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СЕСИЯ НА ОС В БОСИЛЕГРАД

ДОГОВОР ЗА 

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ
««йоанагст в с югосллячш +»■' На 27 ноември в Босилеград 

се проведе съвместна 
на трите съвета на Общинсна- 
та снупщина, на която се об
съдиха и решиха повече акту 
ални текущи въпроси.

Особено внимание всред де
легатите предизвика уточнява 
нето на мероприятията 
връзна с електрификацията на 
селата в комуната. За целта 
бе обсъден идейният проект, 

Електродистрибу- 
ция Лесковац, който съдържа 
проекторешения за изгражда 
не на далекопроводи до: Гор 
на Любата, Горна и Долна Ли 
сина и Бранковци. Предложе
но е и изграждане на 18 тра- 
фопостове в селата, планира
ни за елнтрифинация.

Според проекта, за изграж
дането на посочените далеко
проводи и трафопостове са не 
обходими 9,4 милиона динари. 
Те засега цялостно са осигуре
ни, а за евентуалните поснъпва- 
ния допълнителни средства ще 
осигури Общинската скупщи-

милиона динара, а от водо- 
централите „Власина” 3,5 ми
лиона динара. Общинската 
снугщщна в Босилеград е оси 
гурила 1,7 милиона динара 
чрез комуналния, пътния и фон 
да по електрификация.

Според информацията на 
председателя на ОС, инж. Дра 
ган Мицов, за електрификация 
на селата от района на Тлъми 
но, се водят разговори с ми
нния комбинат „Трепча”, коя
то е заинтересованна да активи 
зира оловните руди в . мина 
„Подвирове” в Караманица. За 
тази цел до мината трябва да 
се построи далекопровод, кой 
то ще се ползва и за елентри 
фикация на селата.

На сесията се взе решение 
с Електродистрибуция 
сковац още веднага да се 
сключи договор за изработва 
не на главен проект за елек 
трификация на селата в Боси- 
леградска община, а с реали
зирането на тази номунално 
— битова анция да се отпочне 
през пролетта на идната годи-
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ПОЛОЖИ ОСНОВНИЯ КАМЪК Ле-

Президентът на републиката Йосип 
Броз Тито на 1 декември 
камък на първата у нас атомна централа. 
Електроцентралата се строи край Кръшко в 
СР Словения. Когато бъде готова ще има мощ
ност от 632 мегавата и ще дава около 4

състава на атомната електро
централа „Кръшко” ще бъдат 
построени топлоцентрали в Йер 
товец и Търбовлье, уранов 
рудник в Жировски връх. Цен
тралата ще изразходва годиш 
но 16 тона обогатен уран. Спо 
ред инвестиционната програ
ма за изграждането на този 
важен стопански и енергиен 
обект ще бъдат изразходвани 
около 7 милиарди динари.

не.
ПОЛОЖИ основния От Републиканският фонд за 

развитие на стопанско изоста 
налите краища са получени 4,66

на.

В. В.

УТРЕ В ДИМИТРОВГРАДМИ-
лиарда киловатчаса елекроенергия годишно.

На устроения по този повод 
обед в Кръшко 
Тито произнесе кратка реч, 
която специално подчерта зна 
чението на братството и един 
ството между двата 
народа: хърватския и словен
ския, разказвайки за събития 
та от историческото 
въстание на Матия Губец от 
1573 година, когато „се е каля 
вало братството и единството 
между словенците и хървати
те”.

Нашите предприятия ще из
вършат строителните работи и 
монтирането на машините. В СРЕЩА НА ПИСАТЕЛИТЕпрезидентът

в

По почин на Издателство „Братство” и обществе
но-политическите организации в Димитровградска 
силеградска общини, на 7 декември в Димитровград ще 
се състои събрание на творците на художественото сло
во от българската народност в Югославия. Ще бъде 
обсъден въпросът за създаване на клуб или секция на 
писателите и поетите от българската народност към 
Сдружението на писателите в СР Сърбия. На същия ден 
ще бъде устроено литературно четене на поезия и про
за. На срещата са поканени над двадесет поети и пи
сатели, които са публикували свои произведения и книги.

и Бо-съседни

Селско

Писателите от народността също така ще направ- 
резултати в литературноят преглед на досегашните 

творчество на българската народност в Югославия и ще 
обсъдят възможностите за неговото засилване, съглас
но партийната политика в тази област, записана в до
кументите на Десетия конгреса на СЮК.

— Ние в Югославия успяхме
да постигнем всичко, каквото 
имаме, благодарение на тъкмо 
такива братски отношения меж 
ду народите, които без ог
лед към коя националност 
принадлежат и на разликите 
в религиите, съвместно съз
даваха все по-добри условия 
за своя бъдещ живот. И не са 

но и утре новите

Ст.

Президенът Тито положи основния намък

В ТОЗИ БРОЙ:ЛИДЕРЪТ НА ПАЛЕСТИНСНОТО ОСВОБОДИТЕЛНО 
ДВИЖЕНИЕ

мо днес, 
поколения трябва да вървят по 
същия път. А да биха те мо
гли да вървят по същия път, 
трябва да виждат пред себе 
си примера на днешните поко 
ления, поколението, което съз

Учредяване на самоуправи- 
телните общности на интереситеЯСЕР АРАФАТ ПОСЕТИ 

ЮГОСЛАВИЯдаваше нова Югославия, което 
социалистиче- СТР. 3

създаваше нов
порядък. От този пример 

трябва да се учат и тогава ще 
можем спокойно да гледаме 
на бъдещето развитие. Защо- 
то трябва да сторим всичко,

Председателят на Изпълни- 
комитет на Палестинс-

дователната 
СФРЮ в осъществяването на 
тези права.

Разговорите на Ясер Ара- 
фат с Йосип Броз Тито и Дже 
мал Биедич минаха в приятел 
ска и сърдечна атмосфера, до
верие и солидарност, което ха 
рантеризира развитието на вза 
имните отношения.

В официалното съобщение 
за разговорите между другото 
се казва „че правителството и 
народите на необвързана соци
алистическа Югославия, в рам 
ките на своите възможности и 
съвместно с другите необвър
зани миролюбиви страни ще 
положи всички усилия, насоче 
ни нъм осъществяване на за
конните национални права на 
арабския народ в Палестина, 
изхождайни от принципната и 
последователна политика но 
СФР Югославия за даване но 
подкрепа на правото на всеки 
народ да бъде свободен и не
зависим и сам да решава за 
своята съдба."

подкрепа иа
ски телния

ката освободителна организа
ция Ясер Арафат бе на офи
циално посещение в СФР Юго 
славия от 30 ноември до 3 де
кември т.г. като гост на лред- 

та онова, което оставяме след седателя на Съюзния изпълни
телен съвет Джемал Биедич. 

