
ОТЧЕТ - ПРЕД РАБОТНИЦИТЕРазширено заседа
ние на Секретариата 

на ЦК на СКС
Секретариатът Централнияна комитет на Съ-

Дерацията. Обсъждани бяха резултатите от съве-

щанията в междуобщинските организации на ко
мунистите по най-важните задачи във връзка с про 
веждането на Писмото. Секретарят на ЦК на СКС 
НИКОЛА ПЕТРОНИЧ 
шест групи:

разграничи тези задачи в

ВрятстВо
— Икономическата стабили 

зация: с общи усилия да се 
създаде такъв политически 
климат, че действуването на 
новите мерки и ония, които 
ще бъдат приети, да се при
ема без нервничене. Всички 
въпроси, свързани със стаби 
лизацията са от огромно зна 
чение и зарад това, че нав
лизат в жизненото равнище 
на трудещите се, особено на 
работниците. На работници
те следва да се каже исти
ната за положението на тех
ните организации, за загуби 
те, не бива да се правят и- 
люзии за лекото надделява
ме на съществуващите зат
руднения.

— В осъществяването на 
амандманите отбелязваме 

начални резултати, макар че 
след Писмото е направено - 
много повече, отколкото пре 
ДИ него. Забелязва се изоста 
ване в прилагането на аман- 
дманите особено в нестопан 
ските дейности.

— Последователната и ос
тра акция против извращени 
ята в областта на социални
те отношения следва да бъ
де част от цялостна програ
ма на социална политика в 
Сърбия.

Кадрите и кадровата по
литика са част от общата

акция на Съюза на комуни
стите. Те са длъжни още 
по-пряко да се ангажират в 
тази област. Трябва да оси
гурим механизъм политиче
ската ориентировка в Съюза 
на комунистите в кадровата 
политика още по-решител- 
ко да се провежда — подчер 
та Никола Петронич. Но сле 
два да се включи и норма
тивната деятелност в тази 
акция, та тя да стане задъл
жителна.

— Писмото и речта на др. 
Тито дават възможност и за 
дължават на още по-решите 
лна борба Съюза на кому
нистите в Сърбия срещу вси 
чки вражески групи, а осо
бено срещу ранковичевци и 
коминформовците, срещу 

класовия враг, поразен в ре
волюцията, срещу национа
листите, джиласовците, ана- 
рхолибералистите, еснафите. 
Централният комитет на Съ-' 
юза на комунистите в Сър
бия на 45-то заседание беше 
твърде ясен и определен по 
отношение либерализма ка
то опасност, присъствуваща 
в СКС, както и по отноше
ние на вражеските сили, дей 
ствуващи в нашето общест
во. Това нещо търси непре
късната борба с врага на 
всички фронтове.
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на комунистите не е само 
идейно насочваща сила, но 
и акционен двигател в пъл
ния смисъл на думата, т.е., 
оная сила, която с конкрет
на акция ще провежда про
грамата и решенията на Съ
юза на комунистите в Юго
славия и ще пречи на разни 
отклонения от неговата ли
ния. А това е тъкмо онова 
което винаги трябва да има 
ме пред очите си.

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО отзовавайки 
бата на генералния директор на Радиотелеви- 
зия Тнтоград Миладин Перович, отправи по 
повод Новата 1973 година следното привет
ствие към гражданите на Югославия:

се на мол-

За три месеца-успехи 

колкото за три години
За изтеклата 1972 година 

можем наистина да кажем, 
че в процеса на продълже
нието на нашето революци
онно развитие беше една 
от най-значителните, но и 
най-трудни в преодоляването

на натрупалите се различни 
отрицателни явления и сла
бости в нашата социалисти
ческа общност.

Разбира се, различните усло 
жнения, слабости и така пата 
тък, не са се натрупали са
мо в течение на миналата 
година, но и от по-рано, в 
процеса на усъвршенствува- 
не на нашата обществена си 
стема и приемането на раз
лични важни решения, на 
които оказваха отпор отдел 
ни хора или групи. Против 
този отпор трябваше през из 
теклата година да предпри
емаме твърде енергични мер 
ки в разни среди, а на пър
во място в самия Съюз на 
комунистите. Тези мерки бя 
ха посрещнати с най-широко 
одобряване в цялата страна, 
което най-добре потвържда
ва, че сме на добър път. Не 
се касае''тук само за одобря 
ванс, въодушевление и довс 
рие на народа, но и за иска
не със същия темп да се про 
дължи докрай и да се мах
нат множество слабости и 
отклонения. Тук проличава 
готовността на нашите хора 
и сами да участвуват в това.

Още веднъж се показа, че 
успешното изграждане на со 
пиализма и укрепването па 
кохезията на нашата много
национална общност не мо
же да се осъществява без 
идейно-политически единен 
и акционно способен Съюз 
на комунистите. Ние отдав
на вече говорим, че Съюзът

За тази цел ясно разгра
ничихме и решително се за
ловихме на борба с класо
вия враг и с всички против
ници на нашата самоуправи 
телна система. Битката сре
щу национализма, която по- 
решително започнахме по- 
предишната с успех продъл
жихме през изтеклата годи
на. Нанесохме, така също, 
решителен удар на либера
лизма, който отслабваше ак- 
ционната мощ на Съюза на 
комунистите, разводнявайкн 
или отричайки ролята на Съ 
юза на югославските кому
нисти, и по този начин до
пускаше действуваме и нах
луване па класовия враг. За 
силихме борбата против тех 
пократизма, който заплашва 
ше да се наложи над про
изводствениците, нанасяйки 
щети па самоуправлението. 
Естествено, не намаляха ин 
пашите постоянни усилия в 
премахването па бюрократи 
ческите, догматически и дру 
ги аитисамоуправителии си-

— Политическото диферен 
циране в Съюза на комуни
стите трябва да става в ак
цията, в изпълняването на 
задачите, защото само така 
може да се различава съ
щинското - от приемането на 
задачите само на думи. Акци 
ята на Съюза на комунисти
те в Сърбия не е кампания, 
нейния интензитет няма да 
се намали — тя ще предста
влява основата издейству
ваме на Съюза на комуни
стите в подготовките на Се- 
дмия конгрес на СК в Сър
бия. Също така, ще с необ
ходимо съдействие и коор
динация ма акцията па Съ
юза па комунистите с оста
налите обществено - политп 
ческп сили в провеждането 
на задачите в подготовките 
ма Седммя конгрес па СКС.

В разискванията, които бя 
ха твърде плодовити, взеха 
участие мнозина диекутанти

ДРЛГОСЛАВ МАРКОВИЧ, 
председател на Скупщината 
па СР Сърбия, между друго
то каза:

— Няма по-добро потвър
ждение па правилността на 
становищата от Писмото и 
речите па другаря Тито от 
това ако кажем, че за три 
месеца сме осъществили ко
лкото за три години. В Съю
за иа югославските комуни
сти и в СКС трябва да се 
дадат пълни и точим оцен
ки и отговори не само на 
моменталните политически 
явления и процеси, но и

въпроси от по-дългосрочен 
характер и съдържание.

Председателят на ССРН 
ПРЕДРАГ АЙТИЧ, 
другото, каза, че е необхо
димо да се надминават раз
личните становища и сили
те максимално да се насоч
ват към осъществяването на - 
начертаната политика.

Накрая на седемчасовите 
разисквания говори и пред
седателя на Съюза на кому
нистите в Сърбия ТИХО
МИР ВЛАШКАЛИЧ. Той по
дчерта, че сега е необходи
мо крайно критическо отно 
шепне към онова, което пра 
ви Съюзът на комунистите.

Диференциацията в Съюза 
па комунистите започЦа и 
върви. Допуснахме обаче то
зи процес да става конфуз
но н неясно. Не можем и не 
смеем да бъдем политичес
ки наивни, подчерта Влаш- 
калич, и да считаме, че този 
процес ще тече без смуще
ния н ще върви лесно. На 
мнозина отговаряха условия 4 
та ма ненамеса'и либерали
зъм, конто останаха след 
нас. Затуй пред Централния 
комитет стон задачата не
прекъснато да следим и ра
зясняваме процеса на дифе-

между

В този
БРОЙ:

1972-ГОДИНА 
НА УСПЕХИ И 
ТРЕВОГИ

СТР. 12

ЗА НОВАТА 

ГОДИНА - 
ТОК В ПЕТ

ли.
Курсът към укрепване па 

Съюза па комунистите и пре 
махваното на отклоненията 
пи даде възможност тъкмо 
миналата година решително 
да тръгнем към последовате 
лно укрепваме па самоупра
влението и във връзка с то
ва и към осъществяване иа 
доминантна роля па работ
ническата класа в нашето 
общество. Както 1971 година 
беше година ма приемане па 
амандманите, през изтекла
та година бяха направени 
първите крачки в тяхното 
провеждаме на всички сек- 
гори иа обществения живот, 
а отделно в стопанството. В 
настоящия момент това е и 
главното поприще иа борба 
за нашето по-нататъшно об
ществено развитие. Напети- 

(Следва на 2 стр.)

СЕЛА
СТР. 6

СЪОБЩЕНИЕ

РЕДАКЦИЯТА НА „БРАТСТВО" СЪОБЩАВА ИА 
АБОНАТИТЕ СИ, ЧЕ
НОВАТА ТЕКУЩА СМЕТКА НА ВЕСТНИКА Е
62500-603-9529 — СДК Ниш

За „Братство” — Ниш 
Ул. Ст. Паунович 72.

Годишен абонамент на вестника с — 40, полугоди
шен — 20 дин. __________

ремциране и даваме подкре
па па всички среди. Необхо
димо е — изтъкна той---- неот
ложно Да съчиним и пуснем 
в оборот едни ясен .концерт 
па осмислена идейна рабо
та, за да може час по-ско- 

се спечели битката наро да 
идейното поле.па



СЕСИИ НА
ОБЩИНСКИТЕ
СКУПЩИНИ
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на това още върви бавно, 
има непоследователност и от 
пори. Но отстранявайки оно 
ва, което досега ни пречеше, 
ние ведно дограждаме и усъ 
вършенствуваме нашата по
литическа, икономическа и 
обществена система изобщо.

Паралелно с това, нашите 
усилия бяха насочени към 
стабилизация на икономиче
ските процеси и разрешава
не на дългосрочните стопан
ски проблеми. Укрепването 
на материалното положение 
па работническата класа и 
осъществяването на нейното 
решаващо влияние и в из- 
вънсгопанските сфери може 
да се осъществи само с по
добрение на условията за 
осъществяване на дохода и 
съответни промени в разпре 
делението му. Беше крайно 
време да изострим борбата 
за по-добро стопанисване и 
по-рационално използване на 
средствата за повишение на 
производителността на тру
да и установяването на лич
на и колективна отговорност 
за поведението на всички. 
Всекиму трябва да бъде яс
но, че не можем вече да поз 
волим инфлацията, неликви 
дността и други стопански 
затруднения да ни подриват 
самоуправителните отноше
ния и да затрудняват реали
зирането на дългосрочните 
цели на икономическото раз 
витие. Не може повече да 
се толерира тук-таме вместо 
печалба да се правят загуби, 
да се продължава неликвид- 
ността и д.1 се изразходва 
над реалните възможности; 
с една дума, да не се рабо
ти по неикономически, бю- 
рократически и неотговорен 
начин.

