
БрлтстЕо НА СВОИТЕ ЧИТАТЕЛИ, СЪТРУДНИЦИ И 
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА СФРЮ ЧЕС
ТИТИМ БОРЧЕСКИТЕ ПРАЗНИЦИ 
ЮЛИ И 7 ЮЛИ!
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ЧЕТВЪРТИ И 

СЕДМИ ЮЛИ
н епосредствено след окупацията на Юго

славия от пълчищата на фашизма, Юго 
славската комунистическа партия, един
ствена в поробена Европа, реагира бър

зо: на четвърти юли 1941 година Политбюро
то на ЦК на ЮКП взе историческо решение 
— да се дигнат югославските народи на оръ
жие!

Такова решение можеше да вземе само 
Партия, която с ум и сърце живее с народните 
вълнения, стремежи и идеали, която оглавява
ше човек, чиято представа на бъдещето беше 
пределно ясна и осезаема. Тоя човек бе Йосип 
Броз Тито.

Веднага след решението — на седми юли 
1941 година народният герой Жикица Йовано 
пич — Шпанац в Бела Църква изстреля пър
вия куршум срещу врага. С това той възвести 
въстанието не само в Сърбия, но и в цяла Ю- 
гославия!

В спомен на героизма на югославския 
боец, неговата неустрашимост и себеотрица
ние — Четвърти юли е провъзгласен за Ден на 
югославския боец. Четвърти юли стана символ 
на свободолюбието, решимостта 
на югославските народи и народности-

Седми юли потвърди, че сръбският 
род никога не е скланял глава пред врага и 
че никога не може да се примири с участта на 
потиснат. Неговото свободолюбив неведнаж 
проявено през вековете, изправи ръст и пое 
през хиляди битки, за да донесе свободата.

В течение на четиригодишна героична 
борба партизанската народоосвободителна во
йска израстна в армия, която на всяка крачка 
разгромяваше фашизма. Вдъхновявана от Кому 
ни етическата партия и лично ръководителят й 
— другаря Тито, тя извоюва победата. Изписа 
със златни слова имената на хиляди ;и хиляди 
бойци и имената на героични места, пред кои-
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и гордостта

на-

13 ЮЛИ 1941АНТОН ЛУКАТЕЛИ:

Асфалтово шосе до 

Радейна Проектокон- 
ституцията - 

единна основа 

на обществено 

политическата

то заставаме през тези празници тихомълком 
да им отдадем чест!

Ст. Н.
Най-сстнс асфалтовото шосе Димитровград— 

Радейна е готово. До края на миналата 
бяха асфалтирани седем километра. Сега трябва да 
се асфалтира и учъстькът до разклонението Сми- 
ловци — Пъртопопинци.

Шосето е строено съвместно от Общинската 
скупщина в Димитровград н пътното предприятие 
от Ниш. Общината участвуаа с 60 па сто в разхо
дите. Тя финансира изконните роботи, настилането 
и валянето, а пътното предприятие ще сложи ас
фалтово платно.

Според разговорите от миналата година еже
годно трябаа да се строят по седем километра най- 
малко, докато пътя не бъде готов до Висок. Обаче 
поради закъснението от миналата година все още 
не е известно дали тази година ще продължи стро
ежа му. Съществува възможност, и в това отноше
ние разговорите са в течение, след приключване 

асфалтирането до разклонението Смиловци —
—Пъртопопинци, да

Смиловци. Ио засега все още шпцо пс е уто

седмица

Заседание на ССРН в Босилеград

- иаПроектокоиституциите 

преден план и стопанска
системапа избо-Обсъди се и хода 

рито в организациите па 
ССРН. Изтъкна се, чс те за
късняват и не могат да се 
проведат в определения 

срок. Въпреки това, те ще 
продължат, като се аигажи- 

всичко членовете

На заседанието на Изпъл
нителния отбор па Общин- 
оката конференция па кл^гп 
в Босилеград, на което при- 
съствуваха ръководствата на 
общинските политически ор
ганизации водиха разговори 
във връзка с предстоятди- 
те обществени разисквания
по Проектокоиституциите

на СФЙО и СР Сърбия- На
правени са и конкретни под 
готовки за тази цел.

на
отпочпе веднага асфалтиране-

Стр. 3то към 
чнено.на ГСъюза* на комунистите.

Досега изборите са прове
дени в десет местни органи
зации на ССРН.

А. Д.

В. В.
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От Платформата За паЬгдтдбка На Десетия конгрес на СЮК

Самоуправлението е най-успешна школа 

на общественото съзнание и отговорност
социализмът като световен 
процес и най-сетне СКХК и 
външната политика на Юго
славия- Подчертавайки 
шето последователно опреде 
ление за активното миролю
биво сътрудничество

на необвързване, в 
изтъква:

Социалистическия съюз, про 
фсъюза, младежите, борче
ски и други обществени ор
ганизации при постоянна не
обходимост за задълбочава
не на класовото съдържание 
па тяхната работа.

ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ОПРЕ
ДЕЛЯНЕ ЗА ПОЛИТИКАТА 

НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ

В последната глава на Пла 
гформата „Съвременни про
цеси в света, съществени ха
рактеристики на борбата за 
социализъм и политиката на 
СЮК и Социалистическа 
Югославия", се разглеждат 
развитието и ролята на ра
ботническата класа на меж
дународен план, освобожде
ние и равноправие на наци
ите, политиката на необвър
зване, активно миролюбиво 
сътрудничество, развитието 
на науката и технологията в 
света, етатизъм и технокра- 
тизъм, интеграционни проце 
си и съсредоточаване на и- 
кономическите и политичес
ки сили, военни фактори в 
международните отношения.

стихия. Съюзът на комунис- 
трябвало да води бо

рба, преди всичко против 
бюрократическо - догматиче
ските, от една страна, и ана
рхическо - еснафските и ли-, 
бсралистичсски тенденции, 
от друга.

Бюрократическо догмати
ческите сили се стремели да 
държат, респективно да въз
обновят сливането па СК с 
държавния апарат и да го 
превърнат в инструмент на 

* Застъ-

(Продължение от миналия 
брой)

В разглеждането „на ня
кои основни характеристики 
в развитието на самоуправ
лението” се изткъна, че бор 
бата за неговото развитие, 
за нови самоуправителнн 
производствени отношения 
се е водила и па иденнотю- 
литическото поле и се раз
вивала в зависимост от 
ношенията на силите в обще 
ството и в Съюза на комуни 

Налагаше се самоуп-

включване в световното раз
пределение на труда.

ЗА РАБОТНИЧЕСКАТА 
КЛАСА

тнте е на-

и поли-
Авторнтс иа Платформата 

разглеждат и някои конфли
кти, възникнали у пас при 
тълкуването ролята на рабо- 

класа. Обръща

тиката
Платформата се 
„Успехите и широтата, раз
личието на пътища и богат- 

на формите на бор- 
която работническата 

класа и другите прогресивни 
сили водят в съвременния 
свят против империализма и 
хегемонизма за независи
мост и мир, за еманципация 
на народите и обществен 
прогрес, за победата на со
циализма — дават нови съ
държания и търсят нови фо
рми на сътрудничество и 
интернационална солидар
ност иа прогресивните сили. 
Такова сътрудничество мо
же да израсне и'се развива 
само на основите на незави
симостта и самостоятелност
та, равноправието и ненаме
са във вътрешното развитие 
и политика на други стра
ни”.

ствототннческата 
сс внимание иа теорията на 
съвременния капитализъм, ко 
ято отрича ролята на работ
ническата класа и очаква 
нейното изчезване изцяло. И 
техиомсиаджерската 
с тези теории и намира в 
тях своя идейна подкрепа. 
Настои да деградира ролята 
на работническата 
самоуправителнитс 
ния и нейното отчуждаване 
от принадената стойност.

„Под работническа класа 
у нас понякога се подразби
ра, че това са само работни
ци, които извършват физи
ческа работа, или, от друга 
страна, всички които рабо
тят в производствения про
цес (инженери /техници ...). 
За причисление към работ
ническата класа не е важно 
дали някой е инженер или 
физически работник, а как
во е неговото положение в 

отноше-

ба.
от-

държавпии монопол, 
пвали са се 01С да осъщест
вява своята роля със силата 
па командването, 
гета на власт и методи 
адм и 11 истрати в» ю ръ ководе - 

Носителите па либерали* 
етическите и сснафско-анар- 

коицепции са

стите.
равлението да се стълкиови 
с статистичните отношения 
и технократичння 
на обществено - икоиомичес 
ките отношения, с неговата 
практика и идеология- Техно 
кратизмът и бюрократизмът, 
се казва по-нататък в Плат
формата, са една от основни 
те причини за инфлацията и 
нестабилността, конто се у- 

и задълбочават, 
такива отиоше-

класа
с автори-

наконцепт

класа в 
отноше-

ие.
хистичеоки
искали да доведат СК на въз 
питателиата и общонасочва- 
ща организация, под лозун
га за „ненамеса” да го от
блъснат от главния коловоз 
на всекидневната революцио 

политическа борба и об-

величават 
доколкото
ниа и по-дълго остават.

„И въпреки всички 
бания, трудности и отпори, 
самоуправлението 
в масова, истински демокра
тична система на трудовото 
и обществено самоуправле
ние и се афирмира като най- 
резултатна и най-бърза шко 
ла на общественото съзна
ние и отговорност. То дъл
боко е проникнало в съзна
нието на работническата кла 
са и трудещите се като ця
ло и е станало тяхна неот- 
чуждима придобивка. Съзна 
нието за самоуправлението 
само по себе си става мате-

ина
ществсно решаване; да пре
махнат първичните органи
зации на СК по предприятия 
та или да парализират тях
ната роля; да премахнат де
мократичния централизъм 
като основен принцип на ра
ботата на СК. Отслабването 
водещата роля иа СЮК до 
Двадесет и първото заседа
ние на Председателството и- 
деше на ръка на съживява
нето на национализма и дру 
гите останки на контрарево-

коле-

израсна

Отношенията СССР—САЩ
производствените 
ния- Техническата и друга 
интелигенция, която взима 
участие в производствения 
процес в самоуправителните 
отношения, ако вече не е, 
става част на работническа
та г-ласа. Обаче в рамките, 
в които владее технобюро- 
кратическия слой, съществу
ва възможност тя да се при
ключи към този слой и да 
стане част от технобюрокра- 
тическите групации.

Официално посещение 

на Брежнев в Сащлюцията.
Съюзът на комунистите на 

Югославия, а особено актив
ността иа другаря Тито, се 
констатира в Платформата, 
решително подействуваха с 
Двадесет и първото заседа
ние и а Председателството, с 
Втората конференция на 
СЮК, с Писмото и акциите, 
които след това започнаха 
да спре този ход. СК по-ре- 
шително започна своята ре
волюционна обнова и идей-

риална сила на социалисти
ческото самоуправително ра 
звитие. Както се дава пре
димство на революцията в 
самата революция, такова е 
и предимството на самоупра 
влението, като продължение 
на революцията, в самото 
самоуправление.