По време на посещението 
~ президентът на СФР Югосла-

единството на нашите народи. вия йосип Броз Тито прие пре
дседателя Арафат. При това 
бе извършена всестранна раз
мяна на мнения по актуалното 

че „начало на атомното време международно положение, спе- 
и в областта на енергетиката” циално във връзка с обстанов

ката в Близкия изток и пъти-

Публикация на НОБ в 
Боснлеградско

СТР. 4
себе си да може по-нататък 
да действува към укрепване на

»Десет плюс« за Каменов
основнияПолагането на 

камък президентът Тито наре- СТР. 8

Присъдени наградите 

на АВНОЮ
и пожела просперитет на на
родите от този край и от цяла 
Югославия.

щата за разрешаване на кри
зата в тази област.

Ясер Арафат запозна прези
дента Тито с най-новото раз
витие на борбата на арабския 

наши народ на Палестина в осъще
ствяването на своите законни 
национални права и изказа бла 
годарност на Палестинската 
освободителна организация и 
палестинския народ за после

електроцентрала 
„Нръшко” строят две 
републики: Словения и Хърват 
ско. Машините ще достави ед 
иа американска фирма и някол 
ко югославски предприятия.

Атомната

СТР. 9



В КУМРОВЕЦ ОТКРИТ ДОМА НА БОЙЦИТЕ И МЛАДЕЖТА НА ЮГОСЛАВИЯ;

Здраво да сплотим своите редици
аа>1ВИ президентът на републината Й, Б. Тито нататъшното, ■ социалистическо 

изграждане.
Аз бих желал, драги друго 

ри и другарки, постоянно да 
имаме предвид колко е важно 
за всяка наша република и за 
всички наши народи и народ
ности но тоя кръстопът, къдо- 
то со намираме здраво да 
сплотим своите редици. Ние 
може би понякога забравямо 
това, че со намираме в първи 
те родици в борбата за по-до
бри отношения не само в на
шата страна, но и в целия 
свят. Югославия спечели пре
стижа си, какъвто сега има, 
тъкмо породи това, чо ние и 
покрай вътрешните задълже
ния и трудности, проз които 
минаваме не забравямо, че 
смо дял от света, на цялостта, 
за която трябва да допринася 
ме възможно най-вече. Защо-

та на по-хубавото бъдеще.
Днес обстановката в света 

е такава, че не знаем какво 
ще бъде угре. Говори се наи
стина, че нещата все повече 
и повече се подобряват. Оба
че, аз следя положението в 
света и трябва да кажа, че 
не може много оптимистиче- 
ски да гледаме на бъдещето. 
Затова трябва да бъдем еди 
нни вътре в нашата страна и

то още има много иоправдини 
в света, още има народи, ко
ито стенат под колониализма, 
още има много опити да се 
спро освобождението на от
делни страни и народи. Юго
славия в борбата срещу тези 
иоправдини и насилия и досе
га даваше своя голям принос, 
а това трябва да прави и в 
бъдещо.

Аз съм щастлив, че като 
един от борците и основете- едновременно да допринасяме

към единството на необвърза
ните страни и осъществяване
то на принципите изграждани 
от Белградската до Алжирска 
та конференция. Тези принци
пи днес са приети в целия 
свят. В тях вярват много на
роди, не само необвързаните 
страни, но и обикновените 
трудови хора в много други 
страни. Имаше много врагове 
на политиката на необвързва- 
нето. Трябва да кажа. че ней
ни противници бяха и някои 
велики сили. Но с упоритостта 
си необвързаните страни по
стигнаха най-важното 
ната им е ролята на велик фак 
тор в света. И този фактор

— Изненадан съм от това, 
което виждам! Домът е кра
сив, а сградата сполучливо 
съвпада в амбиента!"

С тези думи ясно и сбито, 
президентът на републиката 
Иосип Броз Тито изказа мне
нието си за изгледа и функци 
оналността на Дома на бойци 
те от НОБ и младежта на на
шата страна, който в родно
то място на президента Тито,
— Кумровец, по тържествен 
начин бе открит на Деня на 
републиката — 29 ноември.

На тържеството бяха дошли 
най-висшите държавни и парти 
йни ръководители на федера
цията, многобройни делегации 
от републиките и автономните 
области и хиляди граждани от 
всички краища на Югославия.

Другарят Тито, с придружа
ващите го личности, разгледа 
новопостроения дом, истински 
символ на сплотеност и един 
ство на нашите народи. На тър 
жественото заседание на кокщ 
тета по изграждане на Дома 
говори председателят на ЦК 
СКХ Милка Планинц. Тя меж- 
ДУ другото изтъкна, че сред
ствата от над 106 милиона ди 
нари за построяването на този 
монументален обект добровол 
но са дали югославските 
трудещи се и граждани.

В тостта си на тържестве
ния обед президентът Тито 
между другото каза:

— Тук ще бъде школа за 
изучаване на марксизма-лени
низма и не само на тази нау
ка, но и на нашата днешна 
практика, 
сложна,
дането на нашите обществени 
отношения и отношенията в 
света изобщо.

Със своята външна полити
ка, приноса, който даде за 
укрепването на мира в света, 
както и с големите жертви, 
които през миналата война да
де за победата над фашизма
— този мрак, който владееше 
в Европа и застрашаваше це
лия свят — Югославия завою 
ва голям авторитет. Тя го спе 
чели тъкмо за това, че беше 
миролюбива, че своето вътре
шно изграждане съгласуваше 
с необходимостта от колкото 
е-възможно по-добро свързва
не с всички прогресивни сили 
в света. И днес Югославия се 
намиоа на такова равнище, че 
дфГютвително мнозина могат 
да. й завиждат. По постоанство 
не^ е голяма страна, обаче по 
сфя дух и принципност, по

всичко онова, което направиха 
пойните народи се нареди меж 
ду най-значителните фактори 
в борбата за мир в света.

Този дом ще бъде едно зна
чително място за по-нататъш 
но укрепване на нашите вза
имни отношения и заздравява 
не на братството и единство
то, такъв какъвто трябва да 
бъде всеки подобен, дом, 
школа и университет навред 
из нашата страна. Но той ще 
бъде и един от университети
те, в който трябва да со под
държа чистотата на маркси
стката мисъл, необходима ед
на партия, какъвто о Съюзът 
на комунистите, гаранция в 
Югославия не само на нашето 
единство, но и фактор за по

лите на политиката на нео- 
бвързването — за съжаление 
мнозина мои стари приятели 

вижднес не са воче живи 
дам че в целия свят, все лове 
че и повече иообвързваието 
се счита нато твърде важен 
фактор, към който народите 
гледат с голям оптимизъм, За- 
щото това о онзи фактор, кой 
то допринася за перспектива-

поиз

днес все повече и повече 
укрепва.

На края президентът Тито 
заяви;

Желая драги другари, бъде 
щите поколения, които ще пре 
бивават в тоя дом и тази школа 
да се вдъхновяват от идеите, 
от които се ръководехме в 
миналото и които трябва да се 
осъществяват и в бъдеше.

Изглед на Дома на бойците и младежта в Кумровец непосредствено преди завършаването му

ЮГОСЛАВСКО-ЗАМБИЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО
която е твърде 

опитите в изграж- УСПЕШНО И ПОЛЕЗНО
От 27 до 29 ноември т. г. в нашата стра

на пребивава президентът на Република 
Замбия д-р Кенет Каунда, като гост на пре
зидента на републиката Йосип Броз Тито.