дителността на труда с че- кои части на света и по-на-
тири на сто. Ог отделно зна- татък са изложени на употре
ченпе-с увеличението па из- ба на сила и на най-страш-
носа на сгокц с около 18, до- пи военни опустошения —
като вноса е по-малък с око- довежда се под въпрос съд-
ло 5 на сто. Процесите в об- бата на цели народи. Така
ластта на иестоковия оборот е в Индокитай, подобно е и
са още по-благоприятни. Та- на Близкия изток и иавсякъ
ка вместо дългогодишния де, където народите все още
платежен дефицит е осъще- трябва да се борят за свобо-
ствен суфицпт и чувствнгел да и независимост,
но бяха увеличени девизни- Да погледнем положение- 
те резерви. Забележителни го във Виетнам. В момента,
резултати бяха постигнати и когато изглеждаше, че иай-
в селското стопанство. Въ- сетне ще се сложи край па
преки редица природни и суровата и продължителна На 28 декември 1972 годи 
други бедствия, производст- агресивна война, агресията на се проведе сесия на. ОО-
.вото на пшеница да речем, продължава с такава брутал щинската скупщина в Сур- избира Общинската скупщи-
е увеличено с около 13 на пост, която възмущава це- дулица. На заседанието оя- на и обществено - политиче
сто в сравнение с десетго- лия свят. Надеждите и очак- ха разгледани: временното ските организации, според
дишното средно равнище, а ванията на миролюбивото чо финансиране па ОС през пъ- него месечните лични дело
производството на царевица , вечество са излъгани. Не съ- рвото тримесечие на 1973 АИ на функционерите през
миналата година беше на ществува гшщо, с което мо- година, някои въпроси от 1973 година ще зависят от
равнището на рекордната гат да се оправдаят иай-но- данъчната политика, форми- средната стойност на лични
1966 година. Трябва да изтък вата ескалация на войната, райето' на Общинска общ- те доходи на трудещите се в
пем, че увеличението на об- безогледното и свирепо бом пост за физическа култура, стопанството, увеличени с
щественото производство в бардираие, дори и на бол- провеждането на конститу- коефициент 2,5 до 4.
недостатъчно развитите об- шщи и масово избиване на ционните амандмани в тру- Също така изменен е и ма 
ласти с 2 на сто над ръста невинни хора. Нашите хора довите организации в Сур- ксималният личен доход в
на съвкупното обществено дълбоко съчувствуват на из- дулишка община и др. общината, който бе ограни-
пронзводство в страната, е мъчения виетнамски народ чен на 4.000 динара, а в бъ-
резултаТ на нашата полити- и народите на целия Йндо- Закъснява нормативната де- деще той би се движил до
ка в това отношение. китай. Дали правителството ятелност във връзка с * про- този, който бе определен в

Уверен съм, че нашите тру На САЩ и занапред ще си веждането на конституцион- СР Сърбия. 
д.ещи се с оптимизъм могат прави оглушки във връзка с ните амандмани Прие се и отделен обиде
ла гледат на своето бъдеще, искането на световното об- ствен договор,с който сере
Ние в 1973 година навлиза- ществено мнение? Не е ли Отборниците констатира- гулират дохода и личните 
ме с добра основа' Курса, ударил дванадесетия час за ха, че в трудовите организа- доходи в извънстопанскше
който взехме по отношение подписване на споразумение ции не са били приети ак- деятелности като допълне-
укрепването на единството за мир? В противен случай ционни програми за прила- ние по някои въпроси във
на Съюза на комунистите и положението само може да гането на конституционните връзка с вече приетия Общ
укрепване на акцията му, ра се влоши, не само в Индо- амандмани, нито е утвърде- обществен договор и самс-
зширяването на материална- китай, но и в целия свят. на формата и процедурата управителното споразумение
та база на самоуправлението от Своя страна, Югосла- за запознаване на трудещи- в разпределението на дохо- 
н стабилизацията на стопаи- вия и занапред ще следи при те се с тях. Самоуправител- да и личните доходи на те-
с )вото — трябва да продъл- «ципите на необвързаната по ните органи, службите и си- риторията на Общинската
жим решително и това са литика, ще допринася към кликата не са показали ну- образователна ' общност в
нашите наи-важни задачи в разрешаването на междуна- жната дейност във връзка Сурдулица.
предстоящата година. родните проблеми, укрепва- с прилагането на амандма-

Що се касае до външната нето на мира и укрепването ните: XXI, XXII и XXIII.
политика, Югославия продъл на сътрудничеството между Най-много са закъснели ка
жи с плодовитата активност народите. Но в същото вре- меиоломът ‘„Варденик”
на международен план в съ- ме Югославия още повече муналното предприятие
гласие със своите възможно внимание ще посвети на обез земеделско-търговският ком
ети и големия престиж, с печаването на сигурността и бинат „Масурица".
които се ползва в света. Пра мирното развитие на своята
вихме усилия макар и недо- , страна. Отделно внимание
статъчни, особено . на афри- ще посвещава на подобрени

азиатския конти- ехо на отношенията със сво-
за по-нататъшно по- ите съседи. В това отноше-

Сурдулица
договор за личните доходи 
на функционерите, които

Общинската скупщина прие 
и решение за основаването 
на Общинска общност за фн 
зическа култура и избра и- 

и нициативен отбор от
ко-Ясно е едно — трябва да 

се изборим за икономическа 
стабилност. Цената, която 
трябва да платим за това не 
е малка и ще са нужни жер
тви. Но важно е, че тежес
тта на стабилизацията тряб
ва да бъде разпределена 'ка 
цялото общество. В това от- добряване на 
пошение мерките, които се
га влизат в сила, включвай-

три
члена, както и решение У- 
чилищния център „Йосии 
Броз Тцто" в Сурдулица да 
можеЛичните доходи на функци

онерите зависят от средна
та стойност на личните 

ходи в стопанството

Общинската скупщина 
прие и отделен обществен

да формира паралелка 
за квалифицирани работни
ци в областта на

канския и 
иент до-

кьрговия-огиошенията 
и сътрудничеството с мнолсе 
ство страни, което даде зна 
чително добри резултати.

Във връзка с общрто по
ложение в света, изтеклата 
година в голяма степен ха
рактеризира — главно 
европейския континент —за

ние няма да ни попречат ни 
зловредните измислици, раз 
лични спекули и натисци от 
страна на някои реакционни 
кръгове в чужбина. Макар 
че светът е пълен с неизве
стност и заплахи, вътрешна
та здравина и единство на 
социалистическа Югославия, 

силен стремеж към преговар кахо самоуправителна и нео 
яне и споразумяване зарад бвързана страна, тя е най-гол 
разрешаване на парливите у

та.

М. Величковки и ония, с които се огра
ничава общото, а в някои 
сектори и личното потребле 
ние — са необходими за ус
коряване на стабилизацията.
Разбира се, те не смеят да 
пречат на възпроизводстве- 
ната способност на стопанс
твото и да стават за сметка 
на необходимото лсизнено 
равнище на трудещите се.

Резултатите, които през 
миналата година осъщест
вихме в областта на 
термалното производство и 
и жизнения уровен и по
край съществуващите тру
дности и проблеми, са за
бележителни. Трябва да спо особено значение е създава- 
менем например, че според 
сегашни проценки, в проми 
шлецостта производството 
нарасна за осем, а произво-

Босилеградна

в Босиар “ ‘'“™ЛИЯ месе« бе предложено формиране 1леград се проведе се- на съвместна служба яп 
сия на двете камари на Об- решни работи 
щинската скупщина, на коя- ? раооти
то отборниците

яма гаранция на нашата си
гурност и успешно развитие.

Накрая, на всички граж
дани на нашата страна, на 
всички трудещи се, на наша 
та младеж и пионерите, на 
армейците и работниците от 
сигурността, честитя Новата 

За европейските страни от 1973 година с желание да ни 
бъде. щастлива

мел<дународни въпроси. Та
кива стремежи не бяха без

вът
„ за общини

те: Враня, Сурдулица, Вла- 
дичин Хан, Босилеград, Буя 
новац, Прешево и Търгови
ще. В разискванията 
тъкна, че поради редица 
цифични оостоятелства е ну 
жно Службата за вътрешни 
работи в Босилеград засега 
да не се обединява с остана- 
лите в съседните общини.

и то орниците 
екваха за

успех и човечеството натис- взеха реше
ние за ребаланс на бюдже
та и за временно финанси
ране на бюджетните органи
зации дб приемането на но
вия общински бюджет.

В материалите

нато и иначе с тежки пробле 
ми и големи неизвестности, 
поздрави това с облекчение.

ма-

се из- 
спе

и плодовита. за сесията
нето на атмосфера на по-гол 
ямо доверие и засилване на Босилеградактивността към осъществя
ване на по-сигурен и стаби
лен мир. Това вече доведе 
н до по-значителни конкрет 
ни споразумения, а с Конфе 
ренцията за европейската си 
гурност, която се подготвя, 
положително ще повлияе и

отново рази- 
положението в 

глъминската земеделска ко
операция, която от Общин
ската скупщина 
рееше помощ за 
на положението • 
стопанска организация 
не е изготвила 
програма, с която да се опи
та да се спаси от фалит — 
каза се на сесията. Именно 
за това не се прие предло
жението да се отпусне по- 
мощ на кооперацията.

Преустроена МО на СКС
С ПИСМО ТЪ-

На територията на местна 
та партийна организация в 
Босилеград, която

саниране 
си. Тазита конференция на СК в Бо- 

силеград, която 
член.

Очаква
ще има 41е преуст

роена с решение на Общин
ската конференция на СК, 
са оформени седем клонове] 
О! които четири в града, 

в ня- Новоформираните партий 
утни кпн. НИ клонове се конституира

ли тп ,лп> ^ т*т ха НР63 миналата седмица изн то дори се влошава. Ня- избраха членове

схще 
санационнасе, че с преустрой

ството на най-голямата 
тийна организация 
пата

на други региони.
И докато положението в 

Квропа се подобрява, 
кон области на ак

пар- 
в общи- 

ще се обогати и заси
ли. дейността 
на Съюза на на членовете 

комунистите.
на местна- В. В.

в. в.‘
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Разговори с републикански 

представители в Димитровград

ДА СЕ ОБЕЗПЕЧИ
ЕЗИКОВО
РАВНОПРАВИЕ

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО 
НА СКС

КОМИСИЯТА на ЦК на 
СКС и 
ти на Скупщината на СР Сър 
бия в състав: ДраГослав Та- 
нич —• председател на Орга
низационно-политическия ко 
митет на СР Сърбия, Люба 
Иванович, секретар'на коми 
тета и Видойко Величкович, 
секретар на комисията на 
ЦК на СКС за работа на Съ
юза на комунистите по раз
витие на отношенията меж
ду народите и народностите, 
проведе съвещание с пред
ставители на обществено-по
литическите организации и 
общински представители от 
димитровградска, пиротска 
и бабушнишка община, с 
цел да се види как и в коя 
степен се осъществяват ре
шенията за езиково равно-

Поставя се въпрос, кой е 
основният проблем, поради 
който тези права не се осъ
ществяват в по-голям обем.

Представителите на Дими 
тровградска община, изтък
наха недостига на средства 
и кадровите проблеми. Бе 
изтъкнато, че те имат вза
имна връзка и че осигурява
нето _ на подходящи кадри 
изисква засилване на мате
риалната база. В дискусиите 
имаше мнения, че съществу
ват субективни причини и че 
въпросът във връзка с езика 
има повече димензии. От та 
зи гледна точка бе изтъкна
то, че съществува стремеж 
(особено в гимназията) да 
се владее оня език, който да 
ва възможност за по-ната
тъшно обучение във висши 
учебни заведения.

На съвещанието бе изтък
нато, че е нужно и законно 

•задължение да се създадат 
условия за равноправна упо
треба на езика, а правото на 
всеки гражданин е дали ще 

-го ползува.
Като заключение на пред

ставителите на комисията и 
общините бе казано, че е 
нужно тази материя да се 
регулира чрез статутите на 
общините, предприятията, съ 
дебните- органи, училищата 
и обществено-политическите

Нужди от 

стопанско
междуобщинско

сътрудничество
съответни кохчите-

През декември 1972 във Враня се проведе изборно 
заседание на междуобщинската партийна конференция, 
на което се разгледаха актуалните икономически и об
ществено-политически проблеми на общините от тоя ре
гион на Южна Сърбия и бе приета акционна програма за 
работа.

публика Сърбия — изтъкна 
Цветкович.

В последните пет — шест 
години — каза се на заседа
нието — общините от тоя ре 
гион са били обременени с 
демагожко-политикантски ак 
ции, от които бавно се ос
вобождават. Най-добра илю 
страция за това са избори
те, взаимното недоверие и 
конфликтите в общинските 
ръководства.