Като продължение, в тази 
глава на Платформата се ра 
зглеждат въпроси за видове
те на сдружаване на труда 
и средствата, дохода, разши 
реното възпроизводство, бан 
ките и други финансови ин
ституции, търговията, отно
шенията между различни об 
ществени дейности, развити
ето социалистическите отно
шения на село, стоковото 
производство и пазара, само 
управителното планиране,

В Л. Брежнев е заявил, че 
разговорите му с Никсън са 
били „твърде значителни, 
твърде полезни, твърде сери
озни и необходими“. Те са 
изказали съгласие по много 
въпроси (двустранна 
за продължителната студе
на война), но по други са 
останали на своите станови 
ща (положението на Близки» 
изток и др.).

Приета е поканата на Бре
жнев, Никсън отново да по
сети Съветския съюз.

понеделник приклю
чи седемдневното офи
циално посещение на 
генералния секретар на ЦК 

КПСС Леонид Брежнев в 
Съединените американски 

щати, където бе гост на аме
риканския президент Ричард 
Никсън. Брежнев и Никсън 
са посетили повече места в 
САЩ и са провели «ад 70 ча 
са в разговори за отношени 
ята между двете държави и 
международното положение.

1 на
ОТКРИТ Е ФРОНТ НА БОР
БА С ВРАГОВЕТЕ НА КЛА
СОВО - САМОУПРАВИТЕЛ 

НИя КУРС
вина

Оъсществяването, водеща
та роля на Съюза на комуни 
стите в самоуправителното 
общество, неговото идейно и 
акционно единство, както и 
идейната роля и идейната бо 
рба на комунистите се раз
глеждат в трета глава на 
Платформата; „Укрепване 
на класовата същност и об
ществена роля на СЮК”.

С развитието на самоупра
влението Съюзът на комуни
стите все повече се е преоб
разявал в. организация, коя
то своята обществена роля 
осъществява вътре и като а-

но-политическо 
не в собствените редове с 
национализма, технократиче- 
ския елитпзъм, либерализма 
п бюрократическия консер- 
вативпзъм. „Отворен е фронт 
на офанзивна борба против 
всички врагове на класово-
самоуправителния курс. 

След Писмото, революцион- 
^ самоинициатива на 

СЮК се превърна в широка 
акция на членството, работ
ническата класа, младежки
те и други организирани со
циалистически сили за раз
чистване пътя иа по-нататъ
шното развитие на социали
стическото

разчиства-

Девет американо 

съветски споразумения
ната

По време на посещението 
на Л. Брежнев на САЩ под
писани са девет споразуме
ния между Съединените Аме 
рикански държави и Съвет
ския съюз:

^ Споразумение за предо
твратяване на атомна война 
(както между САЩ и СССР, 
така и между други държави);

спорт, (нови линии на ,Де- 
рофлот” и ,Д1ан америкен”);

♦ Споразумение за разши 
Ряване на научните, култур 
ни, техноложки и просвет
ни връзки;

* Споразумение 
вията —

вангард на класата, във вси
чки форми на нейното само 
управително, политическо и 
обществено организиране, 

със средства и методи, кои
то съответствуват на демок
ратичния характер на социа 
листическото самоуправле
ние. Борбата за самоуправле 
ние е дългосрочна и слож
на: тя е вървяла в противо
речиви условия и отноше
ния- В тази борба, която по 
същността си е класова, се 
изтъква в Платформата, е 
имало значителни успехи, но 
и колебания и застои.

Една от най-важните обла
сти на тази борба е било 
осъществяването на водеща
та идейно-политическа

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Мллнаа всека петък

самоуправление.

В Платформата е отправен 
призив към комунистите да 
се ангажират в разрешава
нето въпросите на социална
та политика, 
всичко, е работническо-кла
сов въпрос, с цел създаване 
на по-добри материални, об
ществени и културни усло
вия за живот на работниче
ската класа. Реализацията 
на делегатния принцип, в ра 
мките -на конституционните 
промени, е също така една 
от главните задачи на чле
новете на СК. Подчертава се 
и по-голямата отговорност 
на комунистите за работа в

Урежлм редакционна за тьрго- 
установяване на 

американо-съветска търговс
ка камара и облекчени» за 
работата и; *

♦ Споразумение за облага- 
Не за намаляване на да
нъка на доход, който требва 
да плащат граждани

колегия
Директор, главен и

Ззет-шветИздава „Братство” — 
Ншп^Стщнко Пауновата 
М 72, телефон 23 480 

Годишен абонамент 40, 
а полугодишен 20

което преди
♦ Декларация за по-ната- 

тъншните преговори за огра 
ничаване на нуклеарно въо
ръжаване и за съвместна упо 
треба на атомната 
в миролюбиви цели;

♦ Споразумение за съобще 
нията и сътрудничество в ре 
шаването на проблема на 
поморския, въздушен и сухо 
земен транспорт;

♦ Споразумение за разши
ряване на въздушния тран-

от ед-
живущи на територията 

Другата страна
♦ Споразумение за земеде 

— планиране на тър
говията, сътрудничеството в 
изследванията и развитието 
на производството;

♦ Споразумение за океано 
графията — договор за съв
местно проучаване на океа

на,
наенергия

дпара
Т«уща сметк 

<2300-603-9329 
СДК — Ниш

лието

роля
на СК. Тя постоянно е била 
изложена на огромния 
тиск на бюрократическата и 
дребно

Печатца ,3ук Кара- 
дяоп”, Сг. Пауновия 

МТ2-НШ
на-

собственическа на.
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топли дол
ПОЛУЧИ път

На нашите меридиани

Търся предприятието да ме 

награди...
По случай завършаването 

на пътя в селото се състоя 
събор, на който присъству- 
ваха председателят на Общи 
меката скупщина в Сурдули
ца Йован Петрович, предсе
дателят на ОК на ССРН Лю
бен Величков, главният 
женер на строителното пре
дприятие „Хидротехника’’ от 
Белград Джурович и др.

че векбвните тежнения 
топлодолчани да имат хубав 
път са осъществени благода
рение на хора на социалис
тическото развитие в наша
та страна.

Земеделецът Пенко Ранге- 
лов каза че „бариерата е 
вдигната”. — Топли дол по
лучи изход към света, което 
много ще допринесе за подо 
бряване на живеца в селото 
и спре миграцията на млади

на

Пътувайки веднаж за Печ, нара. Тази година реколтата 
на планина Чакор, в село ще бъде значително по-доб- 
Бйелуха видях къща, преря- ра. Надявам се да набера 
зана на половината. Едната над 800 кг тютюн. Цигарите 
половина я нямаше. Заееше поскъпнаха, поскъпнаха и 
някак зловещо и заплашва
що ... Действуваше неприят
но и отвратително. Чух как 
хората си приказват: „ Тако 
ва нещо не бях видял” ... Щ 
„Братя делили бащиния, ка
заха и никак не могли да се 
договорят” ... Тоз час си при 
помниха народната послови
ца ,,Разделили като брвтя'’.

В Долна Невля, във Фили
пова махала, някъде след во- 
период особена гржна бе от
плата, петима братя Андоно
ви по „братски договор" ре- 

Мптко
имота. Другите хванали на 
четири страни на света, да 
работят и живеят.

За да бъде така — от реша 
ващо значение била Митко- 
вата любов към земята, тази 
камениста и песъчлива земя 
— както той сам казва. Но 
Митко имал още една лю
бов. В спокойния, красив и 
спретнат селски момък се 
влюбила селската хубавица, 
дъщерята на горския...

Всички им завиждали.
Щом те се зададат така ху
бави ... Цраво да си кажа 
и аз им завиждах”... — при 
зна искрено моя приятел.
Той някак си бе по-друг от 
останалите момчета в село
то. Всичко, което направи е 
направено добре. И най-оби
кновена работа в неговите 
ръце спори. Към всички е 
искрен и честен. Казвам, той 
е необикновен човек”.

И сега, когато вече е на
пълнил четиридесетина годи
ни, той си е останал същият.
Скромните му очи лъчат до- 
брота ... Но не исках да го- 
лице и изменено отношение 
воря за това. За него исках 
да пиша като за добър тютга 
нопроизводител. В Долна Не 
вля е най-добър, а между 
най-добрите в Понишавието.
А ето докъде стигнах...

С Митко се срещнахме на 
неотдавна състоялата се кон 
ференция на ССРН в Димит
ровград, на която се обсъж
даха въпроси във връзка с 
кооперирането, работата на 
земеделската кооперация

„Сточар”, сдружаването на 
производителите, пенсионно 
то и здравно осигуряване на 
изтъкнато (на сесията от 141 
земеделците.

— Какво ще ни кажете за 
кооперацията?

— Не сътрудничех много с 
иея досега.

— А за предприятието?
— Дава ни безплатно семе 

и минерални торове. И то 
навреме. Занапред сътрудни
чеството ще бъде още по-до
бро ... и след известно мъл
чание решително каза:

— Пишете — ... но пък 
спря за миг и измери какво 
ще каже. — Пишете: искам 
предприятието да ме награ
ди като най-голям тютюно
производител ...

Не каза и — най-добър.

Това е приказката за Ди- 
митър-Митко Андонов от До 
лна Невля, от Филипова ма
хала, най-добър производи
тел в района.

И още нещо.
Разделил с братята си до

верието, любовта, добросър- 
дечността си; има почтено 
отношение към бащиното и- 
мане и към всичко, което 
днес му предлага бедната не 
влянска земя • ••

ин

ШШЯ шт

Новият път е дълъг пет
километра, а широк пет ме
тра. Той свързва селото с

те.

ГД1На народния събор взе ду 
.мата и председател^ на Об 
щинската скупщина в Сурду 
лица Йова Петрович. Той 
подчерта, че пътя за Топли 
дол е голяма придобивка не 
само за селото, но и за ця
лата община, която не е би
ла в състояние да отдели то 
лкова средства за тази цел.

След официалната част и 
обеда съборът продължи с 
общо увеселение, което про 
дължи до късно през нощта.

В. Харизанов

пътя Божица — Босилеград 
— Сурду лица при устието на 
Топлодолска в Божичка ре
ка. _То»й минава през прекра- 
йни неизползвани букови

шили: да остане нагори. За целта предприятие
то Хидротехника” е израз
ходвало над 200 милиона ста 
ри динара.

На събора в Топли дол пре 
дседателят на- местната об
щност Влада Стоянов, прн- 
ветствувайкн гостите заяви, л»

Митко Андонов

Ми-индустриалните стоки, 
възтановил по-стро1 режим, 
палата година предприятие
то заплащаше от 25 до 28 ди 
нара за килограм тютюн, сега 
надяваме се ще бъде и по 
30 динара ...

В обработката на тютюна 
му помага съпругата. Къща
та на Митко Андонов е обза 
ведена със съвременни мебе
ли, купил е телевизор за 4 
хиляди динара преди Нова 
година, грамофон, електри
ческа печка... — на някол
ко месеца преди да дойде 
тока. Митковите мисли ви-

Какво става с пътя Суково-Зеонри-
Бабушниуа

ЕДИН ВЪПРОС 

ПРЕДСТАВИТЕЛ 

ОТГОВОР

НА
ЧАКА

те повреди на отделни пара- 
наги са насочени към бъде
щето. Трудно нещо може да 
го изпревари. Не допуснал 
дори да го изненада и дъще 
Рята на горския- Спечелено
то, половината е нейна пот. 
Имат и две деца ...