В съвместното комюнике

тралата „Кафуе” с мощност от 
900 мегавата: чиято първа фа
за е завършена преди две го
дини. На река Замбези вече 
работи водоцентралата „Кари- 
ба” с чието изграждане Зам
бия престана да внася елек
троенергия от расистка Ро- 
дезия на Ян Смит. Нашите спе 
циалисти и предприятия пост
роиха също така университет, 
болничен център, стадион, не 
бестръгач от 28 етажа, кой
то е най-високото здание в Зам 
бия. Третата конференция на 
необвързаните страни (1970 го 
дина) се проведе в повопостро 
ената от наши предприятия за
ла „Мудунгуши хол” в Луска и 
заедно с нвартала от 65 вили 
бе завършена за само три и 
половина месеци.

В замбийския пазар „ЗЕКО” 
внася една твърде важна но
вина: обектите се 
предсрочно или в определения 
срок, без да се повишава до 
говорената цена.

особено признание 
сии за изследване на огромно 
то рудно богатство в страна
та. След като открива богати 
залежи на железна руда, сме
сеното дружество за иследва- 
не и експлоатация на рудите 
(„СИДКО”) участвува в изграж 
дането на металургически ком
бинат. За разлика 
чуждестранни фирми, работе
щи в Замбия, югославските 
предприятия получения профит 
отново влагат 
на Замбия.

конце-

за успешно 
проведените разговори Тито — Каунда осо
бено е подчертано успешното и полезно ико
номическо сътрудничество между двете прия
телски необвързани страни, „Президентите 
Тито и Каунда — казва се в съобщението — 
са съгласни, че трябва да се полагат усилия 
за по-нататъшното разширяване на сегашно
то икономическо, научно и техническо сътру- 

; .У 'Аничество и обогатяване с нови форми, кои
то ще допринесат не само към укрепване на 
икономическите взаимоотношения, но също 
така и към осъществяване на заключенията 
за подобряване н& икономическото 
ничество между необвързаните 
те се страни". !2

от другите

в стопанството

Югославяните построиха жи
лищен комплекс „Кафуе” с 
1200 апартаменти. Стойността 
на извършената работа възли
за на 175 милиона динара. В 
седалището на областта Копер 
белт Китве населението 
нямаше

* сътруд- 
и развиващи-

преди
вода. Изграден е водо 

провод и проблемът е решен. 
Ченгола, вторият център по 
производство на мед получава 
нова общинска сграда — свърх 
модерен обект с 1800

завършват

ЮГОСЛАВСКИ СПЕЦИАЛИСТИ* но югославско-замбийското сме 
.1 сено дружество „ЗЕКО”, в ко- 
• ето „Енергопроект” участвува 

След получаването на неза-в 9 49 на сто капитал, допринася 
висимостта през 1964 година- ини за успешно изпълнение 
Република Замбия полага голе-2 пъРВИя петгодишен план 
ми усилия да стане икономи-^ страната. Днес годишната реали 
чески самостоятелна. Това пред" зация на предприятието възли- 
почита развита национална ико^ 33 на 700 милиона динара, 
номика. В тези усилия на Зам*1 По-късно „Енергопроект” об 
бия Югославия има видна роля.- разува смесени предприятия: 
Няколко хиляди наши специа-- за изследване и експлоатация 
листи, работещи в югославски; на рудните залежи 
те предприятия, смесени 
жества или в различни замбий'

В ЗАМБИЯ
ВЕСТНИК НА БЪЛГАР- 

1 СКАТА НАРОДНОСТ В 
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3 колегия
- Директор, главен и 
~ отговорен редактор

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Технически редантор 

V БОГДАН НИКОЛОВ
- Издава „Братство” —
; Ниш, Кей 29 декември 8
- Телефони: директор — 
" 46-454, Редакция 46-845 
П администрация 46-343
- Годишен абонамент 40,
- а полугодишен 20
- динара
- Текуща сметка

62500-603-9529 
.“ СДК — Ниш
- Печатница „Вун Кара-
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квадрат
ни метра, — няколко огромни 
жилищни сгради. Да споменели 
още фабриката за 
лина в Китве, почти хиляда ки
лометра асфалтирани шосета и 
пр и пр.

В ход е договарянето 
ви работи между двете 
Счита се, че стойността 
зи година ще надмине 
лиард динара.

Икономическите 
между Югославия 
очевидно

ЮГОСЛАВЯНИТЕ ИЗСЛЕДВАТ 
МИННИТЕ БЛАГАпа сярна нисе-на

Югославските специалисти 
— инженери и техници — без
користно предават своите зна
ния и опит на замбийците. Пос
ледните

на но- 
страни. 

им та 
един ми

в Югославия,идват
усъвършенстват се в 
университети, а работят и прак 
тичесни. В „ЗЕКО” г~ 
щем работят около 400 
вяни донато по време 
новаването му е имало някол
ко хиляди. Този факт говори, 
че професионално оспособени 
замбийците поемат работата 
изграждането на страната си.

Неведнаж замбийсните

нашите
за проекти 

ДРУ-1 Рзне, за селско стопанство. понастоя- 
- югосла 

на ос-
отношения 
и ЗамбияОще от първите 

сътрудничество
дни на 

замбийците
ски учреждения участвуват 
стопансното изграждане на та-** 
зи приятелска африканска стра- оказа*а доверие на югославс- 

- ките специалисти. Например 
“ един наш инженер четири го- 
и дини бе директор на смесено- 

то дружество „ЗЕКО”. Нашите 
специалисти оправдаха довери- 

1 ето и постигнаха голям автори 
Първото наше предприятие,- тет-

в I
имат

значение от самата 
то им донася: те представляват 
деило на ефикасно, разнообраз 
но, равноправно стопанско сът 
рудничество между необвърза 
ни, които се стремят по.ускоре 
но да активизират своите 
тенциали и взаимни връзки 
борбата

по-широко 
полза, коя

на.
в

ИЗГРАЖДАНЕ НА ХИДРОЦЕН-“ 
ТРАЛА ОТ 900 МЕГАВАТА ръно

призна-
нашите

водители са отдавали 
ние на работниците от 
предприятия. Старанието 
тиженията на нашите работни 
ци и специалисти

по-
в

започнало^ да работи в Замбия- Понастоящем нашите пред- 
е белградският „Енергопроект".; приятия и специалисти участву 

■ През 1965 година бе образува-; ват в изграждането на водоцен

им за създаване на 
един нов икономически порядън 
в света.

и пое
4

получават Б. М.:.
’-•>*■ |.\? ч%’1V** <?у V**
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) БОСИЛЕГРАД
■■шЯ Договор за акции във 

всенародната отбранаУЧРЕДЯВАНЕ НА САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ 

ОБЩНОСТИ НА ИНТЕРЕСИТЕ Как членовете на Съюза на 
комунистите да се ор1апио»1раг 
за постигане на още по-доори 
резултат но осъществяването 

концепцията на всенародна 
та ни оторана, сигурност и оо- 
ществената самозащита и как 
наи-непосредствено да съдеи- 
ствуват при учредяването на 
самоупраьителниге оощности 
на интересите — бяха наи-ва- 
жните въпроси, върху които на 

ноември решава етщинс- 
кият комитет на СК в ьосиле- 
град.