И в разискванията доми
нираха предложения, как в 
стопанско отношение по-ин
тензивно да се развива вран 
ски регион. В смисъл на то
ва, много повече отколкото 
досега, трябва материална 
помощ от Републиканския 
фонд за развитие на изоста
налите краища. Бе предло
жено тоя фонд да финанси
ра икономически програми 
най-малко с 50 на сто свои 
средства.

Отделно много се разисква 
за ролята на едрите стопан
ски организации в неразви
тите общини. В случая се из 
тъкна, че Враня има възмож 
ности, с помощта на средства 
от Републиканския фонд, да 
участвува в откриването на 
скромни цехове. Значи, ико
номическата политика и сто 
папското сътрудшшество в 
тези общини трябва да се ре 
шават по друг начин. По
точно да се съзададе и прие 
ме единствена политика за 
икономическо развитие на 
целия регион.

В работата на заседание
то взе участие и Мирослав 
Марковнч, член на Секрета 
ри ята на ЦК на СР Сърбия. 
Той говори за акционната 
готовност на комунистите 
след Писмото и за стабили 
зацнята на стопанството. Ра 
ботническата класа трябва 
най-непосредствено да уча
ствува в партийната полити
ка. При това комунистите в 
трудовите организации са от 
говорни за присъствието на 
партийно въздействие в са- 
моуправптелното решаване 
—• изтъкна Марковнч.

В седем общини, образува 
ши Междуобщинската пар
тийна конференция, живеят 
230.000 жители. Те са с мно
гонационален състав и насе
ляват предимно планински 
краища. Досегашните стопа
нски резултати тук не га
рантират по-бързо увеличава 
не на жизненото равнище на 
трудещите се 
встъпителното слово Бора 
Цветкович.

Тоя регион е между стопан 
ски най-изостаналите в СР 
Сърбия. Посоченото стопан
ско
Цветкович създава миграция 
която е насочена и към Вра
ня. Националният доход на 
глава от населението възли
за на 2.457 динара, а всеки 
десети жител от тоя регион 

. е на работа.
Стопанската изостаналост 

силно действува върху само 
управителните и обществени 
отношения и създаването на 
„общински случаи”.

Имайки предвид тези фак
ти — изтъкна Цветкович тру 
дно би могло общините от 
тоя регион да се развиват 
самостоятелно. Защото, ос

вен Враня, останалите об
щински центрове са стопан
ски изостанали. Сега, пора
ди недостиг на средства, а 
под действието на законите 
за премахване на неликвид- 
ността, в трудно положение 
ще изпаднат редица стопан
ски организации от тоя ре
гион.

правие на територия на то
зи регион.

Членовете на комисията 
на ЦК на СКС се интересу
ваха докъде се е стигнало 
с прилагането на Републи
канския

каза във

закон за езиково 
равноправие на народите и 
народностите и дали са съз
дадени основни условия за 
употреба на езика и писмо-

състояние изтъкна

то.
Във връзка с това предста 

вителите на комисията изтъ
кнаха, че не са доволни от 
досегашните резултати и че 
не се е настоявало за осъще 
ствяване на тези права. Бе 
изтъкнато, че Димитровград 
ска община има над 95°/о 
жители от българска народ
ност, а няма никакви иско
ве, отправени на .български 
език.

организации с цел на всички 
да се отговори наискове

оня език, на който са отпра
вени.

А. Д.

Бора ЦветковичПо покана на президента Йосип Броз Тито
Досега са съществували из 

Вранявестни инициативи 
със своята промишленост да 
участвува в развитието на 
останалите съседни общини. 
Обаче досега в това не се е 
успило. Причината е, че не 
съществува конкретна про
грама за развитие на тоя ре
гион въпреки разположнмп- 
те суровинни ресурси: гори, 
руди, минерални води, пла
нински туризъм и др.

Саадат наскоро в Югославия
Египет Анвар ел Саадат ще 
направи наскоро официално 
слионевно посещение на 
Югославия. По този случай 
двамата президенти ще об

менят мнения във връзка с 
международното положение 
и за подобрение па между
държавните отношения меж 
ду двете страни.

По покана на президента 
на Социалистическа федера 
тивна република Югославия 
Йосип Броз Тито президен- 

Арабската републикагът на

ИЗХОД ЗЛ ПАСИВНИТЕ 
ОБЩИНИОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 

ДИМИТРОВГРАД
СЕСИЯ НА Вместо констатации и по

литическо деклариране, зана 
пред в стопанското развитие 
са необходими най-коикрет-

пресичат автомобилния »
както се правеше досега. С > ли31,фаие. В това отношение 
построяването на автогара- на общините в Южна Сър- 
та на това място би се разто бия с албанска и българска
парило движението в «еигъ- ^Гпреди^хва Специално 
ра па града, през който сеш за схопанското развитие на 
минават около 78 автобуса’ общините Буяиовац, Босиле 

- ле|, град и Прешево трябва ра-
л ' дикално да се увеличат ма-

А. Д. термалните средства от Ре-

В. ВелиновВ
Отборпиците приеха пред

ложението за определяне мя 
стото на автогарата в Дими 
тровград. Решено с гарата 
да бъде построена до меж
дународното шосе на улица 

, „Борис Кидрич". Според 
формацията автогарата тряб 
ва да заема около 1.600 ква-

Яа 29 декември миналата 
година в Димитровград се 

на общинскатас ъстоя сесия 
скупщина. Бяха разгледани 
мерките за изготвяне па са- 
национни програми в трудо 
вите организации, въпроси 
па образователното дело, ку 
лтурната дейност и физиче
ската култура и въпроси за 
работната ръка в комуната.

им се

ин-

драта метра, а при движе
нието автобусите няма да
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Из нашите общини
Димитровград

ТЪРЖЕСТВО 

В „ГУМАРАТА“
ИСТИНА ЛИ Е, ИЛИ МЪЛВА?I

и кооперации 
лошо да повлияе и на

таналите предприятия 
А това може 
останалите 
така че цялото, 
вее провал.

боси- 
инте- 'ДНИТЕ, когато цялата 

леградска общественост 
нзивиоВ стопански организации, 

начинание да дожи-
работи върху тгровеж- 

на петте сто-След проведените заседа
ния бе организиран обед по 
отделните клонове.

В чест на празника, за ра
ботниците от „гумарата” те
атърът от Пирот представи 
пиесата „Ябълките цъфтят”, 
която бе играна на 19 декем 
ври в Дома на културата в 
Дим итровград.

По повод празника на не
колцина работници бяха връ

ВЕЧЕ 37 години съществу
ва и работи каучуковата про 

„Тигър”. По по- 
това на 20 декември

дане на интеграцията
организации (Автотранспор- 

„ Слога“, „Кин-стан“ и земеде 
кооперации в Босилеград и 

Горна Лисина), между работниците 
от Автотранспортното предприятие

наиски
ще се изгубят 

е злонамерена мълва, 
наясно и в Автотран-

мишленост Истина ли е, че 
линиите или

тното,
лекитевод на

— Деня на „Тигър” — бе ор-
вганизирано тържество и

заводи
е това не са
спортното предприятие. Така ни

директорът «а предприятието,
ка-димитровградските 

. на „Тигър”.
Заводите в Димитровград 

по тържествен начин отбеля 
заха този празник. Бяха про
ведени тържествени заседа
ния на работническите съве 
'ти,' на които бяха изнесени 
отчети за деловите резулта
ти и постиженията през ми
налия период, както и за'бъ 
дещите задачи.

се носи и разпространява една до- 
неприятна мълва. Според нея, с 

влизането в обединеното предприя
тие Автотранспортното щяло да из
губи всички свои рейсови линии!? С 
това би бил. сложен край на пътни
ческите съобщения в босилеградска 
община. Хората ще останат без ра
бота, превоз ~и пр. и пр. От тази гле
дна точка, от интеграцията ще има

за и
Цветан Борисов, на път за Белград, 
където отиваше да се осведоми на 

места в републикански

ста
чени награди за двадесетго
дишна работа във фабри- 

„Тигър”. Петър Наков, 
директор на фабриките за 

нишки в Димитров-

компетентни
те органи да ли това е така 
другояче.

Сега остава проблемът хубаво

иликите

гумени 
град получи 
ник.

златен часов-
да се изучи и напълно разясни пре- 
ди всичко на трудещите се от Авто
транспортното и на населението, ко
ето не без тревога е приело 
мълва. Тогава ще се види да ли се 
касае за злонамерено пуснат слух 
за да не се проведе интеграцията 
или е това реална възможност. И 
работите да се доведат в каналния 
ред.

А. Д.

повече вреда, отколкото полза 
всички в комуната. С това косвено 
се говори, че това предприятие не 
трябва да влиза в обединението.

за
тази

ЦВЕТАН БОРИСОВ-НОВ ДИРЕК
ТОР НА АВТОТРАНСПОРТНОТО 

ПРЕДПРИЯТИЕ В БОСИЛЕГРАД
Лесно е да се дойде до извода, 

че колективът на най-голямото пред 
приятие в общината се е поколебал 
в решението си да се обедини с ос- Ст. СтанковСъвета на трудовата общ- 

Автотранспортното предприятие в Босиде-
На заседанието на

кост в
град, състояло се на 3 януари тази година, за нов 
директор на предприятието е избран ЦВЕТАН БО
РИСОВ, юрист, досегашен секретар на предприя- 

председател на Общинския профсъюзен съ 
в Босилеград. Досегашният директор на пред- 

Иван Стойнев, завършил икономист,

200 ТОНА ЦИГАРИ ЗА НР БЪЛГАРИЯ
Според неотдавна сключе

ния договор между „Булгар
табак” и ДИН (Дуванска ин 
дустрия Ниш), тютюневата 
фабрика в Ниш до края на 
1972 година произведе и пре 
даде 200 тона филтер цига
ри „Стюардеса” за българ
ския пазар.

Новопроизведената цига
ра е създадена от смесени 
български тютюни, а остана 
лия материал е обезпечила 
нишката тютюнева

рия са свързани с внос на 
тютюн за нуждите на ниш
ката тютюнева промит ле- 
ност. Съществува реална 
основа за такова сътрудни
чество и в настоящата годи-

М. Величков

тието и 
вет
приятието
неотдавна бе назначен за ръководител на отдела за 
приходи в Общинската скупщина в Босилеград.

фабри
ка.

Тези делови аранжмани с 
Народна република Бълга-

Ст. на.

Време е съгласувана обща 
акция да тръгне от общин
ските ръководства, да се съ 
здаде фонд за електрифика
ция, като се поискат креди
ти от Републиканския фонд 
върже и всички други об
ществено - политически .ор
ганизации.

Защо това е не само бла
городна комунална, но вед
но и обществена акция. Още 
повече че сега силите и въз
можностите си някои обхцин 
ски организации 
неопределени и абстрастни 
програми, от които няма по
лза. Само конкретните про
грами могат да имат белег 
на обществено - политичес
ки акции.

Значи за електрификация
та в Босилеградско трябва 
да се мобилизират всички си 
ли в общината. Ако се ус
пее, сигурно ще се премах
не поразителният факт: от 
тридесет и седем села в об
щината досега само пет са 
електрифицирани, и то ня
кои частнично.

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТААКТУАЛН0

ТЪРСИ АКЦИИЗа босилеградското сел
ско население електрифика
цията е най-голямо желание. 
Затова те не се отказват от 
нея, без оглед колко щестру 
ва и до кога би се завърши- Никой сега' в общината не 

знае колко ще струва на ед
но домакинство, за да полу
чи ток. Още по-малко насе
лението знае как само да се 
организира, за да не се тъп
че на място и прахосва цен
но време.

Въпросът е не само до сре 
дствата, 
случай много повече до нео 
бходимата организация 
акцията. Основно е, че 
тази цел не се разполага с 
проекти.

тават сами в своите настоя- . 
вания, не знаейки 
дък от кого да поискат по
мощ.

но в конкретния напосле-ла.

