не търсят отлагане: недо- 
стигат помещения за читали 
ще, културно-забавен живот 
и др. Или, например, горно- 
любатчани са решили въпро 
са с водоснабдяването, но 
все още сокаците са им раз 
бити и пълни с кал.

Тези неща говорят, че са 
необходими още усилия и 
пълно ангажиране на насе
лението чрез местно самооб 
лагане да се разрешат и те
зи проблеми.

осигуренапрекар
рудата от „Благодат“ до Кри 
ва фея.

От общата дължина на ту 
нела трябва да се застроят 
още 500 метра.

ване на

дала
кло-

Всички други обекти ве
че се намират пред завърш 
ване, без оглед, че и при тях 
има известно закъснение. 
Причината е в недостатъчно 
осигурените средства и пора 
ди общата липса на строите 
леи материал.

За изграждането на 
обекти, мино - 
ния и химичен

ето на населението.
В Горна Любата, която до 

живява същинска строител
на експанзия и в чиято не
посредствена близост е ми
на „Благодат”, от обществе
ни учреждания работи самс 
местна канцелария. Тя об- 
служава голям район, с мно

тези 
металургии- 

комбинат
на.

В. В В. В.

От Общинската конференция на С КС най-драстичен пример на 
пропагандно - неприятелско 
действуване е случаят на 11 
септември настоящата годи

те в страната ни окачестявт 
„като път който води 
разлагане на 
общност“ и т.н.

Тези концепти са в дисона 
нс с истинския път, по който 
върви изграждането на на 
шето социалистическо хума
нно общество.

И борбата срещу съживя 
ването на информбюровщи- 
ната е неразривно свръзана 
с борбата за укрепване на 
самоуправителния 
зам, опазване независимост
та и отбраната на суверени
тета на страната ни.

И прозападните елементи 
се противопоставят на соци
ализма и самоуправлението 
от антикомунистически по
зиции.

Опитват се някои национа 
листи в комуната злодейст- 
вата на българските фашис
ти да припишат на гражда
ни от българската народност 
в нашата община, а това бу 
също значило, когато на юго 
славските народи биха се 
приписвали злодействата на 
усташките терористи, изтък
на Стоилкович. И между 
селението от българската 
родност има много добри кс 
мунисти, но има и национа
листи, които би трябвало да 
се осуетят.

Националистически акции 
е имало при чествуване на 
„бъдна вечер“, „7 юли“, „5 
септември” в Сурдулица, а

към 
югославската

на в техническия училищен 
център „М. Пияде” в Сурду- 
лица, къдетоНационализмът и шовинизмът-най-честа 

форма на неприятелско действуване
рисувани 

пречупени кръстове и непри 
ятелски лозунги. Това е де- 

■ ло, или на някоя неустойчи
ва личност, или пък на смие 
лена

са

и добре организирана 
неприятелска дейност.

На края др. Стоилкович 
призва всички комунисти на 
безпощадна борба срещу аи 
тисамоуправителните, неп
риятелски и национал - шо 
винистически елементи в су 
рдулишка община.

На 28 септември настоящата година в Дома на кул
турата в Сурдулица се проведе трето заседание на Об
щинската конференция на СКС, на която присъствуваха 
И членовете на СКС на местната организация от Сурду- 
лица и членовете на първичните организации на СК в 
трудовите организации в Сурдулица. Общо взето, при
съствуваха към 300 комунисти. Заседанието обсъди дея
телността на членовете на СЮК в общината върху пре
махването на антисоциалистическите, антисамоуправител 
ните и неприятелски прояви. Встъпително слово на тази 
тема изнесе Стоядин Стоилкович-Дине, секретар на ОК 
на СКС в Сурдулица.

Между другото, той изтък 
на, че върху тези въпроси е 
разисквано повече пъти, но 
липсват акции. Политичес
кият случай от времето на 
изборите през 1967 и 1969 го 
дина е послужил за разчи
стване с превъзмогнатите ме 
тоди: „командване от един 
център”, „здрава ръка“, „в 
името на народа” и т.н. и не 
ка същите не се повторят в 
предстоящите избори.

Национализмът и шовиниз 
мът най-често се ползват ка
то форми на неприятелско 
действуване. Дейността на 
вътрешния враг, подчерта

редовни и периодични вест
ници и списания, в тираж 
от 400.000 екземпляра. Тя о- 
собено е насочила действия 
та си срещу нашите работни 
ци в чужбина. От 1966 годи 
на досега са извършени, или 
е направен опит за 96 тежки 
наказателни дела, 44 лица са 
изгубили животите си, а ра
нени са — 122 души. Мате 
риалните щети също са го
леми. За неприятелски ак
ции срещу Югославия еми
грацията ангажира и чужде 
странни разузнавателни слу
жби и различните верски се 
кти.

Отново неприятелите оспо 
ряват, продължи Стоилкович 
класовия социалистически 
характер на нашата револю 
ция и намаляват значението 
й. Отричат социалистическо
то естество на нашето само- 
управително развитие като 
препоръчват държавен соци
ализъм Ц връщано на поли
тиката на „здрава ръка“. Пс 
литиката на равноправие ме 
жду народите и народности

социали-

Участвуващите в разисква 
нията и всички присъству 
ващи остро осъдиха спомена 
тите отрицателни прояви и 
обещаха, че ще 
максимално в борбата сре 
щу тях, а за благоденствието 
на социалистическата ни са 
моуправителна система. ОК 
на СКС и
на конференцията ще 
твят заключения.

Стоилкович, се манифестира 
чрез разновидна деструктив 
на пропаганда, дезинформа
ции, дефетизъм и раздухва- 

националистически 
страсти, с цел да се отлъча! 
масите от нашето обществе
но - политическо ръководст
во. Също така се чувствува 
засилване и на неприятелска 
та деятелност отвън, където 
особено е ангажирана наша 
та политическа 
Тя е числена и една от най- 
агресивните в света. Между 
250.000 емигранти има някол 
ко стотици терористи. Еми
грацията издава годишно 130

се застъпя!

не на
председателството 

изго-

За делегат на Ш конферен 
ция на СЮК за общините: 
Сурдулица, Босилеград и 
Влад-хан бе избран Стоядин 
Стоилкович, секретар на ОК 
на СКС в Сурдулица,

на
на

а за
членове на секретариата на 
МОК на СКС във Враня: Ве 
рица Стоянович от Бело по
ле и Стоядин Стоилкович.

емиграция

М. Величков
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XXII сесия на общинската скупщина Г лСурдулицав

Положителна
равносметка звонско

„ХОРО“На сесията на Общинска
та скупщина в Сурдулица, 
състояла се неотдавна бяха 
разгледани 34 точки от днев
ния ред, обремениха отбор- 
ниците затуй след централ
ните

пнаха от 1 октомври 
щата година средно с 8%, 
относно от 0—23% в зависи
мост от месечните 
по член на домакинство. Це 
ните на крайградските съоб 
щителни услуги се увелича 
ват също до 8% линейно, а 

организации ще важат, когато ги потвър 
през настоящата година, по ди междуобщннския 
ложението на строителното за цени в Лесковац. Гостил- 
предприятие „Зидар" от Сур ничарските предприятия и 
дулица и санационната му частните гостилничари в су 
програма, върху останалите рдулишка община могат да 
с малки изключения

настоя
През последните ня

колко години работни 
ците в звонската ко
операция „Ерма" се 
хванаха в голямо кри
минално хоро. В моме 
нта на танеца се хва
на и бъдещия (ако ста 
не) директор на коопе 
рацнята Божко Таков, 
който от няколко дни 
е под следствие пора
ди основано съмнение 
за злоупотреба на слу
жебен пост и несъвест 
на работа.

А сто за какво се ка 
сае в случая.

Вече няколко годи
ни неколцина работни 
ци в „Ерма" са под 
съд за разни дефицити 
и други наказуеми на
рушения. По-точно от 
1968 — до 1972 година

обвинител, се казва, че 
Таков като комерчески 
ръководител е рабо
тил несъвестно, злоу
потребил е служебен 
пост и затуй ще тряб
ва да отговаря пред 
закона...

Към списъка на „про 
винилите” се работни
ци в звонската коопе
рация няма какво да 
добавим. Питаме се: 
защо само един от тях 
(Петър Антонов) е сме 
нен. Останалите рабо
тят на същите работни 
места.

Дали с това не е ос, 
тавена

— веригата не прекъс
ва. ..

Васил Миланов дос
тавчик е съден (и е 
върнал парите на ко
операцията) за 910 000, 
Боян Николов, отгово
рник в магазина в Ра
кита е съден за дефи
цит от 1 746 000, Петър 
Антонов, отговорник в 
магазина в Звонци за 
2 293 000 и, Сава Савов, 
продавач в магазина 
на „Ерма" в Ракита за 
300 000

приходи

шестмесечното със
тояние на стопанските и из- 
вънстопански

завод

почти
и не се водиха разисквания.

От материалите се устано
ви, че стопанството за шест 
месеца в настоящата година 
показа положителни 
тати.