ь областта на общенародната 
ни оторана са постигнати сра
внително високи 1*езултати, ко
ито гарантират пълна моби
лност и ангажираност на цяло 
то население в комуната — се 
констатира на заседанието, и 
занапред в тази област ще се 
продължи с организирането и 
оспособяването на всички ор
гани, организации и отделни 
лица. Преди всичко ще се съде 
йствува материално за пълна 
включеност на местните об
щности във всенародната ни 
отбрана.

Членовете на Съюза на кому 
нистите в общината имат отде 
лно отговорни задачи в тази 
област. Тези задачи са ясно 
определени, а тяхното реали
зиране ще бъде непрекъснато 
проверявано от партийните ор 
ганизации и органи.

Разотнриването на стопанския 
криминал и на останалите отри 
цателни прояви и теденции в 
трудовите организации в ному 
ната е не само задача на ор
ганите на вътрешния контрол, 
но и на всични членове на пар 
тийните организации. С досега
шните резултати в тази област 
не можем да бъдем доволни.

Там, нъдето са дейни ному- 
ниогите, проблемите от тоя вид 
са незначителни — изтъкна се 
на заседанието на комитета.

но втората точна от дневния 
ред е договорено в изоорите 
за делегати на скупщините на 
самоуправителните оощности 
на интересите цялостно да се 
ангажират първичните партийни 
организации и I Юлитическия 
антив на обществено-политиче 
ските организации.

Членовете на Комитета се 
застъпиха за последователно
то зачитание на критериите за 
избор на делегатите, което оз
начава избор на наи-способни- 
те. Между другото, едни и 
същи делегати не трябва да 
бъдат избрани в повечето 
скупщини на самоуправителни 
те общности

На заседанието на Комитета 
се прие програма за идеоло
гическо образование на кому
нистите, ноято е изготвена от 
съотвената комисия на Общи
нската конференция на СК. За 
реализирането на тази програ
ма ще бъдат изготвени девет 
сказни и изложени във всички 
партийни организации в ному- 
ната. Лектори ще бъдат члено 
ве на Общинсния актив, а спо 
ред нуждите ще се ангажират 
и членове на Политическия ак
тив на ЦК на СКС.

БОСИЛЕГРАД: ОБСТОЙНИ ПОДГОТОВКИ ЗА ИЗБОРИТЕ
Тази седмица, делегациите 

на местните общности и на 
трудовите организации в Боси- 
леградска община, ще устроят 
предкандидационни събрания, 
на които ще изтъкнат кандида 
тите за делегати на скупщини 
те на самоуправителните общ
ности на интересите.

Кандидационните събрания 
ще се проведат до 8 декем
ври, а изборите са насрочени 
за 15 декември.

Подписването на самоуправи 
телните споразумения за фор
мирането на общностите ще се 
проведе на 6 декември на тър
жествен начин в Босилеград. 
Това ще сторят избраните пред 
ставители на местните общно
сти и на трудовите колективи.

ние, в присъствие на членовете 
на Координационното тяло по 
учредяване на самоуправител
ните общности. Освен това, се 
определиха и най-важните за
дачи, които трябва да це реали 
зират в процеса на формиране 
то на самоуправителните общ
ности. За целта се приеха Пра 
вила за начина на кандидати
ране и избора на делегатите в 
скупщините на самоуправител
ните общности на интересите 
и за членове на самоуправител 
ния контрол.

Според предварителните до
говори на обществено-политиче 
ските организации, в Босилегра 
дека община ще се оформят 
следните самоуправителни об
щности: за образование, кул
тура, физическа култура, дет
ска защита, социална защита 
и за жилищно дело. Всъщност, 
това са и общности от особен 
обществен интерес, които са 
определени в новата Конститу-

ш11шшшш1ш1ш1шпл1шшш1шшииишишшш1и1ш№штшши1т(ш1шш11йншт1пвшпмшшиштшшшш1н11пш1111шишнпн!1шш1шш1

ция, а подробно уточнени в но
вия закон.

Босилеградска община участ
вува и във формирането на две 
регионални общности с общи
ните от Вранския край и то: за 
настаняване на работници и 
за здравно осигуряване на ра
ботници и земеделци.

Делегациите на трудовите ор 
ганизации в Босилеградска об 
щина извършиха вече избор на 
двама делегати за регионална
та скупщина на самоуправител 
ната общност за настаняване 
на работници във Враня. 
Също така е избран и един 
член на самоуправителния ра
ботнически контрол на тази об
щност.

Между избраните двама са 
работници — непосредствени 
производители и един служащ.

В. В.

Това са най-важните решения 
на Изпълнителния съвет на Об 
щинската конференция на 
ССРН и на Общинския синдика 
лен съвет, които неотдавна 
проведоха съвместно заседа-

най-сетне, остава като задъл
жение, Междуобщинската кон 
ференция на Съюза на кому 
нистите да даде пълна оцен- 
на ня обществено-инономиче- 
сиото положение на извънсто 
ланските дейности и на кон 
ституционното организиране на 
трудовите организации в обще 
отвените дейности.

Ниш: има и 

непринципност
На края, членовете на Коми- , 

тета водиха разговор и за из- 
намирането на най-ефикасен 
метод за работа, който пре
дпочита пълно синхронизиране 
на дейността върху съвместните 
въпроси на всични обществено- 
политически организации в ко
муната.

ните общности на интересите 
на някои досегашни оъорамп* 
в този рс1ион. Ооаче, кан го 
подчерта секретарят на меж 
дуоощинената конференция на 
съюза на номунистите в Ниш 
люоиша Игич, Съюзът на но 
мунистите оценява такива по
ведения като съпротива сре
щу по-нататъшното сдружава
не извън оощинските граници, 
имаики предвид, че всички оо 
щности на интересите от ос- 

регионалните

В организация на Секретари 
ата на |\лежд/еощинска*а кон
ференция ни- оъюаа на кому 
нистите тези дни в 
състоя съвещание, 
на комунистите в тази ооласт. 
встъпително слово произнесе 
делегатът на межуоощинена- 
та конференция Д-р Душан ое 
доич.

В. В.Д. Йотовпиш се 
посветено

СУРДУЛИЦА:

Учредяването - първостепенна 

задача
Наи-голям принос към съве- 

оощес I вено-ино- 
и самоумрави1ел 

извьнс I олан-

щаниею по 
н омичеоНИ! е ДОновните

и републиканската, в основата 
си са самоуправителни общно 

няма място за боязън

ни отношения в 
снже дейности е това, че се 
даде лодтин на оощинените ор 
ганизации на оъюза на комуни 
стите по-сериозно да оосъдят 

в ооществените 
с които, както бе 

разискванията,

сти, и
да не се стигне до узурпира 
не и отчуждаване на общно 
стите на интересите от работ 
ническата класа и отделните 
обществено-политически 
щности.

проолемите 
дейности, 
оценено и в 
Съюзът на комунистите досе 

занимавал. И

моуправителните общности на 
интересите.