Общинската скупщина вся 
ка година отделя по някол
ко милиона стари динара 
за тази благородна акция.
По всички критерии това са 
незначителни средства. Спо
ред нуждите — може би и 
символични. Но и те оста
ват неизползвани. Не за то
ва, че няма къде да се из
ползват, но заради една про 
ста причина: босилеградска- 
та община няма ясна насо
ка как да започне електри
фикацията на селата. И та- помощ от другиго. 
ка средствата, които отделя без проект не може да се 
общината, след ребаланса 
на бюджета се използват за 
други потреби.

на
за пилеят вза развитие на слабо разви

тите краища, който за тази 
цел разполага с предназна
чени средства.

Без това не може да се 
тръгне от сегашната мъртва 
точка. Иначе още дълги го
дини ще се живс(е? в илюзия, 
че „държавата” 
ктрифицира селата.

Крайно е време едно 
седание на Общинската ску
пщина в Босилеград да бъде 
посветено на електрифика
цията. И не само това, но да 
се вземе конкретна програ
ма за работа, която ще об-

Дълго време Електродист- 
рнбуцнята от Лесковац обе
щаваше помощ, но това си 
остана обещание. Но ако то 
ва предприятие не е изпъл
нило обещанието си 
случая и своята дължност,

В няколко районни села, 
както например в Любатите, 
бяха от преди оформени ко 
митети по електрификация. 
И хората бяха събрали 
няколко милиона стари ди
нара. Наистина ентусиазъм, 
които не може да се опро
вергае. Но каква полза от 
това, когато той не е поддър 
жан от обществено -

по
в сама ще еле

защо тогава не е потърсена 
Значи,

за-

поли-
тическите организации, вклю 
чително и общинската власт 
Така бързо стихва волята и 
желанието на хората. Те ор

отпочне. Не само поради фо 
рмално-технически, но и съ
ществени въпроси.

В. Велинов
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Из нащите общини
Среща с първите босилеградски отборнщш ци да вземем което е необхо 

димо за фронта и за населе 
нието в опожарените села. 
Събирахме облекло и храна 
и от другите.

Някогашният младеж — 
партизанин — Добри Йова- 
нович също дълго време е 
работил в Босилеградско.ГОДИНИ НА ТРУД И УСПЕХИ

— Бях младежки ръково
дител и участвувах в работа 
та на Околийския отбор. За 
мен най-трудно беше да ор
ганизираме селската младеж 

важни акции. За- 
нощ по селата

НА ТЪРЖЕСТВЕНОТО 
седание на Общинската 
пщина в Босилеград, 
тено на тридесетгодишнина- 
та от Второто заседание на 
АВНОЮ, взеха участие и не
колцина най-стари отборнн- 
ци, участвували в работата 
на първия Народоосвободи- 
телен околийски съвет в Бо- 
силгерад. На заседанието те 
бяха сърдечно приветствува- 
ни от сегашните си колеги 
— отборници.

Това беше поводът да ги 
събере ми да нн разкажат за 
условията, при които са ра
ботили в първите следвоен
ни дни за създаването на на
родна власт в Босилеград- 
ско.

за- ро в гимназията в Босиле-ску- 
посве- град.

И Тоше Радованов, също 
отборник на първиятака

Околийски отбор си припо
мня за много детайли от съз

в редица 
това всяка 
провеждахме младежки засе 
да пия. -.даването на народна власт в 

Босилеградско.
— По това време работех 

в електрическата централа. 
Едно летно утро през 1944 
година с ротата си в Боси
леград влезе Васко Дукат- 
ски. Той извърши нападение 
на българското жандармерии 
ско управление и успя да го 
превземе. Месец-два след то 
ла започна да работи Око
лийския отбор.

Нашите събеседници каза 
ха, че в тези трудни години 
се работело денонощно, но с 
ентусиазъм. Дори и без зщт 
лата. Затова резултатите бър 
зо се показали. При огра
мотяването на населението, 
изграждането на пътища и 
училищни сгради за много 
кратко време били постигна 
ти големи резултати.

— Това време ще остане 
дълбоко в спомените ни, за- 
щото в него сме застроили 
част от своята младост — ка 
заха те на края на разгово-

Владимир Дамянов — Ку- 
шин, който е бил първ пред 
седател след войната на об
щината в Босилеград, ни раз 
каза за организирането на 
редица важни тогавашни ак 
ции.

Среща със старите отборници

— На 7 октомври 1944 го
дина в Босилеград формира 
ха Околийски народоосвобо 
дителен съвет, чийто първ 
председател бе Васко Апос
толов
другаря Милачко Констати- 
нов. По това време той бил

секретар на Околийския пар 
тиен комитет и отборник. 
Същевременно в Босилеград 
ско оформихме и шест об
щини, конто веднага започ
наха успешно да работят.

Преди това, през септември 
и по-рано бяхме ликвидира
ли българските жандармери 
йски участъци по селата и 
фашисткатата младежка ор 
ганизация, наречена „Бран
ник”, която имаше свое яд-

— Първата акция, която 
започнахме бе от заможните 
особено от бившите търгов-

Дукатски — каза
ра.

В. Велинов

Т. Одоровци

ЗАЩО НЯМА ПЕТРОЛ? НЕАКТИВНОСТ НА 

КОМУНИСТИТЕ В 

МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
И така, мъчат се и негодуват пот

ребителите, а търговците свиват раме- 
обещават, че след някой ден 

род ще има достатъчно. При това не 
забравят да хвърлят вината на селяни-

ТОЯ ВЪПРОС през последните сед
мици все по-често поставят жителите от 
иеелектрифицираннте босилеградски 
ла. Поставят го, не без основание: нито 
в един от магазините по селата и в гра
да няма капчица „газ” за осветление.

— Минах Горна и Долна Любата, 
отивах в Горна Лисина и най-сетне сле- 
знах в Босилеград по „газ”, но напразен 
ми остана трудът — се оплаква петде- 
сетгодишният Стоянчо Лазаров от 
Плоча, носейки празна пластмасова кан 

В града чух, че петрол имало 
Райчиловци и Радичевци. Ходих и там, 

положение. В радичев

пет-се- не II

те.
През есента .магазините бяха добре 

заредени с петрол — се оправдават тър 
говците. Но хората, плашейки се от по
скъпване и недостиг на същия, купуваха 

И сега някои имат и по

неактивност, както и с не- 
отговорнб и некомунистичес 
ко държание на някои чле
нове. Затова се предложи да 
бъде отстранен от длъжно
стта секретар в първичната 
организация на Съюза на ко 
мунистите в Куса врана Бо
рис Гещамов. Също така бе 
дадено предложение да бъде 
освободен от длъжността се

МЕСТНАТА организация 
на Съюза на комунистите в 
Т. Одоровци, разглеждайки 
досегашната активност на 
комунистите реши да изклю 
чи от редовете си Драган 
Гешамов, завеждащ склада 
към магазина в село К. Вра
на, поради неотговорни изя
вления по адрес на партий
ни ръководители, съдебни 
процеси и груповщина.

На заседанието бе изне
сен отчет за досегашната 
работа на организацията. 
Досегашната _работа, според 
доклада, се е отличавала с

цели варели, 
сто литра, докато други нямат.

Докато се води гоя диалог между 
потребителите, които пряко се нуждаят 
от петрол, и търговците, които призна
ват, че от неговата продажба нямат го
ляма полза, всички с нетърпение очак-

село

вта.

но и там същото
магазин от празните варели едвамския нада се завърши построяванетоедин литър. ват

бензиностанцията в Босилеград. Тогава 
проблемът ще бъде напълно разрешен. Хо 

„за осветление” в

изцедихме около
За един литър петрол човекът се ра 

и се изложил на раз- кретар на първичната орга
низация в село Искровци 
Петър Воинов.

зкарвал два дена
Но тоя проблем измъчва мнози- 

Босилеградска община, които 
запасили навреме с достатъчно ко 

незамейим артикул.

рата няма да отиват 
Сурдулица, Враня или в Кюстендил.носки 

па в 
са се 
личество от тоя

не
А. Д.Ст.

ннте заработки ще бъдат из 
под минималните лични до
ходи в СР Сърбия. Но това 
няма да им бъде за първи 
път да плащат „вересията”, 
която са им оставили в нас
ледство бивши ръководнте-

ва се чул интересен въпрос: 
Как да се разбере че седми 
на в СК, конто 
проблемите и са правили в 
кожарата какаото си иска
ли, не могли да бъдат обуз
дани от 22 души?

укрепвали садничество 
връзките с частшщите и в 
своите производствени поме 
щения им щавили кожи. То- 

иравили нощем, никой да 
не види. Видели ги обаче, и

всички в ДимиПисмото, на 
гровград, по клоновете, в ор- 
хана на управлението и на 
работниците в този орган, 
направи шшчатление, че те
зи шумни хора изведнъж за-

СЛЕД Писмото от острие-
димитровградските хо-

и вертикали пръ-
създавали

то на
скатНискри. В клоновете, ор 
ганизациите, Общинския ко
митет и Общинската конфе- 

Съюза на кому- 
най-блестящо заис- 
същността на неща 

и де

па

ли.ренция на 
пистите ★

ЛИ САДРЕБНИ ♦криха от
та. Някои рационални

мисли бихме жела 
със забе-

— НАШАТА конфекция мо 
да излезе наже успешно 

всички пазари. Когато бих
ме били способни да произ
ведем колкото се търси на 
световния пазар — бихме мо 
гли да приемем два милиона 
работници.

— ЕДИН искаше да узнае 
на заседанието на Общинс
ката конференция повече от 
възможното и попита: 
са тези, които гласуват за 
становищата и решенията, а 
щом прекрачат прага, девет 
вуват против онова, за кое
то са гласували.

Малцина са тези, на конто 
случвало подобно не

лотворни тияли да ви предадем 
лежката, че нещо се е про- 

в начина на мисле- коименило 
нето и 
ния.

изказването на мне-
иигат: чия кожа ще оти 

де в сушилнята?
сега

роятио носят нещо в душа
та си и се страхуват да не 
би някой и тях да ги засегне.

Само да сме способни!Ще обърнем вниманието 
читатели върху 

миниатюри:
на нашите 
следните * *

— НА ЗАСЕДАНИЕ на Об
щинската конференция на 
СК някои хора от „Братст-

— АКО СЕ СЛУЧИ „Циле" 
да падне под удар на сана- 
цнонните мерки и работшщи 
те що получават 10°/о по-мал
ки лични доход, тогава тех-

* не се е 
що.

V *
_ ДО ПИСМОТО 

много шумни
ти оратори критикуваха 

След

ня-
— ГОВОРИ СЕ, че някои в 

„Братство" са разви 
обикновен вид сътру

и гърла- во” се застъпвали да се раз- 
партийния клон. Тога

М. Б.кои кожара 
вали не пусне
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В края на годината

а ВНУШИТЕЛНИ БРОЙКИ 

В ЗАЛЕСЯВАНЕТО
* за село\ от село

/ V. .'‘/У -///////<•/// '/////////////А////////  ;*М*М/.™*Ж.'МЛ***ЮгЮМ***Ю*1

ЗА НОВА ГОДИНА 

ТОК В ПЕТ СЕАА
училище в Дол- 

гимназията 
„Йосип Броз Тито” в Дими
тровград. Само през есента 
в акциите по залесяване у- 
частвуваха 970 горани — у- 
ченици. Забележителни ре- 

мест-

В общия баланс на общи
нската организация на дви
жението на гораиите в Ди
митровград в миналата го- 

са внесени внушител-

основното
па Невли и от

дина
ни резултати. Гораните в та 
зи община са планирали за 
двете сезони миналата годи 

залесят 100 хектара
зултати постигнаха и 
иите общности, които през 
есента на 1972 година на 
17,60 хектара площ засадиха 
75.200 борови и на 20,65 хек
тара — 127.800 акациеви фи
данки.

на да
голини, а залесили са 
Само в есенния сезон са за
садили 109.000 борчета 
27 и 127.000 акациеви фидаи

108.