— Да се върнем малко на 
зад. След формирането на 
фонда за насърчаване на ра
звитието в неразвитите и не 
достатъчно развити общини, 
бе формиран и фонд за пост 
рояване на пътища. Средства 
та на фонда са преведени на 
Съвета на ползващи пъттца 

централна Сърбия- В сред 
носрочния план не е внесен 
и пътя Суково—Звонци—Ба- 
бушница. Общинските скуп- 
щини в Димитровград, Бабу 
шница Пирот и Бела палан
ка са искали пътя да бъде 
внесен в програмата. В Ре
публиканската камара бе 
изтъкнато (на сесията от 14 
юни 1971 година), че за този 
ггьт в
ва и когато се осигурят до
пълнителни такива — ще се 
вземе предвид и искането на 
посочените общини и аманд- 
манът на Общинската скуп
щина в Димитровград.

Отказването на Съвета на 
ползващите пътища в СР Сър 
бия в програмата (1971 —
1975) да внесе пътя 273 (Су
ково—Звонци—Бабушница) и 
упоритостта, с която общес
твено-политическите факто
ри търсят веднага да започ
не изграждането — все още 
не са подведени под общ 
знаменател. В тази незавър
шена шах-матна игра, в коя 
то Съветът има първия ход 
представителят в Републикан 

камара в Републикан- 
скупщина Георги Але- 

ксов (изборна колегия Ди
митровград—Бабушница) е 
направил едно важно пред
ложение. На сесия на Репу- 
бликанската камара на СГ 
Сърбия е отправил до Изпъл 

съвет следния въ-

На това всички могат да 
му завидят.

М. Б.
А земята, бащината земя, 

е бедна: чакъл н пясък. Но 
Митко я направил да бъде 
плодородна. Още от 1955 го
дина започнал да се занима
ва е тютюнопроизводство. 
Умеел да се справи е труд
ното растение. Не го поколе
бали ни цепите, ни тютюне
вите кризи. Произвеждал и 
е дали би се вървало така бо 
работил. Набавил п машина 
за низане ма тютюн. Пред
приятието „Нпшавска доли
на” п Пирот му дало. маши
ната ма петгодишно изпла
щаме. Тя замества десетина 
работници в най-трудната 
смекчи. Така мисли младе- 
нроизводствсната операция.

— Миналата година произ 
ведох 700 килограма тютюн, 
за които взех 16 хиляди ли-

в Летни проблеми на Босилввред

Снабдяването е лошоската
ската

Въпреки, че в града има 30 магазина 
най-необходимите стоки

Л1Ш-момента няма средст-
сват II

Снабдяването на Босилеград — отново е ак
туален проблем.

В магазините няма сухомесни изделия зелен- 
чуци, овощия и други хранителни стоки. Потреби
телите не са доволни и от асортимента на същест-

нителния
прос:

— Какво може да пред
приеме чрез Съвета на пол
зващи пътища в Сърбия, ко
йто разполага със средства- 

пътища в неразвитите

вуващнто стоки.
В тоя летен период жителите на Босилеград 

и околиите села много трудно се снабдяват със зе
ленчук. Трите обществени зарзаватчийшщн твърде 

такива стоки. С една дума, недости-

Повишени са цените на то 
маслата и осигу-пливото и 

рени допълнителни средства 
за изграждане на пътища, 
но пътят Суково—Звонци— 
— Бабушница пак не влязъл 
в плана.

та за
общини, Изпълнителния 
вет за да се 
ждаието на пътя

съ- рядко доставят 
га организирана работа по снабдяването.отпочне с изра-

273? които обикновено отЧастните производители, 
вътрешността донасят свои произведения на пазара 
в Босилеград, не са в състояние да задоволят поето 
И11НО увеличаващото се търсене.

СЛЕДВАЩИЯ 

БРОЙ НА 
„БРАТСТВО" 

ИЗЛИЗА НА 
13 ЮЛИ Т.Г.

Известно е положението с 
пътя Суково—Звонци Бабу- 

По долината на Ер- 
е била

В Димитровградска и в ос 
таналите заинтересова™ об
щини очакват отговор иа по
ставения въпрос. Всички из- 

изхода а междувре- 
ежедневно са прину-

Положеннето с усложнено още повече от пре 
ди няколко месеца, когато общинските органи за
криха частната зарзаватчнйшща, която дотогава 
твърде успешно снабдяваше не само населението 
от грда но и от селата. Очакваше се след това зе
меделската кооперация и гостилничарското пред- 

снабдявансто. На очяк-

шница. 
ма през 1926 година

теснолинейка а 
е махната.

чакват 
мето
дет постоянно да отговарят 
на въпроси във връзка със 
съдбата иа пътя, защото за 

този край е

прокарана 
през 1963 година 
По същото трасе е трябвало 

В тази приятио да организират 
вашгята излизаха напразни.

да се направи път.
общината живеят В. В.част на 

към 20 000 жители.
населението от 
от жизнено значете.

изця-Г1 ре даваме диалога
ло. Г. Алексов е казал:

29 ЮНИ 1973,

М. В. 1

БРАТСТВО



активПърво заседание на работническия 
СК в БосилеградКомунистите от район 3ибърдив

на

ОБЩЕСТВЕНОТО ДА БЪДЕ 

ПРЕД ЛИЧНОТО Потърсена оставка от 

четирима директориселата В. Одоров- 
Моинцн. 

въпреки голямото ангажира 
ис на комунистите, избори
те ис са проведени както тр 
ябва, Особено във В. Одоров 
цн, където въпреки предло
женията на клона на СК да 
се спазват критериите и на
чело на обществено-полити
ческите организации да бъ
дат лица, които и морално и 
политически заслужават да 
се намират па тези 
тяхната дума не. е зачитана. 
И в ръководството па Соци
алистическия съюз и в ръко 
водството па местната общ
ност, както бе изтъкнато 
заседанието, предложенията 
па комунистите са отхврлс- 
ни. На заседанието бе изтък 
нато, че въпреки желанието 
па ко.мупистите от В. Одоро 
вцп за интегрираме на коопе 
рацнята със „Сточар” и въп 
реки това, че в кооперация
та във В. Одоровци няма ни 
то един член па СК, има ли
ца, които действуват противо 
положно ОТ ТЯХ.

Комунистите от Забърдие 
приеха заключение, че на 
предстоящото заседание тря 
бва да се разисква за подо 
бряване на трудовата дисцн 
плииа н в редовете на СК да 
се включат млади хора, ко
нто със своята досегашна ра 
бота са заслужили да бъдат 
членове ма Съюза на комуни 
ститс.

ногласис бе отклонено^ 
време Забърдие ме би било 
две седмици без ток. __ 

Разисквайки за проблеми
те в основното училище ли- 

в Смиловци, Ки
рил Петров изтъкна, 
годишния успех ис е па же
ланото равнище, за което са 
виновни някои преподавате
ли, които не са се а-нгажЛра 

достатъчно през учебната 
година. Той изтъкна, че колс 
ктивът ис е бил сплотен и 
е имало прояви на груповщп

Противположша па него 
имало прояви на груповщп- 
вата беше дискусията на мре 
подавателя Кирил Геров, ко 
йто счита, че ангажираност
та на директора не е била 
достатъчна, не е посещавал 
часове, а отношението му 
към него е било некоректно 
с цел да го унизи. Струва 
ни се, че на тези рсзпсква- 
ния имаше влияние, че п 
двамата са конкурирали за 
директор на училището. В 
двучасови разисквания по 
този въпрос нищо не бе за
ключено. А ако се има пред
вид, че всички дискусии бя
ха доста субективни, тогава 
може да се каже, че когато 
се разисква за сериозни въп 
роси, всичко лично трябва 
да се отхвърли.

Тема на разисквания бяха 
и повредените в обществено 
-политическите организации 
в тези села избори. Бе изтък

•на на го, че в 
цн, Гулеповци ирайон За-Комунистите от 

бърдне, на заседанието, про 
ведено през миналата седми
ца, разгледаха активността 
на тази организация в ПР°* 
веждането на задачите от 
Писмото. Бе изтъкнато, че 
са постигнати добри резулта 
Ти особено в електрифици
рането на селата, обаче има 
ло е и отрицателни прояви, 
в които комунистите не са 
реагирали на време и успеш

работа- Разгледано 
коопс-

голяма отговорност за сто-

Пписти програми за
тлъминската земеделскаположението в 

рация. Търси се 
папската интеграция

ректорът
че таз- ио-

Активът па комунистите 
търси в приетата програма 
за работа да бъде сменен и 
инженер Бранко Младенов, 
директор на лисинската зе
меделска кооперация, които 
поради редица сторени гре
шки е изключен от Съюза на 
комунистите още преди ня- 
ко.исо месеца. Поискано е 
да бъде сменен и директора 
Митов, кОйто поради неза
читане на партийния устав 

член на Съюза на

На 21 юни в Босилеград се 
състоя първо заседание 
Актива на комунистите от 
I (епосредстве! ю производст - 

В присъствие на ръковод 
на общсствено-поли-

нали
места,

но.
во.Особено внимание бе обър 

нато ма проблема във връз
ка с електрическата мрежа. 
Бе изтъкнато, че в района 
вече две седмици, няма еле
ктрически ток а виновникът 
за това изобщо не се знае. 
Всичко това е резултат па 
обстоятелството, че мрежата 
все още не е приета от еле- 
ктродистрибуцията, понеже 
районния комитет не е бил 
съгласен с две точки от до
говора. Касае се до оказва
не на помощ при дефекти п 
превозване на материала от 
местата, където не могат да 
се движат моторни коли до 
мястото на строежа. С ог
лед че поради тези две точ
ки районния комитет не е 
подписал договора, дистри
буцията е отказала да отст
рани дефекта, докато не се 
заплатят седем хиляди дина
ра. Този въпрос ще бъде пре 
одолян. Обаче ако това раз

на. ството
личсскитс организации о« 
общината, членовете на Ак- 

приеха програма за ра- 
обсъдиха финансово

на
тива 
бота и
то положение и самоуправи- 
телните отношения в зсмеде 
леката кооперация в Долно 
Тлъмино. Твърде обстойно 
разискваха и за корените на 

за все още закъсня*

не е вече 
комунистите.

въпроса за 
стопанските

Обсъждайки 
интеграция на 
организации, която е от ре
шаващо значение за перспе
ктивното развитие на босиле 
градското стопанство, члено 
вете на Актива се заложиха 
да се посочат носителите на 
отпора и те да бъдат нака
зани. Невъзможно е — каза 
се на заседанието с тази ре
шаваща акция някои да се 
играят и то след като тру
довите колективи и населе
нието са се изяснили за ин
теграция-

Това ще бъде главна тема 
на решаване на предстоящо 
то заседание на Актива, кое 
то е насрочено за тази сед
мица.