Все пак, рак-рана на сто
панството в Сурдулица в съо 
тветния период е строително 
то предприятие ,Зидар”. То 
е имало загуба от 4.522.614 
динара и съмнителни поиск 
вания от 3.500.000 динара. От 
борниците сериозно упрек
наха, че при толкова големи 
аномалии в предприятието, 
като например: израходване 
не на материал без контро
ла и документация, големи 
фалити на магазионерите, 
низки цени на строежите, не 
качествена работа, строене 
без обезпечени средства, ела 
ба организация на труда, ра 
зсипничество и крайна не- 
марност за общественото 
имущество и пр., никой до 
днес не е отговарял. Мнози
на се изясниха, че положе
нието на ,3идар” е безнаде
ждно. Но въпреки всичко, с 
болшинство гласове бе при
ета санционна програма за 
предприятието, а ОС в Сур
дулица ще даде гаранция на 
4.000.000 динара банков кре
дит. Това би бил последен 
опит да се вдъхне поне мал
ко душа на мрътвеца, па 
ако се съвземе — да се по
мага и по-нататък. Поставя се 
въпроса: дали при евентуал 
но ликвидиране на ,Зидар" 
няма да „платят" и други 
трудови организации, а мо
же би и интересите на цяла 
сурдулишка община.

За състоянието на несярпа 
нските организации 
не се разисква, въпреки че 
те, както е известно, живе
ят на гърба на стопанство
то и от взаимните им отно
шения много зависи положе 
нието им

Покрай това ОС реши за 
увеличението цените на нае 
мите за квартири. Те поскъ

повишат цените на гостилнн 
чарските услуги средно до 
15%, като предварително по 
лучат съгласие от междуоб- 
щинския завод за цени. От- 
борниците не дадоха съгла
сие на решението за покач
ване цените на комуналните 
услуги от 7,5% ДО 294%, тъй 
като тоя въпрос не е разгле 
жданна събранията на изби 
рателите. ОС увеличи задъл
женията си за изграждане 
на канализация в Сурдули
ца пред Обединената кому
нална банка в Лесковац от 
2.800.000 динара на 3.516.038 
динара и пред Белградската 
банка от 5.600.000 на 7.032.076 
динара, така че първата фа
за ще започне да се строи 
през 1972 година.

Местните общности в Сур
дулишка община получават 
минимални средства от об
щинския бюджет и общин
ските фондове, а в по-голя- 
мата си част от доброволни

динара.
И така нататък.
Накрая им се при

дружи и Божко Та
ков, до неотдавна ко
мерчески ръководител 
а от известно време и 
директор на коопера
цията.

В обвинението, кое
то е дал обществения

резул-
възможност 

пак да взимат от ка
сата на кооперацията?

И дали потребители 
те в района имат пъл
но доверие в тях кога
то отидат по покуп
ки? ... Ум.

Лекари без 

почивен ден
те дарения на гражданите в 
пари и работна ръка. На се 
сията бе заключено в бъде
щето им финансиране да се 
включат и трудовите органи 
зации, приходите от 
щето
се отказали в полза на 
ството, от преселнически имо 
ти и т. н. Тези приходи до
сега са били дадени на пол
зване на общината.

Според приетия обществен 
договор за съгласуване раз 
пределението на личните до 
ходи при държавните орга
ни в комуната, най-низкият 
личен доход ще бъде 700, а 
най-високият 4.000 динара, 
Стойността на 
общ работник до доктор 
науките се движи от 1:4,2 ди 
нара.

С приемането на общест 
вения договор за критери 
ите при настаняване на ра 
бота, ОС внася дълго очак 

ред и в тази най-осет 
днешно време област

Единственият лекар-специалист в Босиле 
град Анани Стоянов е директор на дома 
и специалист по обща хирургия. Трудно 
ни беше да се доберем до него: беше 
петък, пазарен ден в Босилеград, когато 
хората идват за туй-онуй. Входът на ам
булаторията, в която преглежда доктор 
Стоянов беше буквално „обсаден" от па
циенти. Един чакат по собствено жела 
ние, други са упътени от лекарите по 
обща медицина Дончев и Димчев. И ра
ботата върви като през всеки работен 
ден.

— През свободното си време пове
че съм тук, отколкото у дома — нн каз
ва Стоянов. Несгодно е да идват хората 
в къщи за всичко, а и на тях име непри
ятно. Всеки час ме търсят, па по-добре е 
да бъда тук, отколкото в 
си...

земли- квартиратачиито собственици, са 
обще

Служебните нн разговори често пре 
късваха хора, които не знаеха, че лека
рят е зает. Той 
малко ако не е нещо спешно, те се из
виняват и чакат в коридора. В разго
вора си за проблемите на здравния дом 
и здравеопазването изобщо Стоянов не 
може да крие възмущението сн от оне
зи члченове на колектива които „всич
ко могат и знаят но малко работят”. От 
клонява се от разговора когато става 
дума за стария хирург д-р Чампар, от 
когото много е научил като млад лекар. 
Той най-нохвално говори и за отколеш
ните лекари от обща медицина, Васил 
Христов, Александър Симеонов и други, 
конто са честно н упорито работели И 
напуснали Босилеград. Като хора и като 
лекарите са оставили най-хубави впеча
тления. А може би са заминали огорче
ни най-вече поради еснафската и при
митивна психология и атмосфера в мал
кия градец. — Малко място — казва ле
карят — всички се познаваме и всички 
сме нашенци. А хората в провинцията 
повече ценят чудото от своето. Поради 
една такава провинциална атмосфера 
досега имах много неприятности. И 
зная, че ще имам още. Такъв е живота 
в малките места...

им казва да причакат

И тук в събота и неделя не се рабо
ти. Но колко това е относително „не 
работи", когато се касае за лекарите от 
Здравния дом в Босилеград? Това най- 
добре го знае и чувствува дългогодиш
ният вратар и пазач на болницата Ми- 
лан — Мичо, който винаги е дежурен, 
винаге буден, пръв посреща болни н по
сетители и последен ги изпраща. Бай Мн 
лан винаги и за всекиго има добра и

точките от
на

почти

заутешителна дума, всички познава, 
всеки болен осведомява но телефона. Че 

ще го видите как бърза но улиците 
за да намери лекаря когото търсят бол-

вания 
дива в

сто

НИ или шофьора в спешни случаи да
тежко болен да Враня, Скопие,

за-М. Величков
кара
Белград... С една дума, Милан е най- 
достоверният свидетел и „жива" исто
рия на здравния дом. Неговото работно 
време е 24 часа в денонощието...

С доктор Стоянов взехме събота ка
то най-подходящ ден за разговор. Тога
ва той е по-свободен. Но не излезна та
ка. Той пак не беше свободен. Работа 
— колкото щеш. Пациенти 
още в предобедните часове. И дежурни
те в амбулаторията и Стоянов, който не 

много работа. Като в

На тръгване при лекаря започваха 
да навлизат пациенти. Сякаш ги беше

много,

. яд, че сме взели част от работното вре
ме на лекаря в тоя негов „свободен"

Ст. Ст.
дежурва, имат 
делничен ден. ден.
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електрификацията в с. ГруинциПроблеми на

СПРЯЛ“токътот село * за село ■ ■ ■Т *
тази акция са необходими 300.000 дин.За довършване на

за довършване на електри
фикацията — казва инж. Ва- 

Захариев, об/цииски ох- 
Обаче

да се договорим. Съ-

електрическо 
от Лссковац 

съотвествували

се съгласило 
то предприятие 
защото
па техническите изисквания 
Но те също така обвинявах

Преди повече от десет го
дини груиичани са имали го 

за електрифика- 
годпии

Клисура сил
борник за Груинци.

топ проект 
цмя. А преди шест 
поставиха първите електри
чески стълбове па далеко- 

Груинци до Бо

не

никак
щссгвуват големи разногла
сия и мнозина считат, че обЗЕМЕДЕЛСКАТА 

КООПЕРАЦИЯ 

СЕ РАЗШИРЯВА

членове па комите-и някоипровода от 
силеград.

Токът стигнал до трафо- 
па селото

щината не е искала в тази 
акция да помогне. Съществу 
ва дори мнение, че тя не е 
изпълнила И решенията на 
ОС, отнасащи се до електри 
фикацията.

Според мнението на Заха 
риев населението от Груин
ци не е в състояние за кра 
тко време да събере към 
300.000 динара, за да може 
всеки дом да получи ток.

— В момента съществуват 
около 50 заинтересовани за 
електрификацията семейства 
— казва Захариев. В случай 
всяко да внесе по 2.000 дина

поста в центъра 
И тук спрял.

Какво спира акцията и кз 
квн са обективните възмож* 

да продължи?
Въпросът е сложен и е до

ста трудно да се намери съ
щински отговор.

Всъщност, касае се за по 
строяваното на иискотокова- 
та селска мрежа, която спо
ред проекта, ще коства око 

300.000 динара. Пробле- 
се осигурят те 
Защото в мо-

пости тя
Земеделската кооперация 

„Клисура” от с. Клисура от 
основаването си до днес ни
кога не е работила със загу
ба. И шестомесечието през 
1972 г. кооперацията завър
ши успешно. Приходът й въ 
злиза на 3.275.706 динара 
или 18,5% увеличение в сран 
нение със същия период на 
1971 година. Разходите й въ 
злизат на 2.888.545 динара 
или 16% повече от първо 
то шестмесечие миналата гс 
дина. Доходът й е 387.161 ди 
нар, т.е. с 40,3% по-голям от 
миналогодишния. Средните 
пък лични доходи са увели
чени за 30,7%. По такъв на 
чин кооперацията се нареж 
да между петте трудови ор
ганизации в комуната, кои
то имат среден личен дохол 
над 1.000 динара. През шест 
месечието на 1971. година е 
имала да взима от потреби
телите си 264.975, а през таз 
годишното — 89.909 динара 
което ще рече много по-мал
ко. Дължи 1.023.377 динара 
или 32,5% повече от минало
годишния шестомесечен ба 
ланс.