на

ки на 20 хектара площ. Ак
ции по залесяване се органи 
зираха предимно в поречие
то на река Ерма. Те са от 
огромно значение за осъще
ствяването на плана по ре
гулация на поречието на Ве 
лика Морава. С треви през 
миналогодишната пролет бя 
ха засадени 20 хектара еро
зивна площ в същия край, 
а в града работническата и 
средношколската младеж съ 
здадоха 40 ара зелени пло
щи, предимно по дворовете 
на предприятията.

Посадъчен материал е^рси 
турен предимно в разсадни
ците на гораните, които 
през изтеклата 1972 година 
са произвели 100.000 акацие
ви фиданки.

През последните три годи
ни димитровградската гора- 

е залеся-иска организация 
вала средно годишно по 100 
хектара площ, освен през ми 
палата година, когато пора
ди лошото време планът не 
е изпълнен с 20 на сто.

: ч,,.. Панорама на село Моинци Балансът на акцията по 
залесяване, без прекаляване, 
може да се каже, че е мно
го добър.

В двете сезонни акции по 
през изтеклатазалесяване 

година добри резултати по
казаха гораните от основно
то училище „Моша Пияде",

В навечерието на Нова 
година окончателно получи
ха ток селата Смиловци, Мъ 
згрщ н Моинци. Общинска
та крмнсия е приела мрежа 
та в село Гуленовци, където 
в рекордно време, за 40 дни, 
са завършени работите на 
селската мрежа. Комисията 
е имала някои забележки и

е дала срок от 15 дни същи
те да се отстранят.

В Забърдие сега са без 
ток селата Бребевница, Пър- 
топопинци и В. Одоровци. О- 
баче и в тези села усилено 
се работи и се очаква да 
бъдат електрифицирани в 
най-скоро време. ,

В рамките на димитров
градска община за Нова го

дина официално бе пуснат 
електрически ток и в Т. О- 
доровци.

Общинската скупщина в 
Димитровград е приела ре- ' «, 
шение на всяко село, което

М. Б.

получи електрически ток да 
връчи като подарък по • 
дим телевизор. - КРЪЧМА В ГОРНА НИСИНА

А. Д.
ДВА-ТРИ месеца Горна 

Лисина, районен център на 
няколко босилеградски села, 
беше без кръчма. Населени
ето от този край остро по
чувствува липсата на едно 
такова заведение и по-рядко 
се отбиваше в Горна Лиси-

ведено с нов инвентар. През 
първия месец в кръчмата е 
направен оборот от 13.000 
динара. Напоследък същият 
значително се е

ПРАЗНИК БЕЗ ЗНАМЕНА
увеличил 

следствие на зимния сезон и 
честите събори в центъра на 
селото. В Горна Лисина се 
чуетвува нужда от скара и 
фурна. Очаква

на.

се, че интегра 
Цията на стопанските орга
низации в босилеградска об
щина ще ускори разрешава
нето и на тези

Неотдавна кооперацията 
откри своя кръчма в помеще 
нията на

РАДОСТНО и тьрже 
ствено босилеградчани 
изпратиха старата и по 
срещнаха новата годи
на. Както му е редът. 
По домовете владееше 
тържествена атмосфе- " 
ра край окичените ел
хи, радиоапаратите и 
телевизорите. Честитки 
подаръци, 
за успехи в работата и 
щастлив живот през на 
стъпващата 1973 годи
на. Имаше и много го 
сти в града. В навече
рието на празника от 
Белград и Скопие един 
след друг пристигаха 
по три автобуса, пълни 
и препълни с пътшщи. 
Всеки бързаше у дома 
си за големия празник.

апарати не приемаха 
програмата от Белград 
и Скопие. Това сърде
ше гражданите. Ново
годишна нощ без теле 
визионна програма! На 
какво прилича това - тр 
евожеха се хората. Към 
привечер програмата 
„дойде”. Но когато се 
стъмни и радостта ня
маше край, изгаснаха и 
електрическите лампи. 
Градчето потъна в мрак 
Хората сега предпочи
таха — по-добре беше 
да има ток макар и 
без телевизия, откол- 
кото Нова година да 
се посреща без едното 
и другото. Това ги из- 
нервира още повече. 
Но токът дойде не след 
дълго и всичко беше в 
ред.

Външният изглед на 
града не внушаваше, че 
се посреща празник. 
Това направи неприят

но впечатление на вси
чки. Улиците бяха не
почистени. Витрините 
на магазините си оста 
наха каквито са си вина 
ги. Без

някогашното ресто- 
рантче на „Кин Сти”. После

въпроси.дното е преуредено и обза-
Ст.украшения и 

афиши за честита Но
ва година. В някои от 
тях бяха Услуга“ — Димитровград:разхвърляни 
стоки с обезателнияпожелания
надпис на вратите „По 
пие”. И нищо повече. Още два нови рейса

Само'на няколко уч
реждения и предприя
тия бяха сложени дър 
жавни и партийни зна 
мена. На магазините и 
частните занаятчийски 
работилници 
такива. Културно-прос
ветната общност тоя 
път забрави да украси 
поне някоя от улиците

В навечерието на Новата 1973 
наи-необходимо, 

на нишкото

година, в момен-
димитровградска

спрес”, получи оЩе два 
маршрут беше до Смиловци и В, Одоровци 

Както

та, когато беше 
„Услуга”, клон!

им
нямаше ни уведоми 

отдел съобщения
Виктор ЙОСИфОВ завеждащ

„Услуга”,
ците съобщенията са били

В по време на празни 
организирани много по-Но веселото настро

ение развалиха някои 
нередовност, без кои

добре от по-рано, защото Целокупният персонал 
този цех е работил непрекъснато. Както 
Йосифов, сега най-голяма 
Ща. В момента най 
— Градини.

със знаменца. И така 
Босилеград 
ше Новата

посреща- 
година в 

старата си одежда.

изтъкна
то можеше — и тряб
ваше да мине. 
деня

спънка са лошите
линията Гоин дол

пъти-
През 

телевизионните
-рентабилна е

Ст.
М. А.А
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Срещи
Нашите на работа в чужбина

Непресъхваща 

дейност
Мечтата им е да се завърнат

МНОЗИНА нашенци, кои
то са на временна раб 
чужбина, прекараха нового
дишните празници в родни
те си села.

Те бяха обкръжени с вни
мание не само от своите бли 
зки и познати, но и от пред
ставителите на обществено- 
политическия и стопански 
живот в комуната. Бе орга
низиран даже и групов раз
говор с тези нашенци, в ко
йто участвуваха представите 
ли на обществено - полити
ческите организации, на бан 
ката, митницата, 
то осигуряване и бюрото за 
работна ръка.

В този разговор най-много 
се приказва за бъдещето за
връщане ма тези хора, за на 
станявайето им на работа, 
митническите облекчения и

И ПЕТЪР КУЗЕВ, о,т Дол- 
на Невля работи половин го 
дина вече в Нюриберг. Зами 
нал там, защото нямал ра
бота тук. Сега работи в 
строително предприятие и е 
добре осведомен за събития 
та в страната и в нашите ко 
муни, защото получава на- 
ща преса, дори и „Братство”. 
Той също е

във Франция, ЦВЕТАН ЖИ
ВКОВ, от Височко Оодоров- 
ци и други.

Всички са заминали не за 
рад лесно забогатяване, за
щото такова няма 
но защото в момента няма
ли работа тук. Всички пе
стят, за да могат да се вър
нат малко по-осигурени, а 
желанието им е по-скоро да 
се върнат и да си намерят 
до родния си край, защото, 
работа в.някой завод близо 
както каза един: „Домке ле, 
никъде те няма”.

ота в

За СТОЙНЕ СТАНЧЕВ, 
шестдесетгодишен земеде- 
лец от село Мусул, Босиле- 
градска община неговите ъ*ъ 
селяни казват, че е „душа” 
на селото. Макар, че е в на- 

възраст, в която, 
за човек се ка-

През годината Станчев дъ 
лго време отсъствувал от се
лото. През зимата обикнове
но отива при сина си в Ско
пие. Обаче и тогава е в не-

никъде,

преднала 
обикновено, 
зва, че е „одработил своето”, 
тоя крепък планинец 
че ли отрича това 
Години

решил да запи- 
заем за „Тигър”, за да 

може да се осигури по-бър
зо завръщане.

ше

като 
мнение.

Същото им го казаха 
другарите ГОШО Г1 

ГИ Е В от Грапа, който 
ооти сега във Виена като 
шофьор, СТЕФАН ДИМИТ-

наред той с голям 
\спех работи в обществено- 
политическите. организации 
в селото. Неведнаж е бил 
председател на

II
ГЕОР-социалио

ра-

то ГГР« подружница- 1с. на местен отбор-
ник и др. Понастоящем е се
кретар на местната общност 
за която всички казват, 
работи с голял!

РОВ от Гоим дол, на работа

за
че

успех. Добре пр.
осведомените 
леми заслуги за 
нейния секретар Стойне Ста- 
нчев.

твърдят, че го
това има

С неколцина от тези дру
гари побеседвахме в кратък 
антракт и разбрахме, че же 
ланието им по-скоро да се 
завърнат в своите краища е 
общо па всички. • -■}.

МИЛАН МИКОВ, 40-годи Щ 
шен работник, осемнадесет Ц 
месеца вече работи в Запад- Ц 
на Германия, а семейството Щ 
му живее в Желюша. Той щ 
ни съобщи: „Отидох в чуж- Ц 
бина, защото бях без работа. |а 
Ако сега бих си намерил мя 
сто в някой от нашите заво
ди, веднага се връщам. Впро 
чее вече съм взел мерки. О- 
бадих се на призива на „Ти
гър” и записах заем, за да 
си осигуря работа в бъдещия 
завод за радиални гуми.

За живота в комуната и в 
страната той малко знае, за 
щото градчето, където рабо
ти било малко и наши ве
стници не стигали там.

За довеждане на вода в се 
лото, изграждане на общест- С. Станчев
вена сграда, поправка на ма 
халски пътища — главен н- ирекъсната връзка с Мусул.

— Най-голямото желание 
ми е нашето село да получи 
ток. На мнение съм, че тря 
бва да се опитаме със соб
ствени сили да завършим та 
зи акция. Ако успеем, това 
ще бъде нашата най-голяма 
трудова победа — каза събе 
седника ни, който винаги с 
ентусиазъм и решителност 
се заема с проблемите на 
селото.

нициатор и организатор е 
Станчев.

— Чувствувам се дължен 
да помагам всяка акция в 
селото. И когато успеем — 
лично съм доволен. Считам, 
че ако правилно се органи
зира и насочи дейността на 
местните общности, те мо
гат да имат голямо значе- 

. ние в разрешаването на ре
дица комунални проблеми 
— казва той. В. Велинов Д. Невля: „Домке ле, никъде те няма”...

Наш репортаж
би бил готов. После се опра 
ви бързо и сега е добре.

Мразовитият ден вече си за 
минаваше. В първата махала 
от селото се сбогувахме с 
добряка Драган и той пое 
по геената пътека, заграде
на от двете страни с плети
ща. Ще поседи някой ден 
при баща си и децата, ще 
им попрнготви дърва и дру
го за студената зима и пак 
1цс отиде в топлото Примо- 
рне.

Ние продължихме нагоре. 
Още път имахме.

— По-миналото лято запо
чнах с баща си строежа на 
къщата в Ниш. Цял .месец 
работихме от зори до мрак. 
Когато попривършихме ра
бота, аз си заминах в Чер
на гора, а татко остана да 
поработи още малко. Едно 
утро, тъкмо сме започнали 
работа, мене ме викат в уп
равата на предприятието. А 
тъкмо бях излезнал оттам. 
Отидох веднага и там ми 
съобщиха, че баща ми е те
жко болен п ме търсят от 
болницата в Ниш. „Готово е 
с добрия ми татко” — с 
болка помислих в себе си. 
Сигурно е починал! Поуспо 
конха ме другарите и ми ка 
заха, че вече са уредили да 
пътувам със самолет ог Ти- 
тоград до Белград и билет 
са ми опезпечилн. С, лека 
кола веднага ме закараха 
ма летището и след два часа 
бях в Белград. Тука ме ча
каха с автомобил от дирек
цията па предприятието и 
веднага поехме по авгопътя 
за Ниш. След два часа бях 
при баща си в болницата. 
Той лежеше спешно опери
рай от язва и едвам ме поз
на. Животът му висеше на 
косъм. Голямо щастие 
имали, че това му се е слу
чило в Ниш, защото да го 
е заварило в Ръжана, той

ПО ЗАЛЕДЕНИЯ ПЪТ
В главата ти бучи като в 
близката воденица. А той 
щом те види, че си проме
нил крак или са ти паднали 
ръцете — бой до бога. Удря 
където стигне. Престоях е- 
дин предобед така и вече не 
влязох в омразното учили
ще ... После хванах по стро 
ежите... Сега съм добре. Ра 
бота имам редовно. Получа
вам над триста хиляди месе 
чио.