Програмата, която прие Ак 
тивът за работа е твърде 
съдържателна и е ясно де
финирани задачи. Между 
другото, в нея се сочи като 
неотложна задача да се из
дигне идейно-политическото 
и акционното единство в ре 
ловете на Съюза на комуни 
стите, които, трябва да бъ
дат нзцяло ангажирани в 
работата на самоуправнтел- 
ните органи. Тук по-специал
но се търси стопанската де
йност да се устрои на алган- 
дмански принципи, което е 
единствената възможност не 
посредственият производи
тел да получи правото си мя 
сто. Според приетата прог
рама особени грижи ще се 
положат за качествено и бла 
говременно информиране на 
трудещите се по всички въп 
роси.

отпора
ващото реализиране на инте 
грацията на стопанските ор
ганизации.

Активът констатира, че 
тлъминската земеделска ко
операция, поради създадени 
те от 600 хиляди динара за
губи и непрекъсната блока
да на текущата сметка, се 
намира в безизходно положе 
ние. Същевременно, самоуп- 
равителните права на работ
ниците тук са нарушени до 
такава степен, че думата на 
директора по всеки въпрос 
е окончателна. Председател
ят на кооперативния съвет 
е сменен — без за това не
що да бъде осведомен. В по
следните няколко години по 
незаконен начин от коопера 
цнята са уволнени 13 работ
ници.

А. Д.

По преценка на членовете 
на Актива, за сегашното по12 килограма хляб ложение на кооперацията и 
за сторените аномалии, чи- 
нто последици са налице, 
иай-голяма отговорност имат 
бившият и сегашният дирек
тор на кооперацията.

На заседанието се взе еди 
нодушно решение инж. Ни- 
кодия Милков, директор на 
кооперацията, който е и 
член на Общинския комитет 
на Съюза на комунистите да 
бъде изключен от редовете 
на СК и сменен. Също така 
е заключено и бившият, ди
ректор от кооперацнята Кро 
не Станков, конто е 
това отчислен

ринта, но хлябът бил продаден. И цели 
четири часа чака.

На тоя народ не може никой да уго 
ди — троснато ми отвърна хлебопекар
ят Боре на въпроса колко хляб произве 
ждат на ден.

В Босилеград има три хлебопекар
ници. Две са на „Услуга” и една на зе
меделската кооперация „Напредък”. 
Дневно те произвеждат от 900 до 1200 
килограма хляб. Още отпреди Няколко 
години се е видяло, че това количество 
не може да задоволи нуждите на насе
лението от града, съседните села н хо
рата които идват на пазар.

Петък. В Босилеград тройно повече 
народ. На пазарището задръстено от хо
ра. Брои се разсад, краставици, чушле- 
та, мери се ракия, фасул, картофи. Съ
що е и в търговските магазини. Канце
лариите на учрежденията и предприяти 
ята от 7 до към 14 часа са пълни с хора - 
всеки иска да посвърши повече работи.

В канцеларията на директора на 
„Услуга” се води разговор:

— Другарю директор, не можах да 
купя хляб. Дойдох за дванадесет кило
грама и хляб за мене няма. Утре слага
ме трапеза на покойния ми баща и ще 
се изложим без хляб, — вайка се триде 
сетгодишне гражданин, иначе един от 
строителите на „Услуга” в Словения.

— А бе за теб хляб ще се намери. 
Може ли такова нещо да се допусне. 
Ще отидеш при нашия продавач на хля
ба и ще му предадеш тази бележка. И 
кажи му да не те връща вече, защото 
аз ще се разправям с него — труди се 
да помогне на селянина директорът Спи 
ридонов.

преди 
от редовете 

на СК, сега да бъде изклю
чен и сменен от дължиостта 
комерческн директор на ко
операцията. В. В.Самоуправнтелните органи на „Ус

луга” още миналата година са достави
ли на Общинската скупщина иск за мя
сто за изграждане на една съвременна 
хлебопекарница с мощност 1000 хляба 
на ден. Изготвен е проект, обезпечени 
са средства, но строителна площ все 
още не могат да получат. От община
та са получили отрицателен отговор — 
за сега няма плац. Нима Босилеград е 
толкова изграден, че не може да се на
мери площ за един обект от жизнено 
значение!

Горански рапорт по вълните 

на Радио Белград
Радио Белград въведе неот 

давна в своята утринна про 
грама след емисията „Вес- 
ти” в 7,45 часа своята нова 
информативна емисия „Гора 
нски рапорт”, която се пре
дава в понеделник, сряда и 
петък. С тази емисия Радио 
Белград дава свой принос за 
популяризиране на Горанско 
то движение и неговите ак
тивности в заселесяване на 
голи площи и, в подобрява
не и защита на човешката 
жизнена среда.

Редакцията на утринната 
програма на Първата протра 
ма на Радио Белград е пока 
кила всички горани, горан
ски дейци и приятели на

ва движение в цяла Сър
бия да сътрудничат 
емисия и редовно да съобща 
ват за своите резултати и ус 
пехи. По тоя начин „Горан- 
ският рапорт” ще стане съ
щинска горанска трибуна, 
чрез. която гораните в репуб 
ликата ще могат взаимно да 
се информират и обменят 
опит в своята благородна и 
полезна обществена дейност.

Считаме, че всички горани 
в .нашите общини ще се вкл
ючат в акцията на Радио 
Белград и ще слушат 
рудничат в предаването „Го 
рански рапорт”.

в тазиЧовекът благодари и лицето му си
яе от радост — ей, решен му е един 
много голям проблем! Ще може да ку
пи десетина килограма хляб. Снабдяването на Босилеград е тру

ден проблем. От ден на ден то става по- 
тежко. Ако не се предприемат 
мерки от страна на трудовите организа 
ции и Общинската 
ще почнат да се бият за хляб и милиция 
ше трябва да завежда ред пред хлебо
пекарниците. Може би Някое частно 
це ще намери плац и средства и реши про 
блема като открие фурна и помогне на 
хората.

Пред хлебопекарницата на коопера
цията гъмжи от хора. Чакат да се из
пече хляба. Но всички пак няма да по
лучат хляб. Защото мнозина са вече ус
пели да предадат на продавачите мре
жи, кошници и торби с пари и бележ
ки кой колко взема. Една домакиня се 
оплаква, че някои се служат с приятел
ство, но говори така да не я чуят хле
бопекарите. Шестдесетгодишен старец 
разказва, че идвал още в пет часа сут-

спешни

скупщина, хората

ли-

н съ т-
Ст. Ст.

то- Ст. Ст.
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Босилеград без 

сервизни услуги
зни услуги. — От ден на ден 
хората все повече купуват 
разни скъпи домакински а- 
парати и уреди. Въпреки из
вънредното качество и съвъ
ршенство на стоките, есте
ствено е че идва до повреди 
и дефекти на същите, било 
поради недостатъци в произ 
водството, било поради не
правилното им ползуване. 
Ние като търговци мъка мъ
чим и с потребителите и с 
неефикасните сервизни услу 
ги. Съгласни сме да се обра
зуват отделни сервизни слу
жби в нашата община, но 
досега нищо конкретно не е 
предприел никой да се осъ
ществи тази идея 
Будимир Димитров.

С провеждане на интегра
цията на стопанските орга
низации в общината, ще бъ
де решен и тоя проблем. В 
това са убедени стопански
те организации, обществено- 
политическите фактори в об 
щината и потребителите. Но 
прекалсното одължаване на 
това мероприятие има за по
следица и бавното решаване 
на проблема със сервизните 
услуги в комуната.

Проолемът със сервизните услуги в Босилеградска I 
община изобщо не е решен. Това създава много главо- 
болия на хората. За поправка на домакински уреди и апа ( 
рати хората са принудени да отиват във Враня, Ниш 1 
или Скопие или с месеци да чакат майстори от сервизи- ! 

, тс на Фабриките. Това струва много средства, време п 
нерви. Най-лошото във всичко е това, че няма изгледи 

1 т°я належащ комунално-битов проблем да бъде решен ; 
наскоро.

I

КОГАТО АПАРАТЪТ Е В 
ДЕФЕКТ... си е в къщи или да не е уз- 

нал, че майсторите са при
стигнали и тогава започва 
отново чакане и иервннчеие 
— все до следващото им ид
ване. По-нататък чакат и о- 
нези, за чинто апарати в мо 
мента липсва необходимата 
част.

Колко са щастливи 
та когато

хора-
в домакинството 

си внесат нов телевизор, пра 
хосмукачка, хладилник, пе
рална И/Ш друг уред от съв

ременната „бяла техника” те 
също толкова са нещаст
ни когато същия се повреди 
и се нуждае от спешна поп
равка. Тогава за босилеград 
чани започва неприятната о- 
дисея да се намери или ча
ка 'Майстор, резервна част и 
повреденият апарат да се 
доведе в изправно състоя 

. ние. Тя започва така: прите
жателят веднага осведомява

каза

Особено трудно става по
ложението през зимните ме
сеци, когато движението 
през Бесна кобила напълно 
спира, а през Власина се ми 
нава трудно. Тогава съответ
ните сервизни служби от 
вътрешността на страната 
не искат да рискуват с ми
наването на снежна Власи
на ,все докато движението 
през нея съвсем не се норма 
лизира. А през миналата зи
ма това трая доста дълго.

съответната търговска орга
низация от която е купен и 
търси да го вземат предвид,

- когато дойде майсторът да 
му поправи уреда. Търговци 

. те дават обещание, че търсе
ният майстор наскоро ще 
дойде и всичко ще бъде в 
ред. Но не винаги това ста
ва така. Съответната сервиз 
на служба от съседния по- 
голям град няма сметка да 
изпраща майстор за поправ
ка само на един два телеви
зора, хладилника и пр. Тя 
чака да се наберат повече 
такива апарати и с едно ид
ване да се завърши повече 
работа.

Ст. Станков

Пътят „Шесто“ - Стрезимировци 

ще се строи
ЕВТИМ — СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ВСИЧКО
В Босилеград има само ед

на частна работилница за 
електро инсталатерски услу
ги. Тя е притежание на ква
лифицирания електроииста- 
латер — Евтим Стаменов от 
село Милевци. Скромното 
помещение, в което работи 
Евтим е пълно с часовници, 
радиоапарати, транзистори. 
Някои от тях чакат ред с го 
дини. Хората просто не зна
ят какво да правят с тя\ и 
ги оставят при момчето с на 
деждата, че ще им се наме
ри „цера”.

по-построяването на 5 километ
ра асфалтов път от „Шесто" 
към Стрезимировци и завър
шването на асфалтовия път 
до Босилеград. Ако дотогава 
се обезпечи кредит за недо
стигащите 10 милиона, дина
ра, тогава програмата 
процентно ще се изпълни. В 
случай да не обезпечат сред 
ства — ще се потърси ново 
решение.

Такова решение е малко 
чудно. Не ще ли настане се

га надпреварване къде 
бързо да се изразходват пла 
нираните средства?

Считаме че съветът в ни
кой случай не е трябвало да 
оставя въпроса открит и не
разрешен. Предварително е 
трябвало да се знае какво и 
как ще се строи. Не трябва 
да изостане построяването 
на пътя „Шесто” — Стрези- 
мировци и завършването на 
пътя до Босилеград.