До 1972 година извън кли 
сурска територия коопераци 
ята имаше само един мага 
зин в с. Преслап, ОС Църна 
Трава. През април тя откри 
магазин на Вл. Стойковиче 
ва, който работи много доб 
ре. За 3 месеци през първо 
то шестмесечие е направил 
оборот за 180.000 дин.

От 1 септември откри и 
склад на едро и дребно на 
алкохолни и безалкохолни 
питиета с повръхнина над 
100 м- в Сурдулица. Цената 
на питиетата е най-низка на 
територията на сурдулишка 
и ханска общини.

По такъв начин коопера
цията настани на работа 3 
лица, а ще се открият още 
две работни места — за е 
дин счетоводител на отдела 
и шофьор.

И деловата сграда в с. Дра 
инци се строи с бърз темп 
така че селяните от с. Дра- 
инци и с. Грознатовци ще и- 
мат щастието към края на 
настоящата година да полу
чат съвремена делова сгра
да, вместо досегашните кю- 
мези.

ло
мът е как ,
311 средства .- 
мента на текуща сметка ко
митетът по електрификация 
и а селото разполага само с 
7.000 динара.

да

В. Захариев— Изглежда, че още от на
чало почнахме лошо и неор 

казват груин
ра това е едва една трета от 
необходимите средства. Но 
разбира се, разчитаме и на 
доброволна работна ръка, с 
която би могло да се нама
ли цената на електрифика
цията.

ганизираио 
чани. Това нещо ни отне це- та по електрификация, кои

то събирали пари от населе 
нието и организирали акци
ята.

ино време и ненужно прахо 
сахме доста средства.

Например груиичани пър
во сложили електрически 
дъбови стълбове, с което не

— Финансовото състояние 
ни е много „нечисто” — каз 
ват те. Много средства от

Р. Георгиев Захариев счита, че акция
та върви трудно и поради

БЛИЦ-ИНТЕРВЮ
Доволни ли сте 
от снабдяването

СИМЕОН ХРИСТОВ, земеделец от е. 
Дукат:

— Снабдяването в нашето село, кое
то е едно от най-големите в Босиле- 
градско, все още е лошо. В магазина 
трудно се намират и най-основните 
артикули: брашно, сол, захар и др.

Наистина селото ни е все още без път, но това 
не може да бъде единствената причина за слабото 
снабдяване. Защото до втория магазин, който се на
мира недалеч от селото е възможно стоките да се 
докарват с трактор, но и това не се прави. Поради 
тези причини се снабдяваме главно в село Църно- 
щица и в магазините на радовнишката земеделска 
кооперация.

тези, които са събрани не се това, че в селото са 
ли повече старчески семей- 
етва. Други пък не са в със
тояние да заплатят сравните 
лно високата цена. Но

остана-знае къде са изразходвани 
Сега всички се оправдават с 
един член от комитета, кой
то почина още преди две го
дини. ..СИМЕОН ИВАНОВ, земеделец 

Брестница:
спо-от с.

Мнозина казват, 
сли и по 50.000

ред него има и незаинтере 
сования лица, които

че са вне
— Магазинът в нашето село е към бо 
силеградската земеделска коопера
ция и е сравнително добре снабден. 
Разполага с необходимите 
ни стоки. Обаче, по моя преценка то 

ва не е достатъчно, защото потребителя и от наше
то село иска тук да си купи и други стоки. Напри
мер има нужда от работническо облекло, 
и друго.

стари данара 
и все още не знаят къде те
зи средства са

простс
искат да спират акцията на

изразходва- встаналите, пускайки разли- 
• Най-щатно решение би

ни. Обаче чуват се мненияхранител-
че сметките за електрифика 
цията не били уредени чни вредни слухове, 

бил оако
и със

съседите им от село Милев- 
ци, които вече 
електрифицират.

намерим предприяплатове успяха да се тие, което ще може да кре- 
електрификацията.Не сме доволни, че в магазина, особено в рабо

тния сезон не намираме селскостопански
дитира
В такъв случай, сигурен съм 
че всидчки единодушно ще 
се съгласят и ще изнамерят 
продължи.

До преди няколко годи 
ни имахме местна общност 
заедно с милевчани. По та
къв начин заедно

алати.

ИЛИя ВЕЛИЧКОВ, земеделец 
Милевци:

А л. и строих-
_ Азлекопровода до Босиле 
град. Но струва ни се 
средствата, които 
ме не са еднакво 
вани на

от с, ме
—, че 

събирах- 
изразход- 

обекта, — казват

Такива резултати са пости 
гнати благодарение дисцип
лината на трудещите се и 
умелото ръководене на 
ректора на

— В нашето село не възможности да акцията да 
продължи.

Всичко това

съществува тър
говски магазин, макар че има голя-
ма нужда. Наистина, преди десетина 
години босилеградската 
имаше тук такъв и той успешно 
ботеше, но по

груиичани.ДИ- отново ще об 
на из- 

което ще орга- 
наскоро -— каза 

накрая Васил Захариев.

кооперацията 
Ратко Георгиев. Клисурска- 
та кооперация, макър и мал 
ка, без боязън посреща 
вите мерки.

кооперация
РАНЕТОТ Е В КРЕАИТИ-

— На няколко 
на избирателите 
стоявахме да

съждаме на събрание 
бирателите,

ра-
неизвестни причини

принудени, дето се казва 
и за килограм захар, да бием път до Босилеград 
Снабдяваме се в града.

бе закрит. Така сега смеЙо
низирамезаседания 

в селото на 
се подготвим

М. Величков

В. в

БРАТСТВО Н 6 ОКТОМВРИ 1972
Страница 6



КОНФЕКЦИЯ »СВОБОДА«
ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН Телеграми

Въз основа анализа на резултатите в рабо
тата в първото полугодие може да се констати
ра, че има известно увеличение на личните до
ходи от 987,00 в 1971 на 1,069,00 динара в пър
вото полугодие на настоящата година.

Това представлява увеличение от 29,00 
динара в сравнение със средните лични доходи 
на един работник от територията на стопанска 
та камара в Ниш и с 65,00 динара над личните 
доходи в Димитровградска обищна.

6 ОКТОМВРИ 1972 ♦ БРОЙ 4 * ГОДИНА I

ИЗНОСЪТ УВЕЛИЧЕНИЕ
От 7 до 15 октомври в Белград е уреден 

панаир на модата в света, на който участвува 
и конфекция ,,Свобода" от Димитровград. Ди
митровград чани излагат модели за сезона про 
лет-лято 1973 година.

Моделите са изработени от качествени 
платове, а според най-новите модни течения в 
света — очаква се голям интерес за моделите 
на „Свобода".

Димитровградската конфекция „Свобода” освен усилията конто полагат за по-успешно пред
ставяне на вътрешния пазар, проявяват 
ям интерес за спечелване място 
нния пазар. Това е разбираемо, 
вид общото стремление 
си завоюва нови пазари, като по тоя — 
пласмента настаните. които произвежда.

все по-гол-
и на чуждестра- 

когато се има пред
на нашето стопанство да

начин осигури

Информативно заседание на първична
та организация на Съюза на комунистите в кон 
фекция „Свобода“ се състоя на 26. септември 
тази година. На дневен ред беше информация 
за работата на предприятието в съвременните 
условия на стопанисване. Отчет изнесе дирек
торът на „Свобода" Михаил Тодоров.

Осъщественото през август производство 
в ,,Свобода" възлиза на 12 131 бройки различ
ни дамски и мъжки манта, костюми, дамски и 
детски винтяги. Стойността на производството 
през август възлиза на 2 953 522,00 динара. Бро 
ят на работниците през август е бил 149 души.

Предприятието за изработ 
ка на облекло „Свобода”, в 
сравнение с миналата годи- 

увеличи 
износа за сто процента. Име 
нно — миналата година бя
ха изнесени 15 хиляди кост-

Германската федерална 
публика.

На западния пазар „Свобо 
да” главно изнася чрез „Це- 
нтротекстил”, докато на из
точния пазар изнася чрез по 
вече предприятия от Белград 
Нови Сад, Скопие и др.

Миналата година, а и в 
тази — за досегашните дос
тавки, нито един от купува
чите не е правил никакви за 
бележки по отношение каче 
ството на доставените им 
стоки. С други думи, в „Сво
бода” полагат сериозни гри-

ре жи да запазят реномето си 
на качествен производител 
В предприятието обаче счи
тат, че с подобряването на 
техническата база — с на- 
бавката на съвременни гла- 
дилни машини 
то на произведените стоки 
чувствително щс се подобри 

Инак, износът заема око 
ло 33 процента от общото го 
дишно производство на пре 
дприятието. 
ефект също внушава уваже 
ние — от износ тази година 
ще се осигурят към пет ми
лиона валутни динара.