мичета, от които най-голяма 
та му дъщеря е омъжена. Ра 
боти седем голини в белгра
дското строително предпри
ятие „Комфорт”. Застроил е 
къща в едно село край Ниш, 
но още не е покрита. За е- 
дин час пътуване Драган ми 
разказа цялото си житие.

а всяко заледено долче 
двете жени, които ни 
придружаваха, здраво 

се хващаха за ръце и на пръ 
сти минаваха по гладкия ка 
то стъкло лед. Леко подхлъ- 
зване, и може да се свлечеш 
чак в реката. На много ме
ста и тя е покрита с лед и 
водата бълбука някаква 
своя зимна песен, 
няма сняг. Само скована зе
мя и лед.

н
си

Никъде — Борбата е зарад деца
та. Искам да им дам, което 
баща ми не е успял да 
обезпечи, въпреки желаиие- 

гласно

ми

— От силни студове и пъ
тят може да се напука, ка
то през сушно лято, разпра
вя спътникът ми Драган 
Станчев от Долна Ръжана. 
Старите разказват, че така
ва сухомразица отдавна не 
е имало.

размисля Ст. Станковто си
Драган. — Нима не знаеш По стар селски обичай, 

щом момчето възмъжее, же
нят го за мома, няколко го
дини по-стара от него, и чо 
векът се задими. Не му о ле 
сно — семейството в Ръжа
на, той на работа чак в Чер 
на гора, а за къщичката, ко 
ято две години прави в Ниш, 
трябват много пари. Но цо- 
могмало му предприятието и 
Драган това няма никога да 
забрави. Хората от „Ком
форт” бащински се отнасят 
към
бе по към добрите — не за
бравя да каже Драган. Осо
бено го трогнала постъпката 

управата, когато му било 
най-тежко.

в отделенията.как учехме 
Военно време. Глад и голо- 
тия. Зли учители. Биеха ни 
като говеда ... Като че сега
гледам: пълна стая ученици 
от няколко села. 
повече ни наказваше, отко- 
лкото пи учеше. Прати ме в 
близкия лещак за пръчка.

лга мазна ле-

Учитслят
Докато крачим по праш

ния път или дебелия лед, ни
шката на разговора като не
видима
предмет на предмет, от съ
битие на събитие, а разстоя- 

Горна А

сянка минава от
Донесох му дъ 
рковица, а той първо я про
ба на мене. У дома си идех 
с подути ръце. Един път че 
нямахме домашни ни наказа 
да стоим край дъската 
едни крак с вдигнати ръце. 
Стоиш, стоиш... и 
лееш. Вдървят се нозете, а 

ти падат онемощели.

исина доние то от 
Долна Ръжана се съкраща
ва. своите работници, осо-

Драган с долноръжаиец, 
висок и набит тридесетссде- 

Син е

на сме
мгодишен строител, 
на Станчо Звездни от маха- отма-

иаИма четирила Джркини. 
деца, едно момче и три мо- ръцете
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125 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ХРИСТО БОТЕВ (1848-1876)

*
ВЯРВАМ в единната обща 
сила на человеческий род 
на земното кълбо, за да 
твори добро.ТОИ НЕ УМИРА... и В ЕДИННОТО И неделимо 

отечество на всички хора 
и обща собственост върху 
всички имоти.

* *
И В ЕДИННИЙ комунистически 
ред на обществото, спасител 
на всички народи от вековни 
тегла и мъки чрез братски труд, 
свободи и равенство.

ИЗПОВЯДВАМ единний светъл 
комунизъм, поправител на 

на обществото.
На 28-годишна възраст, на 

2 юни 1876 година, след не
равен бой на четата си с ту 
реки. пълчгаца, Христо Бо
тев загина във Врачанския 
балкан. Като същински бард 
на художественото слово и 
предан знаменосец на иай- 
свободолюбнвите идеи на 
човечеството. С храбрата си 
смрът той се нареди с вели
каните на световната култур 
на и политическа история 
Байрон, Петьофи, Лермон- 
тов.

недъзите

★
* ЧАКАМ събуждането на народите 

и бъдащий комунистически строи 
на целия свят.

Христо Ботйов, „Символ-верую на 
българската комуна"

Галац, 20 април 1871 год.

И В СВЕТДИЯ животворящ дух 
на разума, укрепляващ 
сърцата и душите на всички 
хора за сполуката и 
тържествбто на комунизма 
чрез революция.

Легендата за безсмъртния 
Ботев живее заедно с наро
да му и със сводолюбивите 
тежнения на човечеството. 
Неговите стихове и днес зву 
чат като боен зов за борба 
на всички унижени и поро
бени от всички меридиани 
на земната шир.

Преди 125 години, на 6 януари 
1848 година, в градчето Ка
лофер е роден Христо Бо
тев, най-великият български 
поет и революционер през 
19-то столетие. Още от мла
дини Ботев изцяло се отда
ва на революционно - 
тическа дейност, за доброто 
на поробения народ, за

Изпълни се горещото же
лание на поета — „В редо
вете на борбата да си най- 

- да и аз гроба ..." Славата 
му стократно го надживява, 
защото: „Тоз който падне в 
бой за свобода, той не уми
ра ...”

поли-

сво
бода и братски живот меж- 

С песните и бо-ду народите, 
рба той увенча 
с безсмъртна и неувяхваща

името си

Ракита — ученици и войници чествуваха съвместно годината на книгата Сн. Й. МилановСт. Ст.слава.

ТЕЖКО ПРОИЗШЕСТВИЕРАЗКАЗ

ВЛАКАТ се движеше бавно и тежко, раз- 
сичайки проточилия се от двете страни 
железопътната линия бързей от коли. Барие
рата трепна като убодена и 
да се вдига. Стефан не беше от първите. Ряз
ко изви кормилото. Натисна докрай педала 
на газта и автомобилът стремглаво се поне
се. Воден от една грамадна товарна Татра, 
срещуположният гърмящ като лавина поток 
от автомобили бъ^зо напредваше. Пръстите 
на Стефан, стиснали здраво кормилото, се 

Автомобилите 
също набираха скорост и скъсяваха очертала
та се пролука на изпреварване.

Видя ясно как устните на онзи от Татра 
та се свиха ядно. Сигурно успя да спре. Миг 
след това почувствува, че калникът на маши 
пата му отмина на педя от голямата гума на 
Татрата. Толкоз. Пътят пред него вече чбеше 
свободен. Успя да си го извоюва. По навик 
подпря лявата си ръка на сваленото до долу 
стъкло. Полето от двете му страни образува
ше постоянна зелена лента, наскоро бояди
сана от пролетта. На небето се виждаше са
мо едно съвсем мъничко облаче, малко като 
перо, изгубено от чучулига. Беше му прият- 

. Винаги в събота бързаше да тръгне пръв 
от строежа и да поеме към родното си град
че — там, при жената и при детето.-

Имаше автомобила от две години. Скоро 
след като го купи, неусетно за самия себе си 
разбра, че се увлича прекалено много от бър 
зото каране. Някаква особена топлина на до
волство се разливаше по тялото му, като гле
даше „закованата" стрелка на цифрата 120. 
В такива мигове цифрите след 100 му изгле
ждаха като пълни бъчвичкн, които той раз- 
сичаше с червената стрелка на километраж- 
ната скала. На път никога не пиеше, но вина
ги си ги представяше тъкмо като бъчвичкн.

ПЕТКО МАНГАЧЕВ строфата за този ден, но загуби самооблада
ние. Стрелката отново стоеше 
цифрата 120. След около 10—15 
е в къщи. Усещаше как топлите

на твърдо върху 
минути ще си 

малки ръце 
на Митко се обвиват около врата му. От то
зи допир винаги през него минаваше особе
на тръпка, която го изпълваше с радост 
още нещо, което никога не можеше да опре
дели, но безспорно беше много приятно. Спо
мни си, без да ще, и за прочетената някъде 
мисъл, че детето е радост и дълг.
та ВЯГЬр Свистеше покрай лява-
кт1п1Ут^ След вавоя пРеД него се появиха 
УГпУгУ к града- Там А° високата сграда на 
шосето^неговият спретнат дом. Преди шосето да се разплете от градските или™
зкЙГна’ кХт°оУРПаТа

на КАТ- Около нея стояха двама мили- 
знак да спре"" В"С°К °фИЦер' Направиха му

— През Козарево 
сухо офицерът.

Стефан почувствува.
Едва успя да отговори.

започна бавно
Слънцето беше изсушило шосето. Тук-там 

проблясваха локви. Щом ги наближеше, 
тях заиграваха множество слънчеви петна — 
златни, сини и зелени. Пред него вляво и в 
дясно летяха опънати телефонни жици. От
далеч забеляза как един възрастен селянин 
буташе две крави да пресекат шосето. Но ту 
едната, ту другата се връщаше отново на ас
фалта. Видя му се смешно. Намали. Подаде 
се от прозореца на автомобила и каза висо-

в
и с

от неговата странаизпотиха.

ко:
— А, бе чичо, кажи им да побързат мал

ко повече... ' га-
Старият човек се обърна. Потърка за се- 

кунда-две небръснатата си буза, оросена от 
пот. Не каза нищо. За миг очите им се срещ
наха. В едните светеше присмехулен блясък, 
а в другите се отразяваше добротата на уп
река, зад който стоят десетилетия жизнен път.

Скоро наближи последното село преди 
града. Улиците пустееха. Хората бяха още по 
къра. Стрелката на скалата намаля на циф
рата 80 и автомобилът навлезе в селото. Из
веднъж видя пред себе си група деца. Те пре
сичаха пътя и теглеха с канап някаква сред
но голяма картонена кутия. Нямаше време да 
намали. Децата се пръснаха на различни стра 
ни. Въздъхна облекчено. Не закачи нито ед
но от тях. До слуха му достигна само против
ното пращене на картонената кутия, през 
ято колата буквално прелетяха.

Без да спира, погледна в огледалото над 
главата си. Децата се бяха скупчили като пи
лета около смачканата вече кутия. Не успя 
да ги види много ясно, защото автомобилът 
навлезе в завои. За втори път избегна ката

ли минахте? __ попита

че нещо го жегна.
— Да сте срещали някаква група деца?— Да, но ...но — усети, че в устата му за- 

но без каквотогорча. — Минах бързо, 
е произшествие. и да

кри с метал°Т—"станало1^ т™ офицера се по- 
вие. Ло е тежко произшест-

— Недоумявам ...
Да си спомняте, 

някаква картонена
— Да, да, но
— В нея е имало малко дете 

автомооила, но не усети болка.

ко- че сте преминали презкутия?
какво __

силно в
Страница 8
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В боеилеградсжото основно училище

Култура ★ просвета * изкуствоТържество по случай 

пионерския юбилей Босилеград

НОВИ ПОМЕЩЕНИЯ 

ЗА ГИМНАЗИЯТА
Към края на първото по

лугодие босилеградската ги
мназия „Иван Караиванов” 
получи нови помещения в 
ремонтираната стара сгра
да. За ремонта са изразход
вани 220.000 динара, обезпе
чени от Общинската скупщи 
на и Общинската образова
телна общност. Над 60 хиля 
ди динара е дала и гимнази
ята от фонд амортизация. С 
тези средства изцяло са об
заведени десет учебни стаи 
с най-съвремени мебели.