На 14 юни във Вучйе се 
проведе заседание на съвета 
на ползващите пътищата на 
Пътното предприятие 
Врамя. Разгледана бе програ 
мата на Пътното предприя
тие за построяването на пъ
тищата през 1973 година.

За да се изпълни съответ
ната програма недостигат о- 

10 милиона динара. В 
течение на разискванията бе 
предложено да не се строят 
предвидените 5 километра 
път от „Шесто” към Клису
ра, за които са били плани
рани 4,5 милиона динара и 
пътят Църма Трава — Сво- 
гье. Обаче това предложение 
пс бо прието.

След това бе предложено 
да сс памалят с 12,5 на сто 
средствата за строеж и по
правка на 
през тази година, но и това 
бе отхвърлено.

Иакрая бе прието реше
ние: да се сгроят и поправят 
пътищата според програма
та и изразходват обезпече
ните средства, а през септем 
ври отново да заседава съве
тът. В тази програма влиза и

във

При такова положение с 
по-дълго чакане на някои 
нови домакински уреди и а- 
ларати изтича гарантният 
срок. С цел да предотвратят 
тази неприятна възможност 
хората биват принудени са
ми, на свои разноски, да но- 

работилни-

сто-

коло
— Не мога да поправя вси 

казва Евтим Стаме- 
спе-

М. В.чко
нов. По неволя станах 
циалист по всичко. За такъв 
мс считат хората и какво ли 
не ми донасъят за поправка.

сят апаратите в 
цата на най-близката серви
зна служба, което ще рече 
във Враня, Лесковац или в 
Ниш. А колко им струва о- 
тиването не е трудно да се 
пресметне.

Семинар за профсъюзни 

дейциНашите предприятия трябва 
да се сдружат, да отдсляг 
известни средства за школу
ване на майстори от отдел
ните специалности и да сс 
открият работилници за по
правка
те повреди па отделни пара- 
ти и уреди в домакинствата.

отида

...И СЕРВИЗЪТ „ДОЙДЕ"
дане на самоуправително со 

общество")Неотдавна в Звонска баня 
сс проведе двудневен семи
нар за председатели на про- 
форгаиизацннте от Димитро 
вградска и Бабушпишка об
щина. На семинара 
републикански дейци изнесо 
ха лекции на следните теми: 
„Ролята н функцията на про 
фсъюза в условпя па изграж

всички пътшцаОт време на време в Боси
леград се появи някое авто- 
мобилче на сервизните слу
жби на „ЕИ“ Ниш, „ОБОД” 
Цетине, „ГОРЕНЬЕ — ВЕЛЕ 
НЬЕ" и др. Заитересованите 
веднага започват да търсяг 
майстора, молят го и прек- 
линят да им помогне. За кра 
тко време майсторите извър 
шат поправка на много уре
ди с гаранция и на такива, 
на които гарантният срок с 
изтекъл.

цналнстическо 
докладчик Бранко Стояно
вци), „Политически предпо
ставки, съдържание и мето
ди на работа в профоргани- 
зацннте в трудовите органи
зации и мястото на профор- 
ганизацнята в самоуправите- 

актове” (докладчик 
Шевчет Яшари); „Непосред
ствени задачи на организа
ция на профсъюзите във връ 
зка със стабилизацията на 
стопанството, жизненото ра
внище, социална политика, 
социалистическата солидар
ност и провеждането на кон 
стнтуционните амандманн”) 
докладчик Радисав Манчич).

Освен това бе обсъдена и 
ролята на профсъюзите в по
нататъшното укрепване на 
социалистическата същност 
и характера на нашето само 

как-

поне на май-оспошш видни

И аз бих сс наел да 
пя кол ко-мсссчсп курс 
нашите търговци им

скъпо да отделят пя- 
хиляди динара, с кое- 

много Ще

лиите
нона сепа

вижда 
колко
то проблемът 
облекчи. Така мисли млале- 

Евтим, който добре поз 
неволите на хората, 

състояние дв им по-

БосилеградСС

Случва се обаче, притежа- 
повредения уред 

момента да не Избори за работнически 

съвет
телят на 
или апарат в

жът 
нава 
не е в 
могне.

по

43 кандидати от ре-ложил
моитиия, пътническия и
тъкие,Я чТтезгГ цехове са ус- управително общество,

на амандмански на- т0 и преустройството на тру 
довнге организации на аман- 
дманни начала.

авто-В босилеградското 
транспортно предприятие, 
чийто колектив е най-голям 
в общината, са направени 
подготовки за избор на но- 

члеиовС на работничес- 
съвет. За 19 членове на 
самоуправителен орган, 

колектив е прел-

ТО*ЩЕ ПОМОГНЕ ЛИ ИНТЕ- 
ГРАЦИЯТА?

книговод- троеим
чала, имат нов статут и до
говори, които регулират вси 

взаимни отношения-

Завеждащият 
ството в търговското прод- 

„Слога" Будимир
ви
кия 
тоя 
трудовият

М. Б.приятно 
Димитров също така не е 

сегашните сервм

чки

Страница »доволен от
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СЕПТЕМВРИЙСКИТЕ
НАГРАДИ

Из дейността на общностите с взаимен интерес

КУЛТУРАТА НА 

КРЪСТОПЪТ
ли акациеви фиданки и око- 

засадс-— Съветът 
водно

Димитровград, 
по селско, горско и 
стопанство при Общинската 
скупщина е предложил 
септемврийска награда гора 
меката организация при ос
новното училище в Долна 
Нсвлц.

Най-млад I гге дол но; гевл я»» 
ски горани през есента мина 
лата година засадили чети
ри хектара голини с 26 хиля

пали 1,5 ха по-рано
площи. През пролетта те 

оше 8.500 фиданпи
са засадили 
ки върху 1,75 ха и окопали 
2 ха вече залесени площи.

Гораните са дали 533 тру
додни.

С такива успехи рядко мо
же да се похвали няк°я ЛРУ* 
га горанска организация-

М. Б.

за

а ви — да сего да се напр 
раздвижат дейностите на ре
дица културни институти: 
народния университет, само
дейното дружество, клубове 
и секции и ир.

Бо-Самоу пр м ите ли ата културна общност и
1971 година, относно предисилеград е създадена 

две години. Още при формирането и са били прие
ти основните .нормативни актове — статут и правил
ник-за разпределение на средствата между носите
лите на културната дейност в комуната.

Същевременно са били учредени самоупрапи- 
телните органи — скупщина и изпълнителен помит 
тет. Засега скупщината наброява 18 души, предста
вители на културно-просветните институции и об
ществено-политическите организации. Предстои съ
гласуване с амандманите, така че скупщината ще сс 
увеличи на 30 души, а свои представители ще да- 
дат трудовите организации.

Засега построяването му 
добре. Културната об- 
обаче е принудена да

Сурдулщшвърви 
щиост
отделя повече средства за 

в край Установена Септемврий
ската награда

инвестиции, което
сметка зле се отразява 

общата културна лей- 
Въпреки тоя Факт, по

лагат се усилия изграждане- 
културния дом да не 

погълне всички средства, за 
осъществи културната 

гази

па
върху
мост.

то па Кандидатите за Септември 
иска награда се 
от научни, културни, 
зователни и други институ
ции и сдружения, стопански 
и обществени организации, 
комисии и групи граждани 
и то писмено и с образложе- 
ние и съответна документа
ция-

На неотдавнашната сесия 
на Общинската скупщина в 
Сурдулица бе прието реше
ние за установяване на Сеп
темврийска награда, за из
вънредни постижения във 
всички области на стопан
ския и обществен живот на 
комуната. Те се присъждат 
всяка година на 5 септември 
— Деня на освобождението 
на Сурдулица от фашизма.

предлагат 
обрала сс 

програма 
При това особено сс разчи
та па проявите на самодей

ко! по засега все още 
необхоли-

година.за

дарение на установените пое 
тоянии финансови извори. За 
разлика от преди от общин
ския бюджет миналата го
дина са отделени 79, а тази 
около 130 хиляди динара. 
Без оглед че тези средства 
се ползват за инвестиции, на 
лице е н измененото отноше 
ние към културата.

Главният финансов извор 
обаче представляват дотаци
ите на републиканската кул 
турна общност. Миналата го 
дина тя даде 160 хиляди ди
нара за редовна дейност. Та
зи година също дава 160 хи
ляди динара за същата цел. 
Но далеч по-значително е у- 
частието и във финансираме 
то на строежа на културния 
дом. Досега за целта е отпу
снала 1,25 милиона динара.

РЕЗУЛТАТИТЕ пост, 
ие са достигнали 
мото равнище.къ-Въпреки сравнително 

еня период на съществуване, 
културната общност постиг- 

завидни успехи. Същест
вуващата дотогава 
но-просветна общност ннто 
материално, ннто с кадровия 
си състав, не беше в състоя* 

коренно да измени по
ложението, характеризира
що се с бездействие.

След създаването й 
срок от две години — кул
турната общност успя да_ от
крие четири районни библи
отечни пунктове н да наба
ви няколко хиляди книги, 
от които половината са 
български език. Същевреме
нно бе набавено подвижно 
кино за прожектиране на 
филми по селата. През тоя 
период особена грижа бе от
делена на формирането на 
битови самодейни състави. 
Сравнително добри успехи в 
тази насока са постигнати в 
Долна Любата, Горна Лиси- 
на и Бистър.

Културната общност редо
вно е отделяла средства и за 
партиципиране на филмите, 
които прожектира широко- 
екранното кино в града, ка- 
кто и за организиране на 
различни гостувания на теа
трални и музикално-певчес
ки състави.

АМАНДМАНИТЕ В КУЛТУ
РАТА

на култур- М. В.
Предприетата акция да се 

промени съставът на скуп
щината на общността с пър
вата крачка към прилагане
то па амандманите в тази 
област на обществената дей
ност. Същевременно се рабо 
ти н върху изготвяне на ак- 
цнонна програма, която ще 
бъде обсъдена от обществено 
политическите организации.

Досега годишните отчети 
за работа и финансово по
ложение на общността са до 
ставяпи на Общинската ску
пщина, която ги е разглеж
дала. Но занапред, както 
програмата, така и отчетите, 
ще бъдат обект за разисква
не пред органнзаците на 
ССРН. Понастоящем финан
совият план на общността е 
доставен на всички органи
зации, но все още не е рази 
скваио по него.

Наскороние

СЕДЕМ НОВИ 

АВТОБУСА И ЦИСТЕРНА
В

па па „санос“: с по 55 седали
ща и три автобуса от 
„дубрава“ с по 45 седалища. 
Автобусите са изработени в 
скопената фабрика „11 окто
мври“ и в „Автокаросерия“ 
в Загреб.

В момента недостатъчното 
число автобуси е най-труд- 
ният проблем в босилеград- 
ското автотранспортно пред
приятие. Съществуващите 

превозни средства не .могат 
да задоволят постоянно на
растващите нужди. Особено 
сега, през летните месеци, 
когато туристическият се
зон и пътуванията са в пъ
лен разгар. Привършването 
на асфалтовото шосе Сурду- 
лица

типа

ПОСТРОЯВАНЕ НА КУЛТУ
РЕН ДОМ

Безспорно най-крупното 
начинание е построяването 
на културен дом. Неговото 
изграждане трябва да прик
лючи до 1975 година, а ще 
бъдат изразходвани пет ми
лиона динара.