тази годинана

качество-
юми, винтяги, трокори и пр. 
докато тая година, 
сключените

според 
вече договори,

ще изнесе 30 хиляди.
„Свобода” ще изнесе 

хиляди костюма за Съвет
ския съюз. Останалите 10 хи

20
Материалният

ляди сака, облекла, винтяги 
ветровки и пр. ще изнесе е

ФИНАНСИРАНЕ
историята
»Свобода«

на
СПОРТА

Конфекция „Свобода“ е единствената тру
дова организация в Димитровград, която уча
ствува във финансирането на спорта. Вече две 
години баскетболният отбор „Свобода“ с ус
пех се състезава в Източна хандбална група,- 
като по тоя начин репрезентира Димитровград \

Средствата, които отделя ,,Свобода“ — го-, 
дишно двадесет до тридесет хиляди динара — 
осигуряват на отбора участие в състезанията.

По-важно е фактът, че една трудова ор
ганизация дейно се включва в спортния живот 
на града и с успех изпълнява възложената си 
задача. Очевидно, става дума за правилно раз
биране мястото и значение на спорта и физи
ческата култура изобщо в живота на града.

Разбира се, че също доста важно ще бъдо 
да се въведе и производствена гимнастика в 
самото предприятие, относно да се заинтересу
ват за физкултурния живот самите работници-

ята например времето, необ 
ходимо за изработка на 
един мъжки костюм е по-ма 
лко с два часа от това преди 
реконструкцията.

И по-нататък се произвеж 
даше за домашния пазар. 
Производството се пласира
ше' до добре благодарение 
високото му качество, а и 
развитата търговска мрежа 
съдействуваше „Свобода” да 
забележи добри успехи.

В 1966, 1967, и 1968 година 
конфекции „Свобода” има
ше само 20 магазина, което 
представлява голяма крачка 
напред и условие за успеш
на реализация на стоките на 
пазара.

Всички запретнаха 
да помогнат изграждането 
на новите хали. Затуй с мал 
ко средства бе направено 
много.

В началото на 1964 година 
се чувствуваше голяма нуж
да от реконструкция, на пре 
дприятието. Производството 
достигна такава степен, ко- 
гато беше необходимо да се 
променят условията на рабо 
та. Съществуващите помеще 
ния бяха неподходящи и не
достатъчни, трябваше да се 
изградят нови и преуредят 
старите. Реконструкциите 
„Свобода” започна със соб
ствени средства и банкови 
кредити.

ръкави

Реконструкцията бе завър
шепа и производствените ус 

значително подобре-ловия
ни. Подобри се и технологи
ята на производството, а с 
това се подобри и произво
дителността на труда, както 
и качеството на продукция-

През март същата година 
започна строежа на новите 
обекти. От 15 юни до 15 юли 

извършена реконструк
ция на съществуващите 
мещения. Значи в рекорден 
срок бе извършена рекон
струкции на предприяти
ето. По време на реконстру
кцията производството тече 
ше без застой, а строежът на 
нови и реконструкцията на 
старите производствени 
Щиости вървеше едновреме
нно. Средства нямаше доста
тъчно ,но поради огромното 
желание на работниците бя
ха създадени по-добри усло
вия за работа. Работниците 
на „Свобода” всеки ден из
лизаха на трудова акция.

машинита. Всички шевни 
бяха заместени с двойно по- 
бързи. Дотогава се работе
ше с машини „Чепел”, кои
то имаха 2 800 убождания в 
минута и бяха заместени със 
„сингерови”, които имат по 
5 200 убождания в 
Това също е изграден и па
рен котел, въведено парнд 
отопление 
пен
на продукцията, защото сега 
гладенето става с парни пре 
си. Производството 
бри не само 
се увеличи и производител
ността на труда при намале- 

себестойиостта на проду 
кцията. След реконструкци-

бе
по*

те.минута.
Новият закон за физическа култура показ^ 

ва, че „Свобода“ е на правилен път по отноше
ние на физкултурата, относно участието 
трудовите организации в живота на комуната.

и до голяма сте на
подобрено качествотомо-

Досегашните резултати на баскетболния 
отбор „Свобода“ пък напълно оправдават „ка
питаловложенията“» които, трябва да признае™'

се подо-
качествено, но

не са за подценяване като се имат предвид въз 
можностите па предприятието.

Ст. Н.
ние
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АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ Художествена излож 

ба на най-малните— Доили ми довечера! Да 
как

коса! Жълта.

много песни бяхме пели и
много бяхме почернели ох видиш на месечината 
слънцето. Една вечер, като 
се мпех на тази чешма, ти 
дойде да напоиш коня си.
Не напои коня, най ме мене та 

абна

ми грее русата 
Ако не се покаже месечина- 

по-хубаво. Ще в областта на 
. Това показ-„„5=гЛЙГГЖ, .

“в:п=. • .-а=
пГкзобразГс0лноаизкуКстЯво Н^ола Денков са

ГоГд!:ГрИов'“а 1”кГТо0;ГаВГзаГаваЧ-

още
идем под дюлите в градина- 

•гъмното, да ми разка-
сърцето.

— Клетва давам, не съм!
— Взех го! Ти се наведе 

от коня и ме помилва по ко
сата. Аз вдигнах очи 
те видя кой си ти. Ти ми ка
за, че очите ми са зелени 
звезди. Пък аз не знаех как
во да ти отвърна. Огледах се 
в коритото и видях, че са зе 
лени, и ти повярвах. Откак 
си слезнал при нас, откак си 
дошъл от Чобанкюви, нямам 
мира. Но защо ли ти разпра 
вям? Да не мислиш, че за 
тебе съм пламнала. Малко 
ме е еня! Ей го Нено — чака 
ме. Ама аз го не ща. Никого 
неща!

— И мене ли?
— Защо питаш? Довел си 

девет коня хранени. Окачил 
си на шиите им жълти звън
чета като орехи. Пеят. Тръг
нал си по харманите върши

упои и ми гр
та, в
жеш — кой си ти, откъде и-РАЗКАЗ да деш, защо си дошъл, каква за-
глава носиш»

— Няма да дойда — зами- 
конникът.слсно проговори— Защо ми се сърдиш? — 

го питаше малкото синеоко 
момиче. — Кажи де! Снощи 
на белянката всичките мо
мци дойдоха и всеки се по
туля с любето си отвъд пре
леза в градината, в тъмното, 
под дюлите. Издумаха си 
най-милите думи. Аз нямаше 
с кого да се потуля! Нямаше 
кому да кажа какво ми е на 
сърцето. Беше тъмно като в 
рог. Месечината не поглед
на зад купите. Да видиш ка 
ква нощ! На две крачки ка
то шукнеш — никой няма 
да те угоди.

— Как да
не ти се сър- --------
дя, Данче, ти 
си малка, а 
пък големи па |Я|
кости правиш.
Не ти ли сти- 
га червеното ЯН
герданчс на 
шията, с два НЯ
реда зърна, а- ЩЖ
ми си наниза- Я1
ла на ръката
си три ковани -------
гривни? Кой 
ти ги кова?

— Нено ковачът.
— Да ти е честит!
Момичето скокна:
— Не са Ненови! Защо ми 

вярваш! Чичо ми ги донесе 
от панаира.

— Да ми плашиш с тях 
коня. Снощи на чешмата, ка 
то минах, ти наливаше ша
реното стомне. Спря си коня 
и ти поисках студена вода. 
Уморен бях от дългия бяг по 
поляната и спрях да намо
кря устни. Ала щом конят 
ми протегна шия към каме
нното корито, ти посегна да 
ми дадеш стомнето. Тогава 
на голата ти ръка звъннаха 
гривните, трите, бакърените 
Неновите...

— Не са Неновите!
— Не са ли? Звъннаха и 

подплашиха морния ми кон. 
Той се повдигна на задните 
си крака и аз не можах ни- 
то вода да поема, нито ружа 
та от челото ти.

— Лъжеш! — му думаше 
девойчето. — Не е за туй 
За друго е. Ти помниш ли 
лятос, подир жътва? Наоко 
ло имаше много кръстци;

Особено впечатления остават рисунките 
Бранислав Нейков.

Интересни са и работите на 
Тодор Митов, ученици от осми клас на основното 

„М. Пияде" в Димитровград. След това 
пети клас в Камени

на най-
— И утре вечер ли?
— И утре вечер!
— Тогава аз ще тръгна по 

дире ти, когато поемеш към 
твоето село Чобанкюви.

— Недей, дешо, широко е 
полето, я погледни, край ня
ма, не можеш го мина.

— Ти защо береш грижа 
за мене? Аз ще стана яреби
ца крилата и ще прехвъркна 
полето. Само ти да си с ме
не, на коня.

малкия Юла Михайлова и

училище
Росица Симов ученичка отна Ясна Тодорова, ученичка в осми 

графиката на Иванка Гюрова 
от Д. Невля, както и акварелите на учениците от 

училище в Смиловци.

ца, мозайката на 
клас от Поганово,

основното
А. Д.

Проблеми на обучението е Димитровградско

БРОЕНИ ДНИ ЗА УЧИЛИЩАТА 

В КАМЕНИЦА И ПОГАНОВО
— А зад полето има една 

широка река, как ще я пре
газиш?МОЛБА (от първи до четвърти клас) 

В периода от 1962—1972 го
дина броят на учениците е 
основното училище в Каме
ница е намален от 138 на 46 
или с 2/3. Броят на ученици 
те в I клас е намалял от 31 
на 11. Разноските за образо 
ванието на тези ученици пс 
тоя начин са много по-голе- 
ми.