С това гимназията е полу
чила дванадесет учебни стаи 
и четири по-малки помеще
ния за канцеларии. В учили
щето е доведена вода от 
градския водопровод и е по
правена електроинсталация
та.

послужи още някоя година, съответни помещения, което 
После пак беше забранено е едно от съществените усло
да се учи в нея от общия- вия същата да бъде ревери-
ските инспекционни служби фицирана до края на 1973 
и гимназията намери убежи
ще в новопостроената учили 
щна сграда, която бе дадена 
на основното училище. Ня
колко години се работеше в 
две смени. Това създаде мно 
го трудности и на двете у- 
чилища. Най-после усилията 
па гимназиалния колектив 
дадоха хубав резултат: ця
лата междуетажна констру
кция на сградата е промене
на. И подменена със здрав- 
материал, във всички стаи 
е поставен нов под, вратите 
и прозорците са стегнати.

От това са доволни и уче
ниците и преподавателите.
Сега работят в приятни све
тли и хубаво затоплени уче 
бни стаи в предобедна смя-

година. Относително добре 
стоим и с останалите необ
ходими за реверификация 
условия: квалифицирани ка
дри и материално - техниче
ска оборуденост за провеж
дане на обучението според 
съвременните педагогически 
изисквания. Освен това - про 
дължи директорът - ученици 
те и преподавателите в следо
бедните часове могат да упраТридесетгодишнината от 

формирането на Съюза на 
пионерите в Югославия, в 
основното училище „Георги 
Димитров” в Босилеград бе 
отпразнувана достойно — с 
богата и разнообразна про
грама.

В Деня на юбилея — 27 де
кември, училищната зала 
бе тържествено украсена. 
На бината бе широко раз
вяно пионерското знаме, а 
край него — портретите на 
великия ни вожд — другаря 
Тито и на легендарния пио
нер — бомбохвъргача Бош- 
ко Буха.

Владимир Михайлов, отго
ворник за работата на пио
нерската организация, в кра 
тката си реч говори за ос
новаването и дейността на 
Съюза на югославските пио
нери в следвоенните години.

Три първолачета привет- 
ствуваха посетителите с ре
цитации, посветени на пио
нерите и родината, а 
това програмата продължи
ха по-възрастните ученици 
— пионери. Те изпълниха по 
вече рецитации, рецитали и 
хорови песни.

нер — партизанин Бошко 
Буха, посрещнаха с реди-, 
ца успехи. Образователно- 
възпитателните им резулта
ти са винаги най-добри в 
общината. Същевременно и 
пионерската им дейност ве
че десетина години е разно
образна и успешна.

жняват планираните извъну
чилищни дейности, за които 
досега въобще нямахме въз
можност. И успехът по от
делни предмети сигурно ще 
се подобри.

— Предстои ни през тази 
година да поправим покри
ва и външния изглед на сгра 
дата и да поуредим двори
щето. Това решение е време 
нно, за един по-дълъг срок, 
може би от десетина години 
— каза другарят Арсов. На
дяваме се, че за това време 
Босилеград ще получи ново 
модерно здание за гимнази
ята и бъдещия средношкол
ски център.

Всяка година пионерите 
залесяват десетки хектари 
ерозивни площи в околно
стта на Босилеград. Поотдел 
но всеки пионер дейно е 
включен в работата на учи
лищните секции, от които 
с най-голям успех работят: 
литературно - рецитаторска 
та, драматичната и секция
та на младите художници.

Преди повече от десет го
дини околийската инспек
ция по строителство беше 
наложила сградата да не по 
лзва за обучение, понеже съ 
ществува опасност да се 
срути. Гредите на междуета 
жната конструкция били из 
гнили и най-малко сътресе
ние могло да доведе до ка
тастрофа. Но понеже няма
ше на времето никакъв из
ход, сградата беше поправе
на доста провизорно, за да

на.

— Сега ни предстои да по
стегнем редовете си~и да за
работим по-сериозно — за
яви директорът на гимнази
ята ЛЮБЕН АРСОВ, очеви
дно много доволен, че усло
вията за работа са подо
брени значително. — Най- 
важното е, че сега може да 
се каже, че гимназията има

Такава ангажираност клъ- 
чва в преден план талантли 
ви пионери, а в също време 
окачествява дейността на ця 
лата пионерска организация.

Ст. Станков

На 9 януари откритаПриемането на най-малки
те в пионерската организа
ция става по най-тържест- 
вен и организиран начин. 
Всяка година на Деня на Ре 
публиката над сто най-мла
ди граждани от Босилеград 
получават пионерски книж
ки, шапки, значи и вратр- 
връзки.

Това позволява дейността 
на пионерите да се органи
зира широко и съдържател-

В. Велинов

след

ИЗЛОЖБА НА НИШКИ 

ХУДОЖНИЦИ
непрекъснато 

се сменяваха и изпълнители 
на детски песни и игри. 
Зрителите с особено удовол
ствие изслушаха

Миряна Драганова, 
трети клас. Тя

На бината

изпълнени-
но.ята на 

ученичка от 
с успех изпълни няколко на
родни песни, а нейния съу- 

Стефан Спасов плени 
зрителите с подражаване на 
забавни И народни песни.

На 9 януари в салона на 
Галерията на съвременното 
изкуство бе открита худо
жествена изложба на ниш
ките художници., 

Посетителите видяха кар
тините и скулптурите, на Ми 
ролюб Алексич, Радомир Ан 
им, Никола Антов, Любиша 
Бъркнч, Владимир Вушуро- 
вич, Веселин Денков, Иван 
Вучкович, Миролюб Джор- 
лжевич, Светнслав Йовано- 
вич, Джордже Йованович, 
Драган Костич, Зорнца Кос- 

Джордже Мачукацовнч 
Момчнло Мнтнч, Слободан 
Митич, Миодраг Милоевич, 
Николай Маргуленко, Бог
дан Николов, Милош Пави- 
чевнч, Василне Перевавлов, 
Милнч Петровнч, Милан 
Станкович, Томислав Стонл- 
ковпч, Душица Цветкович, 
Борис Чершков, Александър 
Шакнч и Душан Донков.

Изложбата на нишките ху 
дожннцц ще бъде открита 
до 20 януари.

ченик

с моТвърде убедително и 
гъщо вълнение, група учени
ци от трети клас изпълни ре 
питала „Братска 
ност”. С гербове на репуб
ликите в ръце, те символи
чно показаха 
на нашите народи и народ- 

югославската общ-

сплоте-

сплотеността

пости в 
ност. Учениците от горните 
класове в своите номера пре 
дадоха
на ученика: препятствията, 
радостите, вълненията, но и 
разочарованията му.

животежедневния 1114,

За успешно Изпълнение на 
програмата журито присъ
ди по десет първи, втори и 
трети парични награди, кои 

обезпечили обществе
но-политическите и

организации от града.

Своя юбилей пионерите от 
УЧИЛИЩНИЯ отряд, КОИТО I ' 
си името на знаменития ни >

то са стопан
ски

„Старата воденица”Веселин Денков:
.Схраящв 9
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петък в нашия градИМЕНАТА НА 

НАГРАДЕНИТЕ 

АВТОРИ

От петък до

Заседание на ССРН в Босилеград

Комуналните акции 

в преден план
На литературния конкурс на 

„Мост“
СТИХОТВОРЕНИЯТА шш шщщ ИЕш

организации ,, подружници рат за електрификацията на жи I ]ш недостатъчйо
па ССРН в комуната. Въз всички села. развитите краища да се по-
основа на предложенията На предстоящите заседа- лучат кредити за електрифи 
иа членовете ще се израбоГ иия на организациите на кация
ти програма за най-акуални ССРН отново ще Тема за обсъждане ще бъ-
въпроси, които да се реша- лизира въпроса с местно как да се ускори
ват през тази година. С то- самооблагане, което трябва ле и гова как да се ускори 
ва ведно ще се направят и да бъде един от източници- изгражАането 
подготовки за провеждане те на средства и работна амбулатории в Раиошти 
иа заседание на Общинска- ръка за електрификацията. ла, както и на няколко меж
та конференция, на ССРН. Засега от 30 местни общно- дуселски пътища.

Според приетите тезиси сти само-десет са въвели ме р[а заседанието на Изпъл- 
май-напред ще се решава по стно самооблагане, но дори нитеЛния отбор бе предло- 
задачпте, от Писмото на' дру и те не го ползват цялостно, жено да се оформят още три 
гаря Тито и’ на Изпълнител- Органите на данъчната об- местни организации на 
мото бюро на СЮК. щинска служба не водят ця ССРН и то в Бранковци, На

Главна задача ще бъде е- ™ н А̂р=„оГ= * Караманица.

ГобщшиГизгмн^телнии жни™"6’ ВЪПреКИ 46 Сй АЪЛ Според' програмата, заседа 
отбор настоява подружници- * нията на организациите на
те на ССРН да обсъдят Според тезисите организа- ССРН ще се проведат в те-
тоя жизнен въпрос най-дета- циите на ССРН ще разиск- чение на тази седмица,
йлно. Особено важно ще бъ- ват и ще предложат на ор-
де да се преизпита матерна- гамите на общината от об- В. Велинов

Първа награда:

СТЕФАН НИКОЛОВ, журналист, получи първа 
града за стихотворението „Зад девет 
ни..

БОРИС МАРКОВ, преподавател в основното учили
ще в с. Смиловци, Димитровградско, за стихот 
ворението „Есенен сън”.

на- 
плани-

Втора награда:

СРЕТЕН МИТОВ, студент, роден в с. Болев дол, 
дско, за стихотворението „Моят

стихотворението „Еле

на четиритеДимитровгра 
роден кран”. 

АЛЕКСАНДЪР ДЪНКОВ, за 
гия”.

Трета награда:

СТЕФАН МАНАСИЕВ, ученик в гимназията „Иван 
Караиванов”, Босилеград, за стихотворението 
„Залез”.

АЛЕКСАНДЪР ДЪНКОВ за стихотворението „Защо” 
ОТКУПЕНИ:

„Злоба”, автор — СТЕФАН НИКОЛОВ, „Бол
ният листопад” — автор СТЕФАН МАНА
СИЕВ, „Аз и ти”, „Витлото на живота“ и 
„Обич” — автор СИМЕОН КОСТОВ, служещ 
в Белград.

РАЗКАЗ

МАРИН МЛАДЕНОВ, професор, Ниш, получи ВТО
РА НАГРАДА за разказа „Самотия”, помес
тен в „Мост” бр. 23.

ВАСИЛ ЗАХАРИЕВ, студент, роден в с. Груинци, 
Босилеград, ТРЕТА НАГРАДА 
„Вада”.

ВАСИЛКА ИВАНОВА, с. Извор, Боснлеградско, 
ОТКУПЕН разказ „Женитба”.

Авторът на награденото есе „Яворов — поет 
на страданието” още не се е обадил на редакцията. 
Долкото не се обади до 18 януари т.г. редакцията 
ще бъде принудена, въпреки решението на журито, 
да анулира наградата.

Наградените автори трябва да обадят 
дателство „Братство” своите жиро-сметки, 
получат наградите си.

Писма По нашите краища

за разказа Радостно посрещната Новата година
Нашите кореспонденти ни 

съобщават за посрещането 
на Новата година. Всички 
са единодушни в това, че тя 
е посрещната с радост и ве
селие навсякъде. ..

Кореспондентът от Димит
ровград ни пише, че до къ 
сни утринни часове мнози
на са останали по ресторан
тите с чашка, с печено и му 
зика. Но не са забравени и 
най-малките жители — каз
ва той. Децата от детската 
градина са подготвили хуба 
ва весела програма за дру
гарчетата си, а дядо Мраз

им раздели хубави подаръ
ци. Учениците от основното 
училище посрещнали нова
та година — но през ден — 
в културния дом, изнесли ху 
бава програма и получили 
подаръци. По селата в Дими 
тровградско също е било ве
село в новогодишната нощ.