Едновременно с построява 
пето му културната общност 
е създала културен център, 
който трябва да обедини 
всички културни дейности в 
комуната. Разбира се, че в 
тази насока трябва още мно

Автобусите е трябвало да 
бъдат вече доставени, но то
ва е отменено за август, сеп
тември и октомври, поради 
това, че съответното белгра
дско предприятие трябва да 
изпълни своя аранжман с 
чужбина, предимно с Пол
ша. В Автостранспортното 
са се помирили с това и ча
кат но страхуват че увеличе 
ният износ на чуждестран
ния пазар да не отсрочи по
вече доставката.

Власина — Босиле
град от ден на ден гшавн 
движението по-бързо, по-си
гурно и удобно следствие нр 
което то става по-масово. 
За последното допринася и 
граничният преход на Рибар 
ци, където ежедневно движе 
нието на пътници става все 
по-голямо.

Имайки в

Очаква се, че след приема
нето на акционната програ
ма амандманите ще намерят 
далеч по-голямо приложе
ние.

ФИНАНСИТЕ

Такива резултати са мог
ли да бъдат постигнати благо Ст. Н.

предвид всичко 
това, самоуправителните ор
гани в предприятието навре
ме предприеха мерки за ку
пуване на още седем нови 
автобуса с 340 места. Дого
ворено е доставката да извъ 
рши белградското търговско 
предприятие „ФАП-ФАМОС“ 
То е трябвало да достави на 
автотранспортното предпри 
ятие четири автобуса от ти

Наскоро предприятието 
ще получи един нов камион- 
цистерна за транспорт на* го 
риво за зареждане на ново
построена бензиностанция в 
Босилеград. Камионът цисте
рна има мощност от 22 тона.

Автобусите и камиона ще 
бъдат платени със собстве
ни средства и с банкови кре 
дитн.

Ст.

Д. Невля

Успехи на гораните
Организацията на горани

те „Милан Милентиевич” в 
село Долна Невля за два де
на залеси 17 декара общест
вени имоти с около 6,5 хиля
ди борови и 2 хиляди акаци
еви фиданки. Стойността на 
извършените работи възлиза 
на 3.000 динара.

Примерът на тази

то. Тя проведе еднодневна 
трудова акция и залеси 8 де
кара голини с 4 хиляди ака
циеви фиданки.

Към акцията се приключи 
ха и някои частни стопани 
от селото. С бор и акация те 
залесиха 46 декара голи пло
щи. В селото съществува го
лям интерес за залесяването.

Богдан Николов: Околността на Звонска баня _ органи
зация бе последван и от мла 
дежката организация в село Ар. Стефанов
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Амандманите на дело I"

В ОБЩИНСКАТА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЩНОСТ
В началото на юни бе уч

редена скупщината на Об
щинската образователна об 
щност в

при
който

разписанието, Значи, за кратко време пред 
стои нйй-отговорната 
от работата.

при
разпределението 

на средствата на заинтересо 
ваните би дошло след дона
сянето на други решения?

част
Димитровград на 

амандманни начала съглас
но статутарното решение от 
28 март т. г. От 27 избрани, 
14 са представители на 
зваици образованието. С това 
бе завършен един етап в ра
звитието на образованието 
и възпитанието в общината.

Но, неотложна задача 
нашето самоуправително ра
звитие
на амандманите е да обезпе 
чиК| класов характер и в 
областта ма образованието. 
Това значи, че чрез прелета 
вители

на
Изгубеното време не мо

же да Навакса. Засега е фор 
мирана комисия за изготвя
не на нормативни актове и 
друга, която 
пресметне колко 

образованието 
ботничеоката

чрез прилаганетопол-

трябва да 
ще стру- 

за ра
на създателите на 

средствата и ползващите об 
разованието ще се обезпечи 
влияние в разпределението 
на средствата. С това ще се 
разкъса досегашната еснаф
ска бариера и обезпечи та
кова образование и възпита
ние, каквото отговаря на на-

ва
„От 1967 година, както из

тъкна Цветан Еленков, един 
от досега настанените в об
щността, е направено повече 
отколкото за изминалите 20 
години“. Не става дума само 
за значително подобрение на 
материалното състояние на 
училищата и просветните 
работници, тяхното доквали 
фициране и професионален 
възход, за изпълняване усло 
вията около верификацията 
на гимназията и т. н. Забеле 
жителки резултати Общинс
ката образователна общност 
е показала в афирмацията 
на българската народност 
съвместно с други общински 
образователни общности в 
които живеят народности. 
Тя дейно е работила във връ 
зка са приемането на прог
рамите по обучение, насочва 
нето на издателската дейно
ст, превеждането на учебни
ци и др., набавка на литбра 
тура. Разглеждала е и проб 
лемите на междуобщинска- 
та професионално-педагоги
ческа служба, езика на обу 
чението и т.н.

Но, скупщината на Общин 
ската образователна общно
ст в Димитровград изборите 
не е направила много в про 
веждането на амандманите, 
колкото търсеше самоуправи 
телното ни развитие. Поло
жението е подобно и в оста 
налите общности и трудови 
организации с взаимен инте 
рее. (Да си припомним само 
за самоуправителния дого
вор относно настаняване на 
раб«та — кога е подписан).

От всичко, миналата година 
бе подписан самоуправите- 
лен договор за разпределе
ние средствата, а почти след 
една година бе прието стату 
тарно решение за конституи 
ране на скупщината. Въпрос 
е дали би се вървяло така ба 
вно със скоростта на охлю
ва в провеждането на 
амандманите, ако се беше 
възстановил по-строг режим,

класа — 
и извънстопа 

нски организации. Без 
не могат да се определят до 
приносите. Договорът ще ре
гулира и отношенията меж
ду локалните и допълнител
ните средства, от които с$ 
финансира основното и про
фесионално (средно, полуви- 
сше и виеше) образование.

стопанските
това

шата класова, самоуправите 
лна обществено-политическа 
цел.

М. Б.

НА КУЛТУРНО-БИТОВИ ТЕМИ

За чистотата на Димитровград
преценката в предприятието 
това не е достатъчно, за да 
може градът да бъде чист.

Приемем ли народната по 
говорка, че „Чистотата е по 
ловин здраве“ — тогава Ди
митровград е „болен“. Въпре 
ки почти идеалните условия, 
които Димитровград има по 
местоположението си и кон 
фигурацията на терена, чис
тотата му не е на завидно 
равнище. Причините за това 
са повече и разнообразни.

В комуналното предприя
тие „Услуга“ казват: ако гра 
жданите сами не поддържат 
чистотата невъзможно е два 
ма човека, колкото се гри
жат за поддържането на зе
лените повърхнини и улици
те, действително да почист
ят града.

Димитровград има около 
50 улици, от които в 32 ре
довно се чисти боклука. То
ва решение па общинската 
скупщина трябва да се из
мени, така че всички улици 
да бъдат обхванати. При то 
ва трябва да се отбележи, 
че главната улица мия'г един 
път седмично, а второстепен 
ните (асфалтирани) улици 
шест пъти годишно.

Особен проблем по поддър 
жането на чистотата прелета 
вляват второстопенните ули 
ци, които „излизат" на глав 
ната и не са асфалтирани и 
именно оттам се нанася най 
голямата нечистотия, 
особено важи, когато е дъж
довно времето и калта иап- 
раво се нанася на главната 
улица.

От друга страна търговски 
те организации изнасят-ам
балажа на улицата; а това 
също представлява затрудне 
ние, понеже само нег.овото 
изкарване търси цялостно 
ангажиране на разполагае
мите сили.

В „Услуга“ считат, че гра
жданите също трябва да по
могнат за поддържането на 
чистотата в града. Обикно
вено в навечерието на дър
жавни празници се предпри 
емат акции по почистване^ 
които зарад слабия ртзив на 
населението не дават необхо 
димия резултат.

Димитровград — Строшена чешма Ст. Н

БЕЛЕЖКА

Цветя красиви, но опасни саксии
Отглеждането иа цве 

тя предизвиква у нас 
чувство и впечатление, 
че се касае за благоро
дно дело, естетически 
вкус, за щастлив жи
вот. .. Много балкони 
на стари и нови къщи 
и жилищни сгради в 
Босилеград от пролет 
до есен биват красени 
от хубави цветя. В са 
ксии — по-малки и по 
големи, подредени но 
балкошггс като войни
ци. Цветята украсяват 
балконите на жилища
та, уличките и градче
то. Наистина, хубаво 
нещо. Затова и общин
ската организация на 
горанското движение 
години наред настоява 
да поощри отглеждане 
на цветя по домовете, 
като дава на любители 
те им пригодни знач

ки, похвални грамоти 
и пр.

Но... Но целта ни е, 
да посочим един при
мер, който показва, че 
цветята могат да бъдат 
„опасни". Преди десс 
типа дни, в един пе
тък, когато в Босиле
град е пазар' и идват 
много хора от околни- 
те села, от един висок 
балкон падна на трото 
ара една голяма сак
сия. Падна, точно там, 
къдсто често пъти сто
ят и разговарят много 
хора или се иградо ма 
лки деца. За голямо 
щастие, саксията не 
улучи никого. Тя само 
изплаши хората, конто 
стояха пред пощата 
или седяха на площад
ката пред ресторанта 
на „Кин-стан”. Някои 
ахнаха и със затаен 
дъх следеха как нещо

пада от високия етаж 
на сградата. После ко 
ментнрайки случката 
казваха, че им се е 
струвало, че пада мал- 

' ко детенце.
Всичко е добре, кога 

то се добре завърши. 
Саксията и цветето на 
страдаха. Щастие е, че 
не настрада дете или 
човек. А можеше да 
стане трагедия. Това 
предизвика у зрители
те на това незначнтел- 
нр произшествие страх 
и възмущение, поради 
хорската небрежност.

Хубава е китайска 
да поговорка за цветя
та. Те правят човека 
вечно щастлив. Но ако 
саксиите падат на гла
вите на хората тогава 
поговорката съвсем ще 
загуби своя смисъл.

I
Това

*
!•За изнасянето иа сметта 

заплащат по $гражданите 
стари динара на квадратен 

жилищно прострнст-метър
докато промишлените 

заплащат 17 ста
во,
предприятия 
ри динара.

Инак „Услуга“ има само 
: камиоиче, което изкар- 

ва боклука от града. Според

Ст.

едно
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1Успехът на учениците 

е добър
Общинската конференцияЗаседание на Председателството на 

на Съюза на младежта
най-добрия ученик в учила

ще „Георги Димитров в Бо
силеград е ио-дооър отПодобрена работата 

в първичните организации
лището. Във връзка с

?ЖЪрве^Г™^
избрана Гина Иванче

ва, ученичка от VI клас.
лани.