Съветът за образование и 
култура при Общинската 
скупщина в Димитровград 
на 27 септември проведе за
седание, на което бяха раз
гледани заключенията и мне 
иията на местните общности 
от територията на училища
та в Камешща и Поганово, 
във връзка с по нататъшно
то обучение на учениците от 
тези райони.

Имайки предвид факта, че 
броят на учениците в тези 
райони намалява, което за 
известно време ще доведе до 
закриване на основните учи 
лища в Каменица и Погано
во, Съветът за образование 
и култура прие решения, ко 
ито ще представи в Общин
ската скупщина:

— На коня ти!

— На брега има тополи, 
зад тополите е моето село. 
Накрай село е къщата ми. 
На вратнята, кога тропне 
моят кон, ще излезе с мом- 
чана рожба в ръцете младо 
то ми булче. То ще ти рече: 
Добре дошла! Ти какво ще 
му речеш?

тба да вършееш. Не овърша 
житото, ами овърша моми 
те. Свърши се вършитбата, 
иди си! Кого чакаш? Подбе
ри си деветте коня. Не ща 
да им слушам звънчетата!

— И да не ме пъдиш, Дан 
че, пак ще си отида.

— Ще си отидеш ли? Не
дей! Защо ме слушаш? Аз 
не зная какво хортувам. По
гледай ме на какво съм за
приличала. Смеят ми се дру 
гарките. Не съм ли хубава? 
Не ти ли харесва тънката 
ми снага? Не ти ли харесва 
коланчето ми? То ми е ’ от 
баба. Със сребърен конец е 
шито. Я го пипни! Че наве
ди се де! Какво стои катс 
закован на коня?

Не се наведе младият мо
мък, не погледна девойката. 
Очите му търсеха нещо в да 
лечината. Младото девойче 
му се молеше:

Най-близките основни учи 
лища са във В. Ръжана (1С 
километра) и Смиловци (12 
километра). Лошите пътища 
и липсата на жилищни по
мещения не обещават проб
лемът да бъде решен. Освен 
това обучението във В. Ръ 
жана става на сърбохърват 
ски език.

Прехапна устните си Дан- 
ка. Овлажняха нейните зеле 
ни очи. Шумна листакът на 
върбата над чешмата. Зате
че чучурът бърже и удави 
една душа, жадна за обич и 
човешка радост.

... и район Поганово
— Приемайки заключение- 

положе- 
и по-ната-

А момъкът бутна коня си 
към житното поле, където 
махаше тъмни крнле вятър
на мелница.

то, че настоящото 
ние не може 
тък да се толерира, наблюда 
ванО, както от икономичес
ка така и от педагогическа 
гледна точка, нужно е вед 
нага да се предприемат необ 
ходими мерки. Преди всич
ко, училищата продължава! 
с работа, а през тоя период 
трябва усилено да се рабо
ти върху обезпечаване на 
средства, които трябва да се 
инвестират в изграждане на 
пътища и интернат за уче
ници в Димитровград.

Приемайки това 
като

Район Поганово обхваща 
три населени места. Пълнс 
основно училище има самс 
г. Поганово. От 1962—1972 гс 
дина броят на учениците е 
намалял от 219 на 55 или за 
3/4.Данка седна на един бял 

камък, сложи стомнето си и 
сълзи като елмази закапаха 
по белия камък. Изведнъж 
тя стана и се провикна поди 
ре му:

Разноските за обучение 
на тези ученици са много го 
леми. От друга страна 
в момента най-близко основ 

училище е в Т. Одоровци 
(8 километра). Но това не 
може да се приеме като ре 
шение, понеже от Поганово 
до Т. Одоровци съобщенията 
не са добри.

Сигурно е, че този 
жащ проблем е не само об
разователен но и обществен 
Имайки всичко 
вид, а и обстоятелството, че 
Републиканската образова
телна общност няма

но

— Защо ме излъга, че и- 
маш булче?

решение 
най-подходящо, Съве 

тът имаше предвид 
възможности, а преди всич
ко мненията на местните об 
щности, необходимостта 
бързо решение и икономиче 
ската неоправданост за съ 
ществуване на тези 
ща.

налеПратки новини лтцето ще награди най ак
тивните ученици.

всички

П. Т това пред-за
Ботев" в Поганово проведо
ха акция за събиране на ши
пков плод. Учениците набра 
ха 1280 кгр шипков плод и 
го продадоха на предприяти 
ето „Търгокооп" от Димитро 
вград. В акцията се прояви
ха учениците Верка Милано 
ва, Венко Момчилов и Мит- 

Савов, Мирослав Божило

КАМЕНИЦАПОГАНОВО
учили- дълго

да толерира съществуването 
на такива малки „непълни' 
училища, които след извест 
но време ще трябва да 
закрият, остава да се конста

През миналата седмица 
Поганово бе

Миналата седмица проф
съюзната организация на ос 
иовното училище в Камени
ца избра ново ръководство, 

На заседанието

в От друга страна, закрива
нето на тези училища, 
проблемът не бъде решен 
най-успешно, може да дове
де до поява на неграмотност 
в тези райони.

Какво е състоянието в 
район Каменица ..,

прожектиран 
югославския игрален филм 
„Кощана”. Посещението не 
беше -добро,. поради -лошото 
време.

Филмът обаче добре дой
де за учениците.

Желателно е да се 
ктира и филма „Сараевски- 
ят атентат".

акс

сесе разиск- 
върху задачите пред пред 

стоящия V конгрес на про
фсъюзите на С Р Сърбия. За 
нов председател на профсъ
юзната организация бе из
бран Милисав Рангелов, 
секретар. Цена Димитров и 
касиер Стефан Николов 
Очаква

ва
тира, че не трябва да се ча 
ка, а да се действува. Поне
же, когато бъдат закрити те 
зи училища (вероятно през 
учебната 1975/76 година), у-

проже
ко Интересно е да се хвърли 

поглед върху положението
във връзка с образованието чениците от тя* трябва да 
в тези райони. продължат образованието

™ Район Каменица, който си, което между другото на
се„по-добра актив- обхваща осем населени мес ,, у,

ност на новото ръководство та< има основни училища е 1 закона- Сега е вРеме
' Каменица (от първи до осми А* Се прся Решение'

Ц. Д клас) и в Долни Криводол

вич, Анка Иванова, Мирос
лав Петров и Оливера Дими 
трова,
Радица Момчилова и Тодор 
Тодоров. Колективът

за

АКЦИЯ НА МЛАДИТЕ ГО
РАНИ В ПОГАНОВО

Тези дни учениците от ос- 
„Христо

Гордана Станоева,

иовното училище на учи

А. Д.
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ЛАААЛЛЛДАААААААЛЛАЛлЛ,
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Култури * просвета * изкуство
'ЛЛЛЛЛЛДЛЛЛ^^^^^

в димитровградската гимназия

МЕСЕЦ НА КНИГАТА
Проблеми: математика 

и руски език
Седемнадесетата традици 

опна културно 
на акция МЕСЕЦ НА КНИ 
ГАТА в република Сърбия 
тази година ще се проведе 
от 15 октомври до 15 ноем
ври.

ните забележителни прояви 
за пръв път хце се състоят 
тази година!

пропаганд-

ИН Акцията „Хиляда сел
ски училищни библиотеки", 
в която ще се обогатят или 
създадат нови книжни фон-

Изминаха няколко седми
ци от започване на настоя
щата учебна година. В дими 
тровградксата гимназия 
записани 298 ученика или 26 
по-малко от миналата годи
на, разпределени в единаде
сет паралелки. Въпросът с

дове при селските училищ
ни библиотеки.Тазгодишният МЕСЕЦ НА 

КНИГАТА се провежда в го
дината, която ЮНЕСКО, със 
съгласие на всички страни 

— членки на ОН, провъзгла 
си за МЕЖДУНАРОДНАТА 
ГОДИНА НА КНИГАТА.

рана, в случай ако 
условието отнасящо 
квалификационната
тура.

През лятото

Половината часове препода
ва специалист ,който работи 
в друга трудова организация 
а в гимназията държи часо
ве по химия. Що се касае де 
руски език и проблема с не
го ще бъде решем. В послед

изпълни 
се до 
струк- ВД Акцията „Ученици — 

първолаци” се състои в то
ва, че всеки ученик от пър
во отделение в основните у- 
чилища на Централна Сър
бия ще получи по една кни
га. Книгите ще се подарят 
по времетраенето на „Месе
ца на книгата”, а по случай 
Международната година на 
книгата.

са

разписахме 
конкурс за преподаватели по 
математика, 
език, които през

химия и руски 
миналата Основният девиз на тазго

дишната акция Месец на 
книгата е — книгата 
стояиие на всички! Това е 
едновременно и девизът, под 
който ЮНЕСКО провежда 
Международната година на 
книгата.

Тоя. девиз дава възмож
ност за твърде широка и ра
знообразна дейност на вси
чки, коиго желаят книгата 
да получи истинското си мя 
сто в нашето общество.

до

печатаме на портрети 
на наши писатели в компле- 
ти от 10 портрета.
_ Обнародване на кон

курс за най-добри книжари 
и книжарски работници в 
СР Сърбия. Целта на тази 
награда е да отдаде заслу
жени признания и за тоя вид 
дейност на популяризация 
ма книгата, понеже книжар
ниците -все повече загубват 
същинската и първоначална
та си физиономия.