Според определените дати 
от изпълнителните органи на 
на ССРН и Синдиката, ноито са 
главни носители на тази извън 
редно важна политическа дей
ност, до 8 декември ще при
ключат изборите за делегати в 
скупщините на самоуправител
ните общности на интересите 
и делегациите на организаци
ите на сдружения труд и мест
ните общности. Местните общ 
ности трябва да излъчат деле
гати за Съвета на сдружения 
труд, Съвета на местните общ- 
оости и Обществено-политичес 
сния съвет при Общинската 
енупщина.

От 10 до 20 декември ще се 
извърши учредяване на новоиз
браните енупщини на петте об 
щности на интересите в Сурду 
лишна община.

Ключът за състава на скуп
щините са изготвили Координа 
ционният отбор за надрови въп 
роси при общината, Общинска
та изборна комисия при ОК на 
Социалистическия съюз и пред 
ставителите на общностите на 
интересите. Според тези реше
ния във всични онупщини на 
самоуправителните общности

на интересите се ооезпечава 
работническо мнозинство. При 
това се избира съответно чис
ло младежи и жени.

Касае се за обемна, сложна 
и важна обществено-политичес 
на задача, в която обществено- 
политическите сили и трудещи 
те се и гражданите в общината 
полагат максимални усилия да 
я изпълнят навреме и в съгла
сие с общата югославска поли 
тина. Понастоящем и в Сурду- 
лишка община това пуедставля 
ва първостепенна и неотложна 
задача.

От 10 октомври до 15 ноем
ври тази година в Сурдулишна 
община са порведони над 80 
събрания в организациите на 
сдружения труд и местните об 
щности, на ноито публично са 
обсъждани проектозаконите за 
самоуправителните общности 
на интересите, предложенията 
на самоуправителните споразу
мения за образуване и финан
сиране на общностите, накто и 
програмата за политическата де 
йност при учредяването им.

На 18 ноември вече бяха 
подписани самоуправителните 
споразумения за образуването 
на следните пет общности на 
интересите в общината: по об
разование и възпитание, кул
тура, физическа нултра, детска 
защита и социална защита.

Изпълнителният отбор на ОК 
на ССРН и Председателството 
на общинсния синдикален съвет 
са изготвили и приели правил
ник за начина на нандидатира- 
не и избиране на делетатите 
във всички самоправителни об 
щности на интересите. Бяха 
проведени заседания във вси 
чни самоуправителни структу
ри в общината във връзна с 
подготовките и дейноотта за 
окончателно учредяване на оа

Об-

га малко се е 
в тази област все повече се 

необходимостта от из
рази-Слоред досегашните 

сквания. водени в Междуоб
щинската конференция със се 
кретарите на оощинските ко
митети, в Нишки регион тряб
ва да бъдат формирани след
ните регионални общности: за 
основно образование, нултура, 
настаняване на работа, наука 
и информиране, 
първата фаза ще бъде само 
общинска, а по-късно, т. е. ид
ната година ще прерасне 
регионална. По правило, тери 
торията на общностите на ин 
тересите трябва да съвпада с 
територията на междуобщин- 
сната регионална общност, за 
чието учредяване разисквания 
та са в течение.

налага
раоотна на единна регионална 
програма по развитието на об 
ществените дейности, защото 
и тук съществува несъгласие 
в разпределението на мощно 
стите, доиато мрежата в обла 
стта на здравеопазването и 
училищното дело не е съгласу 

на стопанство
която през

вана с нуждите
то.

вбе Процесът на учредяване на 
новите самоуправителни общно 
сти на интересите въз основа 

Нонституция на 
СФРЮ представлява широна 
акция за провеждане политика
та на Съюза на номунистите 
за решаваща роля и позиция 
на работническата класа и за 
качествено нови отношения в 
тази важна област на нашия об 
ществено-политечисни живот. 
И тук работническата класа ще 
има неотчуждимото право да 
управлява с труда, манто и в 
основните организации на сдру 
жения труд.

Специално • внимание 
обърнато на учредяването на 
общностите на интересите и 
дилемите, възникващи във 
връзка с отношенията между 
основните и регионалните об 

интересите. Обаче 
степен тези дилеми

на новата

щности на 
до голяма 
бяха премахнати, защрто спо 
ред становището на релуоли 
иансиите органи, регионални об 
щности се формират въз ос
нова на сдружаването на осно 
вните общности на интереси-

Сеиретарят на Междуобщин 
ската ионференция 
предупреди, 
надровата политика трябва да 
се държи сметна за професио 
налните
ските намества на бъдещите 
функционери на регионалните 
общности на интересите. И

отново 
че в областта на

и морално-политиче-те.

Друг въпрос, който заслужа 
ва внимание е често изразя
ваното недоверие в регионал М. В.
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ЧЕСТВУВАНЕ (ЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА
ДИМИТРОВГРАД

— ТЪРЖЕСТВЕНИ СЪБРАНИЯ ВЪВ ВСИЧКИ 
ОБЩНОСТИ В ОБЩИНАТА.

— ТЪРЖЕСТВЕНИ ПРИЕМИ В ПИОНЕРСКИТЕ 
ДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ.

— ПО СЛУЧАИ ПРАЗНИКА — СПОРТНИ СЪСТЕЗА-

МЕСТНИ ниво отношения и форми 
организирано на трудещите со, 
за да могат в сдружения труд 
непосредствено и равноправно 
да ръководят производството и 
сродствата на обществената ре 
продукция и да разполагат с 
дохода, като резултат на своя 
труд.

И МЛА-

ния
С тържествени събрания, културни и спор

тни манифестации в Димитровградска об
щина бе тържествено чествуван 29-и 
ври — празнинът на Ропублината.

Тържественото чествуване 
27 ноември пред обед, ногато в хотел „Бал 
нан"

Всичко казано и записано в 
резолюции и денлороции, оба
че остава само добро форма, 
око не со предприемат кон
кретни акции, изготвят реални 
програми за развитие и започ
не тяхното конкретно реализи
ране. Едно от важните задачи, 
прод която со намира Общин
ската скупщина и нейните ор
гани е изготвяно на икономи

ноом-

започна на

председателят на Общинската скуп
щина в Димитровград, инж. Борис Борисов 
организира прием, на които присьствуваха 
представители на стопанските и обществе-

Димитровград
лища в общината бяха тържест 
вено приети в редовете на 
Съюза на социалистическата 
младеж на Югославия. Форми
рани са първични организации 
на Съюза на социалистическа 
та младеж в тези училища.

Празникът бе тържествено 
чествуван и от най-малките. На 
28 ноември учениците от основ 
ното училище в Димитровград 
устроиха тържествен концерт, 
на който бе прочетен доклад за 
значението на Празника. Същи 
ят ден първолачетата бяха при 
ети в Пионерската организа
ция. Пионерските връзки им 
вързаха по-големите им друга
ри, които по този случай бяха 
подготвили и подходяща про
грама.