В училището са У4""1 ^ди *° 6 
ученици, от които 560 или 
85,62“/о са показали положи
телен успех. От тях Ю4 са 
отличници, 170 са завършили 
с много добър успех, лока- 
то останалите имат добър 
или задоволителен успех- 
Със слаби бележки са 93 ду* 

от които 22 имат по три

Разисквайки за успеха учи 
телокият съвет констатира, 
че той е реален, но е могъл 

бъде още по-добър. Имен 
но за това през лятото и в 
началото на учебната годи
на ще бъдат предприети ме
рки за организационно укре 
пване, което трябва положи
телно да се отрази върху ус- 

през идната учебна го-

Б. К.

Те считат, че иска па „Сво
бода'' не е достатъчно аргу
ментиран и поради това е 
■нужно да се разгледа прото
кола от заседанието, па кое 
то Симеон Костов е говорил 
и въз основа на него да се 

този

дажта, а увеличено и желание 
то на младежите да се вклао 
чат в редовете иа Съюза на 
комунистите. Във връзка ^ с 
този въпрос бе казано, че 
е нужно включване иа младо 
жнте в разискванията по 
проекта на новата конститу
ция на СФРЮ. Също така 
бе изтъкнато, че е нужпо^да 
се ускори провеждането иа 
конституционните амандма-

Тези дни в Димитровград 
се проведе заседание на Пре 
дседателството на Общинска 
та конференция на Съюза на 
младежта, на което бяха ра 
згледани актуалните въпро
си в тази организация-

Разисквайки по въпроса за 
критическия анализ за досе
гашната активност в прове
ждането на акционната про
грама на Общинската конфе 
ренция на Съюза на младеж
та и становищата от Писмо 
то на другаря Тнто и Резо
люцията на III конференция 
на СЮК, както и за предсто 
ящите задачи, членовете на 
Председателството заключи
ха, че активността и работа 
та е подобрена във всички 
първични организации, осо
бено в младежките органи
зации,
това отношение бе изтъкна
то, че е подобрена работата 

ндеологическн-политиче- 
ското образование на младе

ши,
и повече слаби бележки.

Общият успех на училище 
то е 3,32, а това значи, че е 
по-добър от лани. Тази годи
на за пръв път в училището 
е проведена акция за избор

пеха
дина.заеме становище по 

въпрос.
А. Д.

Как да спре унищожаването на рибите в Драговищица
1111.

На пастърва — с булдозериБе разгледай и въпроса за 
подготовките за изборната 
конференция на Съюза на 
младежта. В това отношение 
бе заключено същите да при 
ключат до септември т. г.

Разглеждайки иска на ор
ганизацията на Съюза на ко 
мунистнте и работническия 
съвет на конфекция „Свобо- 
да1' за политическата отговор р,^™Р™°те ^Боси^град“ 
ност на председателя на Съю ска община години наред 
за на младежта, Симеон Кос безуспешно настоява да спре 
тов, Председателството закл опустошаването на най-каче 
ючи да не заема становище. ствения вид „пастръмка в

река Драговищица и нейни
те притоци.

Нахалството на браконие- 
рите е станало толкова голя 
мо, че рибите в бистрите 
планински потоци са в опас
ност. Твърде .много са се за
силили „взриващите", кон
то съвсем куражно и през 
деня „освобаждават“ реките 
от рибите.. Още повече има 
и такива, конто с помощта

щу тях ще бъде възбудено и 
углавно дело.

— Нямаме нито един па
зач, който да надзирава ре
ките. За тази цел нямаме и 
средства. Всичко е оставено 
па спортните риболовци, ко
ито не са в състояние сами 
да се справят с дръзките бра 
кониери, които са твърде 
опасни, когато ги заловят на 
дело“. Досегашните глоби на 
съдията за нарушения, не 
са подействували да спре 
унищожаването на рибите. 
Нужна е намесата и на об
щинските органи. Защото 
опазването на „пасгръмката'’ 
в Драговищица е от особено

Доскоро богата с „пастръмка" река Дра 
говищица, в Босилеградска община, е угрозена 
от бракониери. За унищожаване на рибите се 
ползва взрив, мрежи, дори и булдозери

на .мрежи и др. уреди уншцо 
жават рибното богатство в 
босилеградския край, което 
е голяма атракция за турис
тите.

Колко голямо е „бушуване 
то” на бракониерите сочи и 
следният пример. Преди няко 
лко дни двама булдозеристи 
на предприятието „Ерозия“ 
от Владичин Хан, които ра
ботят на изграждането на 
шосето, на няколко места 
преграждаш реката и проме 
нили течението на водата, а 
след това в торби събирали 
риби. Те ще отговарят пред 
съдията за нарушения, а оре

Впо селата.

на

Димитровградската 

гимназия реверифицираиа туристическо значение за 
общината — изтъкват в дру
жеството на спортните рибо 
ловци в Босилеград.

Окончателно — димитров
градска гимназия е ревери- 
фицирана. Именно на 16 
юни в служебен в-к на СР 
Сърбия е обнародвано, че 
гимназията „Йосип Броз Ти- 
то“ в Димитровград изпълня 
ва всички условия, предвиде 
ни от закона за средните V,- 
чилища, и й се дава „виза” 
за по-нататъшна работа.

Димитровградската гимна 
зия е пета по ред между сре 
дните училища в република
та, на които се признава пра

вото да работи. Действител
но, това заслужено призна
ние е дошло в резултат на 
положените усилия от стра
на иа колектива да се ком
плектува кадрово и значите
лно да подобри материално
то си състояние.

Последната проверка, нап
равена от страна на републи 
канския прооветен

В. В.

И1ГШЕП ЛИТЕРАТУРЕН
КОНКУРСинспек

тор Драгиша Станоевич, по
казателно доказа, че димит
ровградската гимназия Дей
ствително е заслужила да 
бъде призната. Въз основа решението иа Съвета 

на трудовата общност на издателст 
во „Братство” от 26. 6. 1973 г. спи
сание „Мост’’ обявява награден ли
тературен конкурс за следните лите
ратурни жанрове:
РАЗКАЗ:

можност на пишеща машина или че 
тливо на ръка.

б) Ръкописите трябва да се дос
тавят в три екземпляра.

в) Конкурсът е анонимен, та за
това ръкописите трябва да бъдат 
обезателно означени е шифър. Ав
торството ще се докаже с отделно 
копие, което авторът трябва да за
държи при себе си.

г) Последен срок за доставяне 
на ръкописите е 15 октомври 1973-

д) Творбите трябва да бъдат на 
съв-ремени теми:

първа награда — 700 дюн. 
втора награда —1 500 дин- 
трета награда — 300 дин.

НОВЕЛА:
първа награда — 800 дин. 
втора награда — 600 дин. 
трета награда — 400 дин.

ЕОЕ:
първа награда — 700 дин- 
втора награда — 600 дин. 
трета награда — 400 дин.

СТИХОТВОРЕНИЕ:
първа награда — 300 дин. 
втора награда — 250 дин. 
трета награда — 200 дин-

Участвуващите на конкурса тр
ите си на сле-ябва да изпратят творб 

дния адрес: Издателство „Братство" 
(За литературния, конкурс на „Мо
ст") ул. „Станко Паунович” № 72, 
18.000, Ниш.

УСЛОВИЯТА НА КОНКУРСА СА

а) Ръкописите трябва да бъдат 
написани на български език, по въз- Редакция на сп. ,.(Иост"
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I Млади поети

ВЕЧЕР КРАЙ 

МОРЕТО
Последен лъч 
и в алена кръв обвива,
далечен морски хоризонт __
кристален блясък

И вечерта с тиха уомивка 
на безпирно морска 
бисерна капка 
за очите — безкрайна

И вятърът тихо целува 
игриви морски вълни 
И хиляди искрици капки 
падат край гладки стени.

гасне

излива.
А. Гагулска 3. Стоянова Ч. Стоянов

ДОВОЛНИ ОТ УСПЕХАсинева
почивка

тъма.

С трима ученици 
босилеградски 
основното училище „Георги 
Димитров, гимназията „Иван 
Караиванов“ и 
на учениците 
то, беседвахме

и химия. Учех редовно и от 
успеха съм си доволна.

Лятната ваканция ще пре
карам главно в четене на 
белетристични произведения, 
които са предвидени в про
грамата за VIII клас.

Часлав Стойнев, ученик от 
III година на училището за 
квалифицирани работници:

— Доволен съм от успеха, 
който постигнах: добър 
ученик. Сега трябва да дър
жа зрелостен изпит.

През лятото ,ще готвя при
емен изпит г 
факултет, който

от трите 
училища — па затуй това лято ми пред 

стои сериозна работа.
Антоанета Гагулска, учени 

чка от втори клас на гимна
зията:

— Класа завърших 
го добър успех. По история 
тази година получих тройка, 
па затуй възнамерявам през 
лятото повече да отделя на 
този предмет. През лятото 
ще отивам на почивка, 
няма да забравя и произве
денията, които трябва да про 
чета за следващата година.

По тоя начин считам, че 
лятото ще мине 
низирана почивка.

училището 
в стопанство- 
за успеха и 

лятната ваканция. „Доволни 
ли сте от тазгодишния успех 
и как планувате лятната си 
ваканция“ — бе въпроса, 
ито им зададохме.

Зорица Стоянова, 
ка от VII клас 
училище:

с мно-И хиляди бликващи надежди 
се раждат в душата на рибар 
и тиха песен, тихо подема 
с първия вечерен жар-

Сретен МИТОВ
КО

СЪМ ноученич
ка основното

На светеца — Седми клас завърших с 
много добър успех. В тоя 
клас за пръв път се

за техническия 
възнамеря

вам да запиша през есента. 
Имам

в орга-
срещ-нах 

с нови предмети — физш<а огромно желание да 
следвам машинен факултет. Б. К.

В прекрасна мелодия 
Се движи сред 
момиче цъфнало на асфалта 
които сияе от нейния блясък 
Момиче цъфнало на асфалта 
със самото си битие 
и с усмивката си съперничи 
ка отровата, бликнала 
от фабрични

ФУТБОЛзвънлив омях

Две лица на една среща
Димитровград, 24 юни. Иг

рище на „Асен Балкански”. 
Зрители около 300. Време ху 
баво за игра. Съдия на сре
щата С. Стоянович от Пи-

ски“ спечели победа и изоб
що, че се класира в по-висш 
ранг на състезания.

Без оглед, че футболистите 
на „Асен Балкански“ 
чисто на самодейни начала 
те винаги трябва да 
предвид, че особеността на

самодейността и изобщо на 
спорта е преди всичко спор- 
стменство. И още нещо: те 
са отбор, който играе в офи
циален ранг на състезания- 
Отбор, който все пак пред
ставлява Димитровград.

,, комини и автомобили.
Момиче цъфнало на асфалта 
с ореол от прекрасни 
е единствения

играятрот.коол
светец в живота! „Асен Балкански“: Г. Став- 

ров, Д. Велков, К. Глигоров, 
Т. Петрович (В. Петров), Г. 
Манич, С. Манов, Б. Михай
лов, Г. Гюров, А. Милев, М. 
Петров.

Футболистите «а „Асен Ба 
лкаиски“ се класираха в по
виеш ранг на състезания. Те 
спечелиха последната среща 
срещу отбора на „Победа“ _с 
резултат 8:2 (1:0) и по този

имат
А. Д.