щ За пръв път ще се даде 
награда „Йован Попович” за 
културно ангажиране на ре
дакции и дейност на журна
листи на културните рубри
ки.

Освен това ще продължат 
и традиционните акции, свъ
рзани с Месеца на книгата:
_ Увеличаване на книж

ните фондове на библиоте- . 
ките чрез обединяване на 
средствата от републикан
ски II ОбщИНСКИ ИЗВОРИ.

__ Награждаване на най- 
добри селски библиотеки и 
техните пунктове, както и 
библиотеки и библиотекари 
в трудовите организации.

§д Организиране на лите
ратурни срещи по училища 
части на ЮНА и останали 
места надлъж из Сърбия.

Също така, ще бъде даде
на традиционната награда 
„Милан Богданович” за най 
добра журналистическа кри 
тика на новоизлезла книга 
ог югославски автор.

Очаква се, както и в пре
дишните години, дейно ан
гажираме на всички общин
ски, покрайнгшеки и репуб
ликански организации за по 
голяма афирмация на книга 
та и увеличаване броя на чн 
тателите.

Откриването на МЕСЕН 
1-1А КНИГАТА ще се състои 
в Травник на 15 октомври. 
Тържеството ще ознаменува 
и 80- годишнината на нашия 
лауреат на Нобелова награ
да Иво Андрич. Месецът на 
книгата ще открие предсе
дателят на Съюзния изпълни 
телен съвет — Джемал Бйе- 
дич.

Същевременно в Травник 
на 15 и 16 октомври ще се 
състои и югославско съвеща 
ние, посветено на превеждане 
то на литературни произве
дения от езиците на народи
те и народностите в Югосла 
вия. На съвещанието ще да- 
дат отчети представители на 
всички републики и покрай
нини.

ИЗГЛЕД ОТ ДИМИТРОВГРАД

пия момент се яви кандидат 
който е дал първата част от 
дипломната си работа и до 
10 октомври трябва да даде 
и втората. Очаквам, че с не
го ще сключим договор и пс 
тоя начин руски език ще 
преподава специалист.

По-нататък Методи Геор
гиев каза, че обучението по 
този предмет тече нормално 
Гимназията разполага с нео
бходимите кабинети, учебни 
помагала и кадри. Това съ 
що е констатирала и Репуб
ликанската административ
на инспекция, която тези 
дни служебно посетила ги 
мназията в Димитровград и 
няма почти никакви забелс 
жки.

спекойто се обърнахме към ди
ректора на гимназията Мете 
ди Георгиев беше:

— Какви трудности сре
щате в началото на уче
бната година?

— На 18 и 19 април т.г. Ди 
мигровград посети инспекци 
онната служба на Републи
канския секретариат по об
разование с цел да извърши 
реверификация на гимназия
та. По увещание на отговор
ното лице, димитровградска 
та гимназия има всички ус
ловия да бъде реверифици-

година не преподаваха 
циалисти. Обаче на конкур 
са никой не се обади, така 
че началото на учебната го 
дина започна, а реверифици 
рането на гимназията си ос
тана под въпрос. Но все 
изглежда, че проблемът във 
връзка с тези предмети ще 
бъде по-добре решен от ми 

година. Така напри-

Както и досега, в Сърбия 
организаторите на МЕСЕЦА 
НА КНИГАТА ще бъдат Кул 
турио - просветната общ

ност в Сърбия и покрайнскп 
те културно - просветни об
щности, относно техните ко 
митети и съюзи на книгата 
както и съответните органи 
зации в общините.

Дейни сътрудници в орга
низацията па МЕСЕЦА НА 
КНИГАТА ще бъдат репуб
ликанските н покрайнските 
държавни, културни, худо
жествени п образователни 
организации и институции.

Изготвена с обемна прог
рама за републиканската ак 
цмя Месец на книгата. След-

пак

налата 
мер
абсолвент, 
трябва да дипломира. Също 
и проблема по химия в зна
чителна

математика преподава 
който наскоро

степен е разрешен

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 

ГИМНАЗИСТИ НА 

ЕКСКУРЗИЯ
А. Д.

и

спортната 
ще посетят 

и четвър-
дето ще посетят 
зала „Тиволи а 
и Блед. На третия 
тия ден от екскурзията 
се направи посещение

Учениците от трети и чет-
гимназиятаклас на

Тито” от Димитров
град тази година ще напра
вят седемдневна научна ек
скурзия. Ще посетят СР Хър 
ватско и СР Словения. Ми
налата година маршрутът на 

бил: СР БиХ

върти 
,Д. Б. ще

на По
Риека, кактостойнска яма и

места Опаи туристическите
Довран и Пула, а на не 

езе-
, ;шжкй1ирн

*• * «***»*. и***' '"**
тия,
ТИЯ ден — Плитвишките 

. След малък престои ди-
гимназисти

в Заг-

У1”-»' жекскурзията е 
и СР Черна Гора, а преди 
две години СР Сърбия и С1 
Македония. По тоя начин у* 
чениците от трети и четвър
ти клас са се запознали поч-

ра
митропградските
ще се върнат 
реб и Кумропец.

Във всички
бъдат посетени

заводи, културни

.
•а у -отново ‘К;

л
от тези градо- 

най- шти с цялата ни страна.
Маршрутът на 

ната екскурзия ще 
греб, където ще разгледат 
Катедралата, площад Репуб
лика, след това Любляна, къ

ве ще
известните 
заведения и

тазгодиш- 
бъде За- па-исторически

От Белградския панаир на книгата през 1971 годинаметници. Л. Д.
Страница 9
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От петък до петък във вашия град
съвет на »Сточар«Заседание на кооперативнияМеждузонно състезание 

по малък футбол Най-добре в Каменица 

най-зле в Димитровград
Първо място зае „Телеоп- 

тик” от Земун, второ — “Стъ
Неотдавна на игрището на 

цен-Техническия училищен 
тър „М. Пияде” в Сурдулица клара“ от Прокупие, а тре
се проведе междузонно ре
публиканско съревнование 
по малък футбол. В него у

то — гостнлннчарското мре 
дприятие „Балкан” ог Кра- 
лево. Домашният отбор на

Трудовата единица за из 
купуване на добитък и кла 
лицата са също показали пс 
ложигелеп финансов резул
тат. След заключителната 
сметка, през първото полуге 
дие на тази година, печалба 
та възлиза на 52.812 динара.

Макар че със загуба са ра 
ботели машинния парк (7.298 
динара), изкупуването на 
добитък (24.597 динара) и 
търговската мрежа (53.305 
динара); печалбата е осъще
ствена в кланицата на тру
довата единица от 138.019 ди 
нара, така че общия финан 
сов резултат е положителен

Трудовата единица „Дими 
тровград“ е работила със зс 
губа от 533.974 динара. В та 
зи трудова единица резулта 
тите, осъществени в отделни 
те дейности са следните: Пс 
чалбата е осъществена в тъ 
рговията от 10.254 динара, I 
областта на млекопреработ
ването е осъществена печал 
ба от 43.475 динара, а същс 
така и кооперативният цех 
е работел с печалба от 40.996 
динара. За разлика от печал 
бата, загубата е сравнително 
по-голямг. и тя е направена 
в машини* парк. (319.254 ди 
нара), в областта на земеде
лието (11.127 динара) и живс 
тновъдството (228.822 дина 
ра).

К.оо110ратнВ11н ят съвет 
„Сточар“ проведе па 26 сей 
тември заседание, на което 
бе разгледана работата 
кооперацията и осъществени 
те резултати през първото 
полугодие на годината. Вто
рата точка ма дневния рел 
беше приемане па обществе 
ния договор за разпреде
ление на доходите и лични
те доходи и разрешаване нг 
социални въпроси. Бе прие! 
и отчет на комисията за не
спазване на трудовите задъл 
жения. Накрая беше разгле
дан иска на инициативното 
тяло от Поганово и Драговк 
та, за отцепване в самостоя-

па

па

телна трудова единица.
По първата точка на днег 

ния ред, приемане на заклто 
чителната сметка след пър 
вото полугодие на годината 
се анализираха осъществени 
ге резултати във всички тр\ 
дови единици поотделно. 
Трудовата единица в Димит 
ровград е показала отрица
телен финансов резултат. Тс 
ва се дължи на фактите, че 
разходите в производството 
през тази година са увеличе 
ни в сравнение с миналого
дишните с 133% или с 19% 
са по-големи от ръста на съв 
купния приход. Това значи 
че разходите

Най-добри резултати е пое 
тигнал цеха в Каменица, а 
най-слаби — този в Димит
ровград.

Трудовата единица в Ка 
меница, след заключителна
та сметка през първото полу 
годие на годината, показва 
положителни финансови ре
зултати. Осъществената пе 
чалба в тази трудова едини 
ца възлиза 472.890 динара. В 
тази трудова единица със за 
губа е работил само машин 
ният парк, който е показал 
отрицателни финансови ре 
зултати от 48.065 динара, дс 
като във всички останали 
дейности е осъществена пе
чалба. В областта на млеко 
преработването печалбата е 
най-голяма и възлиза на 
255.534 динара.

Отборът на медицинския център

частвуваха 11 първокласира 
ни отбора в зоните от СР 
Сърбия. Отсъствуваше само 
отбора на Суботица от САП 
Войводина.

Съревнованието трая два 
Дни.