По случай празника в Дими 
тровград бяха организирани 
спортни състезания по шахмат, 
тенис на маса и футбол. По 
шахмат най-добър успех забеле 
жи градската младеж и младе
жта от ЮНА, по тенис на маса 
градената младеж и югослав
ската авиация и по футбол от
борите на ЮНА, „Кале" (Гоин 
дол) и „Услуга". Спортни състе 
зания бяха проведени и в район 
ните центрове в общината.

— Стремежите на всички 
югославски народи и народно
сти, побратимени и единни, ллъ 
тно сплотени в родовете на 
СЮН начело с другаря Тито, 
са недвусмислени в борбата за 
продължавано на славните тра-

но-политически организации в общината, пра 
дставители на нашето посолство в НР Бъл- ческо-политичоската програма 

за 1975 година, с която при
ключва сродносрочнин план 
за разоитио на общината. Мор диции на бойците за свобода- 
ните, които ще бъдат предпри та и депутатите на АВНОЮ, 
ети трябва да бъдат принос за крачейки смело по пътя на со- 
наддолявано антуалните иконо циализма в нови победи, 
мичесни и социални проблеми.

гария, представители на крайграничните об 
щини от НР България и на смесената юго
славско-българска комисия.

След речта на Борисов уче
ниците от гимназията, сълро-

Вечерта, в голямата зала на 
Центъра за култура в Димит
ровград, бе проведено търже
ствено събрание, на което го
вори Борис Борисов. Хорът на 
пионерите от основното учили
ще изпълни откъси от компози 
циите на Моцарт и Бетовен.

ОТ ДОКЛАДА НА 
БОРИС БОРИСОВ

граждане на нашата страна, 
както и за изгражданото на 
нашата община в социалистиче 
ското ни общество. За предсто 
ящите задачи на комунистите, 
младежта и гражданите в наша 
та община Борисов наза:

— Днес, когато надживяхме 
всички трудности, когаго про
гресивните социалистически си 
ли начело със СЮН поведоха 
широка акция, превземайки 
своето авангардно място и отс 
транявайки от редовете си 
всички, напуснали основните 
принципи на СЮН и самоупра- 
вителната система, пред всички 
ни се откриват нови хоризон
ти с прецизни и ясни задачи.

Новата делегатска система 
обезпечава изграждане на та-

Сигурно е, че част от този 
проблеми са от субентивон ха
рактер, които смо в състояние 
да решим и сами. Обаче има 
и такива проблеми, които могат 
да бъдат разрешени само ако 
се наблюдават в смисъл на рав 
номерно регионално развитие, 
с което би се намалили съще
ствуващите различия между 
развитите и недостатъчно раз
вити региони.

вождани от хора и оркестъра 
на основното училище, излъли 
ха художествено слово. Търже 
ственото събрание завърши с 
партизански песни, изпълнени 
от членовете на оркестъра ,Ал 
батроси".

ТЪРЖЕСТВА В МЕСТНИТЕ 
ОБЩНОСТИ

След изпълненията на пионе 
рите за значението на 29-и 
ноември говори председателят 
на Общинската скупщина, Бо
рис Борисов. В началото на из 
ложението си той говори за 
значението на празника, за бор 
бата на нашите народи срещу 
окупатора, за следвоенното из-

На 27, 28 и 29 ноември във 
всички местни общности в об 
щината се състояха тържестве 
ни събрания. Бяха изнесени до 
нлади за значението на празни
на. Бяха изпълнени и подходя
щи програми в районните цен
трове и селата, нъдето има пър 
вични организации на Съюза 
на социалистическата младеж.

По повод празнина осмоклас 
ниците на всички основни учи

В по-нататъшното си изложе 
ние Борис говори за успехите 
в изминалите тридесет години, 
както и за неразрешените про
блеми, пред ноито в момента 
се намираме, като нанрая на
за:

БОСИЛЕГРАД производство на родното кино
изкуство който предизви
ка особено голямо интересова- 

В навечерието на 29 ноем- ние всред най-младите зрите- 
ври — Деня на Републината в ли.
Босилеград и в районните цен- Жителите на Босилеград пре 
трове: Долна /1юбата, Горна караха празника главно по до- 
Люоата, юрна Лисина и Долно мовете си с приятели и родни- 
Тлъмино, бяха устроени масови ни. От вътрешността на стра- 
тържествени събрания, на кои 
то се произнесоха доклади за 
славния празник и за тридесет 
годишнината от освобождение
то на нашите народи и народ- В Сурдулица за Деня на ре 
ности от фашизма. Учениците публиката оеше завършена но 
и младежите изпълниха подход вата сграда за детски ясли 
ящи културно-забавни програ- и детска градинка. За постро 
ми, тематично свързани със съ- яването на ооекта са изразход 
здаването на нова Социалисти- вани 3 милиона и 800 хиляди 
ческа Югославия. динара. Тези средства обезпе

чиха общинената общност по 
пряка детска защита и Репу
бликанската общност, която 
даде 400 хиляди динара.

Обектът за рекордно време 
(само за 5 — 6 месеца) по
строи местното строително 
предприятие „Зидар".

Остава да се обезпечи нео 
бходимият инвентар и пособия 
и да се уреди терена около 
сградата, за да може да бъде

ната тук пристигнаха много ра 
ботници, студенти и ученици. 
Въпрени, че съобщителните връ 
зни през Бесна кобила бяха пре 
къснати, транспортното пред
приятие успя успешно да орга 
низира превозването на всич 
ни пътници.

А. Д.

Г. ЛИСИНА

Пред редица важни задачи
В. в.

предадена на употреба. Това 
ще стане до края на денем, 
ври.

Яслите и градинката могат 
да приемат 90 деца — 30 до 
тригодишна и 60 до осемгодиш 
на възраст. При градинката ще 
работи и стол, в който ще се 
готви ядене и за ученическия 
стол при основното училище 
„Йован Йованович — Змай" 
в Сурдулица.

Първичната организация 
Съюза на комунистите в с. 
Горна Лисина проведе избо
рно събрание, на което за се
кретар избра Александър Йо- 
вев, преподавател, а за заме
стник секретар Владимир Ла
заров, строителен работнин.

На изборното събрание се 
водиха разговори по изготвя
нето на програма за работа 
на първичната организация, ко
ято преди всичко трябва да 
съдържа решаването на най- 

номунално-битови 
проблеми в селото, проблеми

те от областта на земедели- 
и образователно-възпита

телния процес.
Опресняването на тази па

ртийна организация с нови чле 
нове ще се върши преди вси
чко от редовете на младите — 
добри земеделци и работници. 
Същевременно всички бездей- 
ствуващи членове, канто и оне 
зи, които пасивно се 
към проблемите, ще бъдат от
странени от редовете на СК — 
заключиха комунистите 
борното си заседание.

на
етоСУРДУЛИЦА

отнасят
В чест на Деня на Републи

ната, в петте основни училища 
в общината, на тържествен на
чин бе извършен прием в Пи
онерската организация, а на пи 
онерите в Съюза на младежта.

В гарнизона на граничарите 
в Босилеград се проведе викто 
рина
„Как се каляваха комунистите”.

През празничните дни в Бо
силеград се прожектира дет
ския филм „Мирко и Славко",

на из-антуалните

В. В.