Събрали се хора от Голеш, 
Жеравино и Караманица — 
в най-южната част на боси- 
леградска комуна, младежи
те и учениците подготвили 
И изнесли хубава програма 
с»т песни, хора и стихотворе
ния а носле имало новогоди 
шна лотария, обща трапеза 
и много хора, свирени от ха 
рмоникаши и гъдулари.

Кореспондентът даже твъ
рди, че никъде в Босилегра- 
дско не е било толкова ве
село и шумно в тази ново
годишна нощ.

на из- 
за да

РЕДАКЦИЯТА НА СП. „МОСТ”

★
ТРИ СЕЛА В КАРАМАНИ

ЦА са посрещали новата го
дина заедно — ни съобщава 
кореспондентът от Карама
ница Милко Александров.

Съветът на Детската градина в Димитровград 
„Осми септември”

обявява

КОНКУРС
ЗА ЕДИН ВЪЗПИТАТЕЛ НА ОПРЕДЕЛЕН СРОК

УСЛОВИЯ: Завършен 
за възпитатели, Педагогическо 
лище или струнен учител 
стаж от пет години.

Документите

институт 
учи- 

с трудов

се подават до уп
равата на Детската градина.

Конкурсът важи петнадесет дни след обявяването.

Постъпване на работа — веднага.

ОХРИД
Сн. Ст. Бонович

Страница 10
БРАТСТВО 12 ЯНУАРИ 1973



^^аЛЛааа^^^^

14 ЧАСОВЕТЕ ЗА ОТДИХ И ПОЧИВКА
Съобщение—

ДНАТСпл'тлЧИТГеЛИ На "Манчин рабуш"
гм„ НАШАТА рубрика ,;Манчин рабуш" ще из-
инашйт?п^,аЯ ГОДИ-а- За Ь5хваисм всички краища 
„™шите оощини, обръщаме се с молба до читате
лите дани изпращат идеи, писма за случки от селата 
жеПнашГтТяе’ К?ИТИКИ И ЗЛ0®;0Дневни теми за дамо 

ПУБЛИ^УВАЬШДТрблЛет°Ще похъДъРжателна. 
ХОНОРУВАНИ МАТЕРИАЛИ ЩЕ БЪДАТ

А сега, търсете смешните

До всички 

читатели
на

Манчин
рабуш Мука за месои нередни работи!

„Братство" 18000 Ниш 
Ст. Паунович 72 
(за „Манчин рабуш") Получи абър од Божка Давитковога да о- 

тидем у Димитровград да прекараме Божич 
заейедно. Йа, да си тгризнайем, обичам славе
те, цур-бар, цурЧЗар, та у град. Поведо жену- 
ту и двете унучета. Ка улезо при сват-Божка

ХУМОР
*

А°кт°Ре, какво бихте препорца- 
Ди?за лекуването на безсънието у деца-

— Лечение с

— Защо книгите 
ши приятели?

Защото когато ни дотегнат, мо- 
разсърдят? ОГЬРВеМ °Т ТЯХ’ бе3 Аа ™ «*

са най-добрите на- кво да видим — домат му пълн с народ, а он 
сс умислил па га нтскакав нема. Кажем, свате 
бре, што си на именият дън толкова замислен. 
А он ми каже, с тебе съм добър приятел, че 
си признайем: гоейе ми дойдеше а я не може 
да намерим меоо.

—• Дай са че идем да купим меоо — каза 
на Вошко, узо цегърът и право пред касапни- 
цуту.

твърда ръка,

то ™ шлГ;ДОКТОре" Доведох Попе- то, но моля ви, не го удряйте по глава-

госпожо .. .
♦
— Дъще, какво ти каза този мла

деж, с когото току-що танцува?
-т- Каза ми, че преди 

«а, светът за него е бил 
— Наистина, тон

♦ да ме позна- 
пустиня, 

танцува като ка-Мъжът показва 
ките, които е направил 
си из Европа. Тя 
телно и когато стига 
кулата в Пиза, казва:
си (Шл Т“1СШ,МКа Сн нагтравнл, когато си оил много пиян, нали?

на жена си сним- 
при пътуването 

го разглежда внима- 
до снимката на

мила. Ка тамо, а оно граджаььете се з гърчили до 
вратата -и само пцую. Питам 1уи я, што не ку- 
пуйу месо.

— Мани, бре стари, да ни зезаш, каза ми 
йедно момче — кво да кунуйемо, ка месото йе 
йоште у касапницуту. Ако си с кола, иди га 
докарай.

*
Една доста грозна жена ляга 

ко болна и мъжът й вика лекар.
Вашата съпруга никак не ми ха-

мен също докторе.

теж-

ресва.
— И на

Докато все още има овци, вълците няма да изгубят 
усещането за глад.

Покая се, че не съм дошъл с волове.
Дреждамо дълго. По “едно време рекоше 

учителят по виокултуру имал лимузину и стел 
да иде да га докара. Чекамо, чекамо и па ки- 
што. Я огладне, а гьрбина ми стану саде во
да. По-добре да бео ишъл у село да закол>ем 
нешто, нело да дреждим тука.

По йедно време слушам двойица.се уду- 
мую с лимузине да иду у Пирот за меоо. Ре- 
ко йм: „Деца, я ме узнете и мене да купим и 
я йедно Йило". Децата бейоше добра и ме при- 
браше. Седо у лимузинуту и ка ванумо лутат 
йъмто Пирот, оно ми лъкну. Реко си, са че уз- 
немо месо, ли йе голем град. Куде суковсЬм 
мое видимо стойи йедна лимузина и поЗнат чо
век до ьу. Каза на децата да стану. Ка погле
да, а оно Миялко РасничЬи се ойесил до ли
музинуту.

— Куде бре, шгтам га, куде по туя мрзли-

Немски хумор
Интересни новини

Живи на 

надгробни паметници
В ГРОБИЩАТА на село Ка. 

меница през последните го
дини са построени паметни
ци на живи хора. Мно- 
Мнозина хора от селото вди 
гнаха паметници на своите 
родители, още живи, а ня
кои дори вписаха и себе си 
на паметниците. Така в по
следните години са вдигнати 
11 такива паметници. На па
метника на своя мъж е Цена 
Николова, който повдигнаха 
синовете и дъщерите. Вела 
Йоцева, която почина мина
лия месец на 90 години се 
зина хора от селото вди- 
иамираше на паметника от 
1956 година — цели 16 годи-

Ц У?
— Пошъл сам за месо у Димитровград — 

каза ми Миялко. У Пирот нема ни кошчинка.
Е на здравйе месо — каза на децата. 

Обърнете лимузинуту. Оно се виде, 
за Божич.

Децата погледаше, погледаше, па обърну- 
ще лимузинуту. През пролуЬете само видо 
Миялка гърбинуту. Вану и *он за Пирот.

ни. Кръста Еленкова също 
така беше дълго време на 
паметника на своя мъж, Лю
ба Гогова е на паметника на 
своя мъж от 1939 година. Жи 
ви граждани на това село 
Миланка Петрова, Зойна Де 
рманова, Горка Йоцева, Да- 
ринка Петрова, учителка в 
пенсия, имат паметници вече 
10 години. Младенка Желез- 
кова и Тодор Йоцов, почи
нали преди известно време, 
също така дълго време бяха

на паметниците на своите съ 
прузи.

На паметника на Горка и 
Данчо Йоцев, тяхният син 
художник, направил художе 
ствени портрети на своите 
родители. Може да се каже 
и за останалите паметници, 
че са направени добре, укра 
сени с фотографии. По този 
начин някои синове и дъще 
ри още за живот се „отпла
тиха" на своите родители.

Б. Н.

че постимо

на

А с здравйе 
МАНЧА

На едни 

разноски

БЯ0Вонъи
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КАК ПРЕКАРАХМЕ ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА?
ГОДИНА КА .

УСПЕХИ И ТРЕВОГИ1972
одината, която е след нас, ни донесе много ус- Първи май бец|е наи-радо- ВЪПроси в общи

обществено-политическия живот в общините. Из- ЮНИ 1972________________ предприятията засилиха с
пратихме една година, от която излизаме с много Председателят иа Републи- яха производствена дейност.

задачи които трябва да реша- канската скупщина Драгос- дКХИВНОстта по провеждане
лав Маркович за втори път Писмото продължи до 

• (след февруари) посети Ди-
С тези малка хронология на събитията в на- МИтровград, Бабушница и Пи края на годината.

шите краища искаме само да си припомним зада- рот и води разговор с ръко- ,___________ _________ ______
читс, които си поставихме през миналата година. водителите на общините за

стопанското положение.
Във Висок беше най-радо- _ л

минаването на границата от стно ЕлекХрИфикацията бе- Празникът на Репуоликата тимизъм и 
крайграничното население. ше в свот] разгар. А в края този път бе най-радостен

на месеца в Ниш се състоя Забърдие, където бе пуснат 
съвещание за проблемите по 

През март в Сенокос бе образованието в комуните с 
Според този план открито читалище. Книгата българска народност, 

предвиждат се инвестиции получи свой дом и в планин 
от‘ 334.155.000 динара и изгра Ското село Сенокос. В Ди- 
ждане на жилищни сгради митровград се взе решение 
за 2,000.000 динара годишно, асфалтното шосе да се строи 

ДИМИТРОВГРАД. В нача- къМ Радейна, а в Босилеград 
лсто на годината в Димит- ско на дневен ред бяха не-

Г ка и
Драгослав Маркович

при провеждането на 
икономически меркивоги

новите
в стопанството, но същевре
менно хората в нашите кра 
шца се разделяха от стара
та година с по-ясни хори
зонти. Задачите, които им 
предстоеха вливаха повече оп 

вяра в бъдеще-

по-ясни концепции и 
ваме.

НОЕМВРИ 1972

ЯНУАРИ 1972 в то.
СУРДУЛИЦА — Общинс

кият събор прие перспектив
ния план за развитие на об- 
ьината.

МАРТ 1972 Това беше година, в която 
се простихме с много труд
ности, помогнати от общата 
политическа активност в ст 
раната.

ток.

ДЕКЕМВРИ 1972 ________

Краят на годината бе пос
рещнат с много грижи и тре

ЮЛИ 1972

Димитровградчани добре 
се представиха на втория пре 
глед на самодейците в Алек- 
синац, който се състоя от 3

Б. Ник.

ровград бе разкрита голяма доразуменията между ВЕЦ 
плячка с главните актьори „Власина” и Босилеград, ко 
Станимир Лилич и Милорад ито продължиха през цяла- АО.6 юли.

та година. Една вест зарад- 
Мебелното предприятие ва босилеградчани. Взе се

решение за строене на Кул- во посети Димитровградско, 
производство Турен дом. Височани се обър От 14 до 15 август. Той на- 

на сглобяеми легла.

Стоянович.
Драгослав Маркович отно-

„Циле” започна да строи но
вия цех

наха с един апел към сво- 
Електрйфикацията си беше ите земляци за помощ около 

главна задача на общините, електрификацията на Висок, 
„Търгокооп” от Димитров- а Група от телевизията Бел
град със своята вноска от град с камермана Жарко То

прави обиколка и на селата.

СЕПТЕМВРИ 1972
осем милина динара за елек мич и режисьора Милан То- 
трификацията даде пример палович снимиха пещерата Асфалтното шосе бе пост

роено до Божица.И на останалите предприя- ПрИ Петърлаш. По този на-
тня да помагат тази акция. чин ще се даде възможност

хубостите на тази пещера, 
помалко забравена, да се ОКТОМВРИ 1972

ФЕВРУАРИ 1972 видят в цялата страна.
Започна строежът на кул-

Югославско-българските от- _ АПРИЛ 1972 турния дом в Босилеград.
Писмото на президента Ти-ношения през годината бяха Април ни донесе новия до

в постоянно положително раз 1 говор за културно сътрудни и Изпълнителното бюро 
витие. Първа радостна вест чество ирежду СФРЮ и НР на СЮК намери безрезервна

подкрепа и в общините Бо-бяха разговорите между две България.
силеград, -Димитровград, Сурте правителствени делегации МАЙ 1972в Белград по уреждане на дулица и Бабушница. На пар
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