А. Д.медицинския център, кой
то бе заел първо място във 
Вранска зона се класира на 
седмо място.

Отборите които заеха пър 
во, второ и трето място по
лучиха купи и скромни по
даръци.

са увеличава- 
а ръстът на съвкупния 

приход е оставал на
ни.ФОРМИРАН ОБЩИНСКИ 

ФУТБОЛЕН СЪЮЗ
СЪЩОТС

равнище.

Примирие между »Сточар« 

и Поганово и Драговита?
На 23 септември в Сурду

лица се състоя учредителна 
скупщина на Общинския фу 
тболен съюз.

ралиия секретар — Кръстич 
Скупщината избра и из

пълнителен отбор от 15 чле
нове, който да се грижи за 
развитието на футболния 
спорт в общината.

Досега в Сурдулица не съ 
ществуваше такъв съюз.

На скупщината покрай из 
тъкнатите футболни дейци 
от Сурдулица, присъствува- 
ха като гости и: председате
ля на футболния съюз на СР 
Сърбия — Лазаревич и гене-

Най-сетне искът на Пога 
ново и Драговита за отцеп
ване от състава на коопера
ция „Сточар и основаване 
на самостоятелна трудова 
единица бе разгледай на за
седание
съвет. Както вече е 
но, Поганово и Драговита ис 
кат да станат самостоятелна 
трудова единица със свое 
счетоводство и банкова сме
тка, а качеството на правно 
лице и занапред да носи ко
операция „Сточар”. Също 
така 
ция
праща специалисти на тере
на, а магазините на „Търго- 
кооп” предлага да минат към 
бъдещия кооперативен клон 
в тези две села.

ци в общината — все пак ре 
шеиие нс бе намерено. Нс 
виждайки грешката си, се
га, погановчани и драговит- 
чани са отправили 
ния иск до кооперативния 
съвет на „Сточар”.

Комисия на „Сточар”, ко
ято разгледала иска на две
те села е констатирала, че 
няма оправдание той да бъ
де удовлетворен. Комисия
та обаче е дала друго пред 
ложение: в Поганово да се 
основе кооперативен цех за 
селата Поганово, Драговита

Тр. Одоровци, Петачинци 
Куса врана и Искровци.

Представителите на иници
ативния комитет за отцепва 
не на Поганово и Драговита 
от земеделска кооперация 
„Сточар” не останаха 
ни от решението на комиси 
ята.

М. В.

Димитровградското стопанство и износът посоче
на кооперативния 

извест-

»Сточар« доволнамаление
Затуй този проблем ще се 

обсъди на събрания на изби 
рателите в Поганово и Дра 
говита, на които - 
твуват и представители 
кооперация „Сточар”.

Земеделската кооперация 
„Сточар” на чуждестранния 
пазар
лия, месо и жив добитък.

През януари, тази година 
кооперация „Сточар”

,на американския пазар 20 
хиляди килограма миналого 
дишен кашкавал. Тазгодиш
ният, както изтъкват в прел 
приятието, няма да изнасят 
поради неблагоприятното от 
ношение между долара и ди 
нара. С други думи, тазгоди 
шната „реколта” ще бъде 
продадена на домашния па
зар, понеже цените тук са 
по-изгодни.

През март, също тази го
дина, на италианския пазар 
са изнесени шест хладилни
ка с агнета, или общо 3.600 
агнета. За домашния 
бяха изнесени още 15 
ди агнета.

В момента „Сточар” изна
ся за Гърция живи и закла 
ни то1-щи. Досега са изнесе
ни около 200 живи и 60 за
клани юнци, със средно тег 
ло около 350 кг.

Износът различно участву 
ва в общата реализация на 
стоките. Така по отношение 
на млечните изделия от об
щата продукция се изнася 
около 30 на сто. Тази година 
обаче износът на 
делия — кашкавал, 
и пр. значително ще 
лее, с оглед на цените.

Износът пък на жив и за
клан добитък, според обща 
преценка, ще бъде на равни 
щето от миналата година.

Общо — износът на „Сто 
чар” тази година ще 
жи намаление.

ще присъс-— те търсят коопера- 
„Сточар” по-често да

изнася млечни изде-
на

изнесе А. Д

Сурдулица
Тези искания са отправени 

до „Сточар” след референду 
мите на 9 и 16 юли в Пога
ново 
ито

Научна екскурзиямлечни из
сирене

нама- и Драговита, с ко- 
гражданите незакон- Чрез „Турист-бюро” 

ното училище „Йован Йова- 
нович-Змай“ от Сурдулица 
организира дванаестодневна 
екскурзия в СССР.

Екскурзията 
характер. Тя се провежда на 
релацията: Белград — Деб- 
Рецин — Ужгород — Киев

— Москва — Ленинград и об 
ратно.

Разноските около екскур
зията струват по 1.500 дин 
за всеки участвуващ. Една 
част от тях ще понесат са
мите екскурзианти, а друга
та ще покрие профсъюзната 
организация при училището 

М. В.

основ
но се изяснили за отцеп- 

„Сточар”. Макар че 
преди референдуми бя-

ване от

ха проведени заседания, на 
които присъствуваха и прел 
ставители на „Сточар” и об 
ществено-политически

заб има наученелепазар
хиля-

Ст. Н. дей-
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В часовете ЗА одтих И ПОЧИВКА* АОА АОЖ Ж>*>1*У~и\<

Интересни 
от нашите новини

краища РТЖНШ

ШШ
5^0= “шОрати се Ш* Звонска баня се намира на 

на 630 метра. Температурата 
градуса. жнадморска височина 

I на водата достига 28

* На мястото, където се намира град Пипот 
двадесет века биди девствени гори с много 
По това време месността обитаван ° 
наречени трибали и беси.

н“=цт “Гв: “й“ ""«•
логра оловноцинковата мина „Благодат" Н3'
* Пре3 18^4 г°АИна след дълги молби 
те власти било издействувано 
с. Извор централната, 
служи за цялото Краище 
то си размери със 702 кв.
* Божица е най-голямото село в тп-т о

преди 
дивеч, 

стари народи ЧЕ СЕ ПРАН ДОМ 

ЗА СТАРЦИ У ЦАРИБРОД
ки не познавам. А тува ако 
буде, познавам старците по 
свата села. Че седнем с ши 
у собуту па ка ванемо да си 
распраямо кико смо ишли 
на седенпе, кико сме се били 
за девоййе, кико смо на со- 
борийе ишли. Живот че бу 
де, Манчо, а това мойето са 
мани га, и на най-големога 
душманина не сакам да бу- 
де тека. А може, чул съм 
па оди човеци да се ставим 
с некою арну бабичку у до 
мат па зайедно да искарамо 
животакат, колко ни йе ос- 
тало. я сам одавна сам, а 
сакал би преди смърт баре- 
ма да има кой да ми тури 
гручку шиНер у уста. Она 
да беше остала жива моята 
баба немаше да буде тека 
ама са...

И тека при мене са поето- 
дооде старци, а час 

вану да се распитую шини 
синове и черНе. И они из
гледа йедва чекаю текъвя 
дом та да си одвържу руйе 
със све.

пред турски- 
да бъде построена 

черква, която да 
и то с огромни за време- 
м. повърхнина.

в
нахийска

дом^ “Гега“!.?! ШййтВКВВ
род дека теквия домове ловин че отиде там ако се 

има коджа по Сърбию па ме напран! Че буде зор и да се 
^нуше распитую кико се улезне тамо. Нело ги да гле 
живеие у ши, има ли леб, с дащ некико да ме провреш 
лео, жешко ли ие, има ли Дойде йедън дън и 
кои да Би гледа, да шим ка- Мада. Он па ие остал 
же благу думу. Пораспита 
со я от кога су чули, елем 
никой не може да ми каже 
Сви кажу — орати се, ама 
кой орати, учен ли йе, сел
як ли йе, матрапазин ли йе 
—- това не може да узнайем 
Иедно ютро дойде

* Преди сто и повече години в Босилеград 
мерени кюпове, монети от римската 
крита е баня, намерени са грамадни тухли.
* Горна Лиси,а е имала друго име 
Еленковци. Това селище се намирало 
стта две реки.

са на-
нмперия, от дела 

със све
сам. Не дай боже да 
нема у село да се знайе ба 
рема пешес дъна, до дека се 
ие разпадне. И он ме питуйе 
за тия дом.

умре
п се наричала 

в месно-

* А днешната Назърица 
наричала Неманъинци преди около 250 години се

— Чул съм, каже он, оди 
синовете дека йе у тия до
мове млого убаво. Креветат 
ти йе кревет, раната ти йе 
рана. Чету старци вестници 
играю домине, ял карте, яд 
дамбу и живот си живеш. 
Он ме кара да идем нанадо- 
ле негде къмто Белград, ама 
мене ми тамо млого преко- 
ручно, а никога брате слат-

ва от много пари, които се намирали по-рано в ме
сността Претвор (при гробищата). Други пък каз
ват, че на това място била - 
кърна руда, от която на същото

при мене 
Ставрия с бабуту. Остали са 
ми некадърни, синове и чер
Не развачали койе по Бугар- 
ску, койе по Сърбию, свако 
се задомило, а ши нема кой 
да пригледа.

яно

промивана 
място секли пари.