Дейност на борческата организациясъстезание на тема:

Готви се публикация зо НОБ в Босилешско
На неотдавна състоялото се 

заседание на Общинския отбор 
на Съюза на сдружението на 
бойците от НОБ

конгрес на СНС.
Членовете на общинения от

бор на Съюза на бойците се 
запознаха и с основните разпо- 
?иАсбиглоа проентостатута на 
СУБНОР- на Сърбия, който е 
представен на публично обсъг 
ждане във всички борчески ор 
ганизации. За запознаване и 
следене на разиенванията

РИБАРЦИ просветни работници. За напие 
ването на тази публинация през 
1974 година са изразходвани 
п.5 хиляди динара. Събиране
то и класификация 
тите трябва да 
31 август идната

присъствува- 
щите се запознаха с материа
лите и задачите произтичащи 
от Седмия конгрес на СУБНОР 
на Югославия и провеждането 
на статутарните решения на 
оорчесната организация. Избор 
ни събрания в сдруженията 
общината ще се състоят до 
края на годината, а общинска 
отчетно-изборна конференция 
ще се проведе до 20 февруа
ри 1975 година. Бе I-----
но, че изборната дейност не 
трябва да бъде кампанийна, но 
да има творчески и делови ха 
рантер в провеждането на за
дачите от Писмото на другаря 
Тито, X конгрес на СЮН и VII

Все по-малко пътници на донумен 
приключи до 
година да бъ

дат доставени до Републикан- 
бияЯ 0тб0р на СУБНОР на Сър 

Бе подчертано, че 
“°ве “а сдружението, участни 
ци в гЮБ, Общинският отбор, 
редакционната група, авторът 
на публикацията юристът Ва- 
сил Станчев трябва

Решението на българското 
министерство по финанси, на
шите граждани задължително 
да обменят по 170 динара за 
всеки ден пребиваване в НР 
България, подействува броят 
на минаващите пътници на гра 
ничния преход „Рибарци”, край 
Босилеград рязно да се намали.

Според получената информа
ция от нашата митница, средно 
на ден сега минават около 20 
пътници, а преди това решение 
на българсното министерство и

по 200 пътнина, главно от наша 
страна. С една дума казано, 
сега митничарите и на югосла
вската и българската страна 
така да се наже са на „почи
вна”.

вър
ху проектостута бе образувана 
работна група.

На заседанието бе обсъден 
и въпросът за изготвяне и пу
бликуване на хронина за раз
витието на народоосвбодител- 
ната борба в Босилеградско. За 
целта бе образувана редакцио
нна колегия от 9 членове, в 
ноято влизат участници в на- 
родоосвободителната 
обществено-политически

в
всички чле

Забелязва се, че мнозина 
пътници, ноито още не оа до
статъчно осведомени за реше
нието на НР България, отиват 
до граничния преход и отхун 
се завръщат.

подчерта-
максимал

но да се застъпят за публику- 
ване на това дело. За целта 
Общинената скупщина в бюд
жета си за 1975 година ще от
дали финансови8. В. борба, средства.

Ст. Евтимови
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СТАТИСТИКА, КОЯТО МНОГО ГОВОРИ Пътната мрежа трябва да 

се построи до 1979 годинаВ СФРЮ СЕ ГОВОРЯТ ЕЗИКА В сряда трите съвета на 06- 
щинсната снупщина в Бабуш- 
ница проведоха отделни засе
дания и съвместна сесия. На 
сесията между другото обсъж 
даха и „Информацията по осъ 
ществяване програмата за из
граждане, ренонструкция и мо 
дернизиране на пътищата" в 
общината до 1979 г., ногато и От 
чета за работата на просветна 
та инспекция за периода от 
януари до юни 1974”.

Вниманието привлича днев
ният ред на отделното заседа 
ние на Съвета на сдружения 
труд. Преди всичко „Анализът 
на деловите резултати в сто
панството за периодичния ба
ланс от януари до септември" 
и „Информацията за установя
ване нередностите във вътреш 
ния контрол при ползващите 
обществени средства." Не пб- 
малко интересно бе и рази

скването по проекторешение
то за условията за построява
не на обекти в селата на тери 
торията на общината, на от
делно заседание на Съвета на 
местните общности и Съвета 
на сдружения труд.

На отделно заседание на 
Съвета на местните общности 

обществено-политическия 
съвет изнесени са две инфор
мации и то: „Информация за 
състоянието по поддържане 
на кадастрално землище" и 
„Информацията за изпълнява 
не на работите по граждански 
те въпроси”.

На съвместната сесия три
те съвета определиха меро
приятията, за изпълняване за
дачите и политиката по осъще 
ствяване на програмата за по
строяване на пътната мрежа 
в общината до 1979 година.

М. Б.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА феде
ративна репуолика Югославия 
заема площ от 255 воч 
ратни километра, ипоред 
гледното преороязане на на
селението от 
Югославия живеят 
народи и народности: Черногор 

508 843,

Според научните изследва
ния, албансният езин 
текло от

нав), нойто е основата на съ-
води по 

илирсно-транииския 
езин. Имд два диалента — ге 
гинсни и тоснинсни, а те 
свои наречия и говори, харак 
терни за отделни нраища. До 
1908 година, ногато се 
ял Битолсният

в1д.„1спш1,1 нлИМивсН езин, ЦиН 
Ц<1рСНО-руп|»п\...г1 (.ЮЖНе ОГ 
нав; И 1У1С1 Лепени Ч 1 врЦпм ч
итро-румоления в няпшшо се 
ла В ме фия нум ьнекин г кни
жовен езин СЬ ооразувв през 
шео1надесеги>1 веп. пеюеига
нова представлява мунгененинг 
диалект, първият писан памет 
нин датира от 15-и век. 

езиковедите,

нвад-
1ю-

ПЪК
то/1 година в 

следните
ие състоци хървати 

4 526 782, македонци 
мюсюлмани

конгрес, не е 
албан- 
ннига

съществувало единно 
сно писмо, а първата 
на албанени езин датира от 
средата на 16-и вен.

Българският езин спада в ре 
да на южнославянската езино 
ва група, в ноято са още сър
бохърватският, 
и словенсният език. Основата 
на българсният 
езин представлява 
лгарското наречие (хляб, мля 
но, вярвам).

Италиансният езин, нанто и 
останалите

1 194 784,
1 729 952, словенци — 1 678 032, 
сърби — 8 143 246, албанци — 
— 1 309 523, българи 
чехи

изследвайни 
ромския щиианският езин; са 
установили, че този народ во 
ди потекло от Иенжао и ин
дия. Техният език е от група 
та на ариисните (индоевропе 
йени) езици. Голямо число ду 
ми са подобни на думите в 
саннритсния езин и хинду ези 
на. ме е мнго богат, има осем

5» 627,
— 24 620, италианци — 

21791, унгарци 477 374,
58 570,

румън
ци, русини ---
24 640, словаци — 83 656, тур 
Чи — 127 920, австрийци — 
852, гърци — 1 564, евреи — 
4 811, германци — 12 785, поля 
ЦИ — 3 033, роми — 78 485, ру 
си — 7 427, украинци — 13 972, 
власи 
21 722.