Влада ИВАНОВ
СПОРТНО СЪСТЕЗАНИЕ В НИШКА АРМЕ
ЙСКА ОБЛАСТ

Последни лъчи Участвуват 900 състезатели
На 20 юни в спортния ре- 

креационен център „Павле 
Илич” в Неготпн започна 
спортното първенство на Ни 
шка армейска област. В при 
съствието на гол^о число 
граждани и военни спорти
сти, първенството откри ге- 
иерал-майор Станимир Йо- 
ианович.

ние към продълбочаване и 
междусобно запознаване, ра 
звитие на другарството и 
приятелството, по-голямо съ
трудничество, укрепване на 
братството и единството, а с 
това и укрепване на нашата 
отбрана.

Състезанията по хандбал и 
волейбол се проведоха от 19 
до 23 юни в Неготин, по мно 
гобой и спортна стрелба 
25 и 26 в Алексинац, а по ат
летика н плаване на 28 и 29 
в Аесковац.

Освен в спортните състеза 
пия, младите от гарнизоните 
се запознаха с исторически
те паметници и места, с до
стигнатата степен на самоуп 
равмтелння социалнстнчес- 
ски развой в тези три кому
ни е перспективата им. Със
тезателите посетиха 
трудови организации в гра
довете-домакини.

Като признания на участ
ниците — състезатели и по
бедителите от страна на ор
ганизатора —- Нишка армей
ска област бяха 
заслужим, признания — 180 
златни, сребърни и бронзови 
медали, 60 плакетн, 7 купи 
и 247 дипломи.

С оглед, че спортното пър
венство на ЮНА ще се про
веде през средата на юли в 
Никшнч, най-добрите ще за
стъпват Нишка армейска об
ласт и ще се борят за най- 
високо класиране.

начин заеха първо място в 
пиротска. футболна дивизия.

Пред голям брой зрители, 
в днешната среща, футболи
стите на „Асен Балкански” 
се представиха с две лица. 
През първото полувреме иг
раха много добре и само ща 
стие спаси гостите, че резул 
тата не беше по-голям. Оба
че второто полувреме оста
ви поразително впечатление 
на всички присъствуващп 
зрители. Поради мсждусоб- 
пи стълкновения футболисти 
те па „Победа“ останаха без 
грима играчи. Поради това 
те не бяха в състояние да 
окажат сериозна съпротива 
на домашните футболисти. 
На петнадесет минути до 
края на срещата резултатът 
беше 6:0 за „А. Балкански“.

От този момент до края 
на срещата некоректното от 
иошенис на някои състезате
ли от домашния отбор раз
вали настроението па всич- 

зрители. Те не бяха -в съ
стояние да приключат мача 
в спортоменска атмосфера, 
а започнаха да играят за со
бствено удоволствие. Кулми

Може би утре ще угасне 
слънцето, -озаряващо моя ден. 
Затуй почакай, спри за миг, 
не бягай, не тичай от мен.

Ще отминем последната пътека 
която води към идващия край- 
Ще заличим стъпките по нея 
и ще забравим желания май.

Тази голяма спортна 
манифестация на Нишка ар
мейска област, предхожда
ше ияколкомесечин — масо
ви н разнообразим квалифи
кационни състезания, както 
в частите, така и във всич
ки гарнизони, конто излъчи
ха дванадесет най-добрн от
бори с 91Ю състезатели, уча
ствуващи .ма тазгодишното 
спортно първенство в обла
стта.

Стараех се да стана вечност, 
но слънцето вече отмина, 
затуй събирам последните лъчи 
и ги пазя за идващата тъмнина.

Даринка ЕВТИМОВА

Цвят повечеТазгодишните 
състезания
са съставна част на 
общите акции върху реали
зацията на становищата от 
Писмото иа другаря Тиго и 
Изпълнителното бюро на 
Председателството на СЮК, 
тридесетгодишиииата от Вто 
рото заседание иа АВНОЮ, 
битката край Неретва и Сут 
'йеска, които бяха из
пълнени 

спортни 
мо в частите и гарнизони
те, но и срещи на военни от
бори с отбори на работниче
ска, училищна, селска и сту
дентска младеж. Тези срещи 
иа младите от гарнизоните и 
младите от градовете - дома
кини & още едно ириложе-

сиортнп
частитев

Денят е увехнал, 
а сърцето е затрептяло 
в мекотата на мечтите. 
.Дущата не сънува 
тъпите са паднали във води 
и отпътували в далечините, 
скрити в копнежа 
на нощната тъмнина.
Расте тъмен цвят 
край влажни очи 
пред отворени врата на съна 
заглъхва спомен.
Пролетта ражда зори, 
с които птиците се целуват.

Стефан МАНАСИЕВ

раздадени
ки

с различни 
прояви «е ■са-иация беше момента, когато 

Г. Гюров, капитен на отбора, 
стреля Ава пъти поредно 
собствената врата и отбеля- 
за гол, който револтира вси 

В този момент 
съжа-

в

чки зрители, 
болшинството зрители

че „Асен Ба^кан-
Подполковник
М. Лешевичдяваше,
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В ЧАСОВЕТЕ ЗА ОТДИХ И ПОЧИВКА
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Краева мозайка 24» VIIизвод
Колкото и да я мътя — 
силната вода си следва пътя . • • Как е изглеждала Лукавица след 

освобождението от турците
0 о о

■■■САТИРИЧНА УЧАСТ

— Защо за него няма пита?
— Срещу ръжена рита...

ключава от запазените 
фрагменти-. Чертежите на 
тази живопис са добри, 
обработката грижлива) ба 

топли и

опис-пич и Милутинович
старините из ПопишаОЩЕ ПЕТ години оста

ват от оная паметна годи 
на, която щс озачи 100 го 
дишиина от премахването 

турското иго- Именно, 
Димитровградско, както и 
цялото Понишавис, с ос
вободено от турците в на 
чадото на 1878 година- В 
Ниш са вече образувани 
комитети за чсствуване на 
тази забележителна дата.

Веднага след излизане
то на турците „нахлули" 
с голям апетит учени от 
различни специалности, 
за да изучат забележите- 
лноститс и богатствата на 
новоосвободените краи
ща. През 1878 година бел 
градските учени Валтро-

о о о
ват
листо, като между друго- 

дават и следния запис 
за стария (днес не същест грите приятни, 
лупащ) Лукавишки мана- заситени- Твърде е възмо 
стир • Съвсем нова фор- жно тази живопис да при
ма представлява разруше надлежи към средата на 

„ черквица св. Никола 18 век, когато е вероятно 
на река Лукавица недалеч и черквицата изградена.

Пет години по-късно 
Иречек дава следните све 
дения за този интересен 
манастир: „Когато минах 

която тече в

Поправи грешките си стари, 
но... в своите мемоари. то,

на
о о о

ИЗ СТАРИЯ И НОВИЯ ЗАВЕТ
пата

Само с проповеди и съвети 
не ще кандилото да свети. • • от Цариброд.. • От запа

дната страна тази черкви 
на има припрата, върху 
която се издига четири
странна кула (пирг), чий- ме реката, 
то най-горен кат беше дълбок врез между голе- 
превърнат в капела.. - ми наноси от честите 
Черквицата, припратът и воднения, влязохме 
капелата в лирга бяха ук- вописната около 25 мину- 
расеии с живопис от една 
и съща ръка, което се за-

о о о

МОДЕРНО ВРЕМЕ
на-Не си служи с остени 

а с антени.. . в жи

та дълга долинка на един 
поток, която се влива 
Лукавишка река отляво. 
На долния край близо до 
устието лежи особена чер 
ковна развалина, на гор
ния й пък край селото Лу 
кавица. Богатата растител

в

може да се разберу. От 
Цариброд ми дадоше 
йедън упут (извади бая 
Асен цел гърс ретийе) — 
да га доведем тука, у Пи
рот, на операцию. И я га 
доведо. Пиротсйият док- 
тур погледа белешкуту и 
написа нещо (найде маа- 
ну на колегуту оди Ца
риброд и я куде чу —- 
дигнем се с детото та на 
утобусат, на у Цари
брод. Там ме преорете ед
но доктурче, я му каза ки 
ква йе работа и оно узе 
та ми напрани другу беле 
шку и ми рече: „А си 
иди!”.

Ка отидо у Пирот — 
пак нищо! Тия що погле
да белешкуту, пак найде 
маану и ме върну за Ца
риброд. Там ми из да
доше нову белешку за у 
Пирот при операторато- 
га .. • Трету. Са не знам 
кво че буде, дали пак не- 
ма да ме върну. Право да

кажем, не знам кикво да 
правим. Вече ме вача ст- 
ра-. . Едно детето нейе до 
бре, нели видиш кво йе 
натекло, че се уплаши да 
грасне преко пол>ето; а 
друго — я ли съм са за 
теквея гладне расотйе, ка 
на село ме чека косидба, 
загъртавье на морузу и три 
ста дру()е работе. А поар- 
чи си и не малко парс . ..

Стану „слуга" на докту- 
рйете. Гледам-гледам, бая 
Асен истина йе 
човекат. Не съм доктур и 
не знам кикво се допи- 
сую по нега доктурйете 
оди Цариброд и Пи
рот, ама право да ви ка
жем, я би тека н>и малко 
порасодил.

4ГиШ\Ш\\

Кой йе за преглед?

ност, прясната зеленина 
на покрайнината и шумът 
на водите напомнят на ня 
кой алпийски кът. .. Раз
валеният лукавишки храм 
е съвършено особено спра 
да... Над черковното пре 
дверие се издига триета
жна четириъгълна кула от 
страни,-пет крачки широ
ка-• Най-високият кът е 
имал параклисче по цяла
та му- дължина сводообра 
зно, с четириъгълни про- 
зорчета-и триъгълна алси- 
Даъ по чиито стени още се 
познават фрески.. . Лица 
та на светците са издълба 
ни от турците... За мина 
лото на тази зпрада, коя- 

Аиде съг довиждане, па то като съединение на ку- 
здравйе служи лата със самия храм 

док съм жив, иначе кой

закасалИ ми зарасправля:
— Бне онова дете, що 

се йе шчучурило до банде- 
руту йе мойе. По трети пут 
вече га шетам оди Дими
тровград до тука- Требе 
да му оперишу сливици
те- .. Това пак су они, док 
турете установили, а не 
я.. ■ а еве трети дън се ше 
там е аутобусат и нищо не 
може да напраимо. Поче 
ме ваче стра да не стане 
нещо с нега.

А ете куде йе опрело: 
Изгледа и доктурйете не

Срето преди неколко 
дъна на аутобускуту ста- 
ницу у Пирот бая 
Асена Ранчинога оди Дра 
говиту. И кико що йе наш 
ред, пита га кико йе и що 
йе?

— Маяи, Манчо, не пи 
туй ме! — рече кико по
парен бая Асен.

— Киква неволя те му
чи. Може да има лек.

— Не веруйем... Оти

ега си ме е гол
яма рядкост в източната

знае, може и я да пройдем 
кико бая Асен.

архитектура, няма преда-тия що даваю лекат 
оди н>и йе и неволята.

кия..."
Манча Д-р Сп- О

|
МОРЕ

/ЦСТ. ПЕТРОВ

он^и
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