ба-

— Истина ли йе Манчо то 
ва що се орати за домат и А със здравийе 

Манча с. р

Не разбрали Наш календар
г 6 октомври 1921

се. .
Драшковпч бе разс

трелян в Делници в 
Горски котар на 21 
юли 1921 година от дър 
воделския 
Алия Алнягнч, който 
бе осъден на смърт 
чрез обесване, Родол- 
ю5 Чолакович, Днмнт- 
рие Лопанднч и Нико
ла Петровнч по 15 го
дини затвор, Стево 
Нванович на 2 години, 
а Небонша Марннко- 
внч бе освободен.

Когато изслуша при 
съдата Алнягнч шепне 
шком каза на Родолюб 
Чолакович:

— Имах тая чест бу
ржоазията да ме осъди 
на смърт...

работник

Съдебен процес на атентаторите срещу 

създателя на „0бзнанаь‘Неотдавна директорът на 
кооперация „Единство" в Ба 
бушница Вукашин Тодоро- 
вич изпратил, инспектора по 
пазара да „пресрещне" ма- 
трапазина Радисав Миленко 
вич от Светозарево и да кон
фискува купените 9 телета.

Дали не се е съобразил, и- 
ли е забравил, но между 
тях били и две негови, кои
то на матрапазина Милано-
вич продала съпругата му 
Мира...

Пред вечето на Ок
ръжния съд в Загреб 
на днешния ден преди 
52 години започна съ
дебен процес срещу 

най

министър Милорад 
Драшкович. На подсъ
димата скамейка се на 
мериха Алия Алнягнч, 
Родолюб Чолакович, 
Стево Нванович, Ди- 
митрис Лопанднч, Ни
кола Петровнч и Не- 
бойша Маринкович. Те 
бяха членове на орга
низацията „Червена 
правда", която с атен

тата на Драшкович нс 
каше на свой начин 
да изрази протест дро 
тив антикомунистичес
ката политика на тогагрупа младежи — 

стария е имал 26 годи
ни ,а най-малкия 21 
година — обвинени за

вашното провнтелство 
която бс забранила Ко 
мунистнчсската партия 
и останалите орга

низации на работппче 
ската класа.

организация и извърщ 
ване на атентат на тво 

„Обзнаната"реца на

' Г7А г4,4А, БЕ, САНМ7ПРГЦ, ЗАЩО
Л/А/70/3 07?Превантива !

с/А-РШиЯФА

Чет. петров

он-^и
Страница 11

6 ОКТОМВРИ 1972братство



СВИЖДАНЕ В 

ДРАГОМ ан
лев, създаде известно недо- 
волствие у югославските гра

БОСИЛЕГРАД: На 1 октомври в Драго
ман (НР България) стана сви 
жданс за югославски и бъл
гарски граждани. На свиж
дането бяха около 8.000 юго
славски граждани.

На централната трибуна в 
Драгоман, която беше тър
жествено украсена, бе изне
сена културно - забавна про 
грама, в която взеха участие 
състави и естрадни певци от 
НР България. Размяната на 
парите 9,60 динара за един

На мястото на 
старата кино - за 
ла и старата учи 
лищна сграда, по 
строена в 19 век 
ще никне новият 
културен дом в 
Босилеград. Разру 
шава се старото 
за да никне но-

ждани.
От българска страна се 

продаваха промишлени сто
ки и хранителни изделия. И- 
маше и ,нелегална' търговия 
от страна на югославски гра 
ждани, които продаваха обу 
вки, ризи, чорапи, грамофо
нни плочи, шоколад и тм.

Свиждането се проведе в 
пълен ред.

вото...

А. Д.

Хандбал

лХойдук Ведно“ (Неготин) - Л Бод- 

конски“ (Димитровград) 27:21 (№11)
контузата на най-добрия хан 
дбалист Милев, в началото 
на първо полувреме, при ре 
зултат 15:15. Освен Милев 
най-добър в отбора на „А. Ба 
лкански” беше А. Петров.

„А. Балкански" игра в съ
став: Ставров, А. Петров 9 
Соколович, Пречков, Колев 1 
Симов 1, Милев 6, Петров 1 
М. Петров 3.

Макар че водеха равносто 
йна борба до средата на вто 
рото полувреме, хандбалис- 
тите на „А. Балкански" ”: 
успяха да запазят резултата 
до края на срещата. Мача 
се игра на 1 октомври в Не 
ютии и домашните хандба 
листи спечелиха срещата с 
резултат 27:21 (10:11).

Като оправдание за неус
пеха може да се наведе и

СТАРИ
ФОТОГРАФИИ не

Момиче от Боси
леград изпълнява 
популярната „ки
тка" в началото 
нй тоя век

I . - А. Д.
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Репортаж

ВРЕМЕ, ВЕНЧАВНИ И
ИИШ11Р1Р^> р . ,, *'V

I !'т

■ЧВЯЛО ГРОЗДЕ яш
Повече от ливадите по те

чението на Бранковска, сет
не Тлъминска река, си стоят 
още некосени. Отива си сеп 
тември, но многоочакваното 
от земеделците „сиромашко" 
лято все не идва. А за отави 
те трябва слънце и хубаво 
време. Иначе трудът на хо
рата ще бъде напразен. Ако 
и останат отавите некосени, 
поне добитъкът няколко пъ
ти ще се напасе добре. И то
ва ще бъде някаква полза, 
ако есента продължи като 
досега. Но след лошото, ид-

старият косач. — Тая годи
на изпадна някак шашава. 
„Отиваме” от времето и през 
жътва, и вършитба, и сега. 
Ще пусна още някой откос, 
и ще го зарежа ... Нека пу
стее!

Пристигаме в Бистър. Дво 
рът на основното училище е 
изпълнен с ученици. Не за
това че има много деца, но 
дворът е съвсем малък. Ос
вен това през него минава 
пътя за Ярешник и други се
ла от тоя край в полите на 

ва хубаво. Това знаят бран- Църноок. По време на петна 
ковчани, рибарчани, рикаче-^ Десетминутното ученическо 
вчани и тлъминчани и чакат междучасие мина джипа на

горската секция от Босиле
град който слизаше някаде 
от планината, а нагоре пре- 

Плаши сиромашията, товареният трактор на мест 
ната земеделска кооперация 
кара най-различни стоки за 
един селски магазин. Деца
та направиха място да 

коси нат колата и пак се заигра
ха. Пристигна и колата на 
общинската културна общ- 

каш, надпреварва се с вре- ност от Босилеград. След пе
тия час ще се прожектира 
филма „Сараевският атен

тат”. Децата с нетърпение 
очакват да минат часовете. 
После ще се изпълни малка
та училищна зала, приспо
собена и за кинопредставде- 
ния. Културата и техниката 
проникват и тук въпреки 
всички препятствия.

Край сградата на долно- 
тлъминската земеделска ко
операция десетина мъже те
глят закъсалия в калта ка
мион. Стене моторът, напря
гат сили хората, но той все 
повече затъва. Най-после под 
гумите слагат дървета й ка 
мъни и — готово! Работни
ците измиват ръце от калта, 
изтърсват дрехите си и запо 
чва разговор край чешмата. 
Последната е построена пре 
ди няколко години — хубав 
обект между дворовете на 
старото основно училище и 
кооперацията. С извънредна
та си планинска вода и ар
хитектурно решение тя е 
украс на село Долно Тлъми-

В разговора се преплитат 
нишките на повече теми: за 
кооперацията, която е в теж 
ко материално положение, 
за историята на местния у- 
чител и прислужиичката, за 
помещенията

му отговорих: Не другарю, 
когато времето е ясно изоб 
що не тече ... „Избухва смях 
и се минава 
вицеве ... Историйката с ка 
нцеларита на Радивой Ива
нов ще си остане като 
от миналото на талъминския 
край. Вече е построена 
сграда за местна канцелария 
и не след дълго в село Дол
но Тлъмино ще бъде най-но
вата

на най-новите

на местната 
канцелария, която завежда 
Радивой Иванов.

виц
нова

— Раде, я им кажи на дру 
гарите какво е констатира
ла републиканската 
сия за твоята канцелария — 
обръща
„шеф" Кроне Станков 
операцията — и не чакайки 
това да каже Радивой — 
изтъква

коми-времето да се оправи. А то 
хич не се оправя. По склоно 
вете на Църноок белеят сне
гове.
но тя знае, че е още рано за 
неканения бял гостенин и ве 
кът ще му бъде кратък.

В село Рикачево над само 
то шосе един старец 
отава. Наредил е вече някол 
ко прави дебели откоса. Ся-

и съвременна местна 
канцел'ария в Босилеградско 
И хората тогава 
де трябва да се

се към местния
от ко ще знаят къ 

венчават..,
В кооперативния 

младата симпатична
сам

— между другото в 
акта било написано, че е по- 
добре хората да се венчават 
в черквата, отколкото в 
зерното помещение на мест 
ната канцелария ... Братя, 
целият таван тече и мазил
ката пада ли! И Кроне се 
срещнал с хората от тази 
републиканска комисия. „Пи 
та ме един от тях: — Тава
нът вицаги ли тече

магазин 
прода

вачка мери хубаво бяло гро
зде. Килото — четири дина
ра. С два динара по-ефтино, 
отколкото в Босилеград. И-

ми- ми-

ма и олио, което в босилег- 
радските магазини не се на
мира. Все пак Долнотлъмин 
ската кооперация живее.метото ... Лоша година, мо

мчета! разприказва се но. — а аз Стоян Станков
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