македоненият

литературен
източнобъ-

падежи и твърде развити енло 
нения (нонюгация) и редища 
харантерни осооености, нойто 
не оа присъщи на останалите 
езици на нашите народи и на 
родности. Ромите са приели за 
свое писмо латиницата, приспо 
собена нъм фонетическите по 
треби на езина им. Понрай бо 
гата устна литература през 
последно време се явяват и 
писани произведения.

Туреният език спада в алтай 
ския клон на таканаречената 
урало-алтайсна езикова група. 
Чешкият и словашки език са 
от семейството На западносла 
винените езици, а украинският 
и белоруският към източно- 
славянските езици. Украинци
те, нойто живеят в Югославия 
говорят 
диалект.

С други думи, освен на

21 990 и други романени езици, 
произтича от латинския езин. 
Еврейският език се числи нъм 
новоеврейски. Днешният офи 
циален езин в Израел е иврит. 
Изговорът на иврита е се- 
фардени, с който говорят и 
югославските евреи — сефар 
ди, а освен тях има и ешнана 
зи, нойто живеят в Босна и 
Сърбия.

Унгарсният езин представля 
ва издънна от угро-финския 
език. Най-старият написан на 
този език текст е „Надгробно 
то слово” от 13-и вен и оттога
ва, като този каззат лингвисти 
те, не се е много изменил. 
Много се е развил по време 
на езиковата реформа през 
19-и вен.

Румънският език е от гру
пата на източно-романените ези 
ци. Исторически гледано той 
има следните диалекти: дат- 
скорумънски (северно от Ду-

Абонирайте се за 

»Братство« за
1975 година

Като югославяни 
ли 273 077 граждани, 
то на тези, които не могат да 
се причислят в горепосочените 
народи и народности възлиза 
на 67 138 души. Според речни 
на на статистиката те са „не 
познати”.

Интересни са и данните, по
говорят за населяването

са се писа 
а число-

ито
в Югославия.

ВТОРАТА ПРОГРАМА - 

АКТУАЛНА ТЕМА

ЕЗИКОВА МОЗАЙКА

Когато се говори за езиците 
на народностите в Югославия, 
тук можем да срещнем едно 
богато разнообразие, гарантира 
но от Конституцията и залегнало 
в основите на нашия

карпатско-украински

всеки- сърохърватски, словенсни и ма 
недонски в Югославия се гово 
ри и твори почти на двадесет 
и пет езина.

дневен живот в братската об
щност на народите и народно 
стите. В МОМЕНТА в Димитровградска община има оно- 

ло 2 000 телевизори и около 3 000 регистрирани радио-1
приемници и транзистори.

Преди осем години, когато с големи усилия на 
обществено-политическата общност бе построен теле
визионен препредавател на Козарица, 
ше електрифицирани само осем селища. По това вре
ме димитровградчани считаха построяването на препре- 
давателя за голямо постижение.

Сега, за този нъс период, много неща се изме
ниха. Преди всичко от 42 селища — са електрифици
рани 34, а има около 2 хиляди телевизори и може да 
се наже, че в Димитровград и околността му няма се
мейство (без оглед в града или на село) без телевизор. 
Изтънва се, че най-много се гледа ТВ дневнин, че те
левизорът е съставна част на живота в семейството, 
почивна, рекреация и осведоменост. Наред с това, чо
вешките желания в този район се разрастват. Хората 
са недоволни: нямат втора програма! А и те искат 
разнообразие във формите на доживяване на културно- 
забавните придобивки. Защото телевизорът не е лунс, 
а изискванията за Втора програма произтичат от пот
ребностите на хората.

Тана е с тези, които гледат Първата програма.
А има селища, в нойто не могат да гледат нито Пър
вата програма. Затуй все повече са искове на терито
рията на Димитровградска община да се построят още 
три препредавателя. Исковете не могат да се считат 
за нереални, понеже от ден на ден с развитието на 
самоуправлението, хората все повече чувствуват потреб
ност да бъдат осведомени бързо и точно за всично, 
ноето се случва у нас и по света.

От друга страна, това е значителен индинатор, 
нойто твърде ясно говори, че с материалното положе
ние на трудещия се се менят и неговите привични, не
говите изисквания, Жизненото равнище определя него
вото отношение и нъм културните придобивни, а и в тази 
област в Димитровградсна община станаха значителни 
промени и процесът се развива все по-динамично, за 
което говорят и горните изисквания и рязкото увели- 

броя на телевизорите и радиоприемниците. 
Необходимостта от осведоменост се чувствува и 

в забележките на гражданите, че слабо се чуят радио- 
станициите в нашата страна, особено в следобедните 

При това нянои желаят предаването на Радио 
Ниш, на български езин за населението от българсната 
народност в Югославия да трае не 15 минути, нанто до
сега, а половин час.

Следователно, правото за по-добра и по-богата 
осведоменост и изиенванията на гражданите в тази на
сока са основателни и затуй, че постоянно се повтаря 
една и съща забележка — че абонамента всични еднак
во плащаме, па следва за това и однанво ТВ да ни 
„доставя" своите програми. Действително, отговаря се, 
че и това ще дойде. Но нога? —■ следва нов въпрос.

ЧИТАТЕЛИТЕ НИ ПИШАТ
общината има-

Отговор на статията »Стават и 

такива работи«
В „братство” от 8 ноември 

т. г исше пуоликувана статия 
та „итават и такива раооти ' 
от м. м. ь статията се говори 
нан Дунавиа Стоянова от оо- 
силеград е получила 
ство за завършвпо основно учи 
лище и това за две изпитни 
сесии. В статията 
„I 1ети, шести и седми 
взела през юли, а осми през 
август. Значи за две изпитни 

осемиласово

поради ноето може да се на
мери и пред съда.

Авторът на статията се пита 
нам преподавателите ще обя 
снят на родителите защо пов 
тарит децата, им. Мисля, че 
този автор не познава педаго- 
гията. Също така статията на 
М. А. предизвиква смущение 
между родителите и ученици-

телският съвет на заседанието 
си от 21 юни 1974 и е одоб
рил да полага шести и седми 
клас. На автора трябва да бъ 
де ясно че учителският съвет 
е водил сметна кой има пра
во да полага и при какви ус
ловия, защото на всични 
ясен закона за задочно пола 
гане. От друга страна, осем- 
класово училище се счита от 
първи до осми клас.

свидел-

е
се казва: 

клас
те.

Мисля, че авторът на ста
тията „Стават и такива рабо
ти" трябва публично да се из 
вини, защото нещата не 
му познати.

РАДИСАВ ДОНЧЕВ, пре
подавател Г. Любата

сесии — готово 
училище!”

Точно е, че Дунавиа Динова, 
Стоянова, е държала из-

Всички преподаватели в ос 
новното училище в Горна Лю
бата негодуват от статията на 
М. А. защото е неточна и оби 
жда колектива на училището,

са

а не
пити в горнолюбатското основ 
но училище, но не през юли, 

през юни. През юни, а не 
през юли Динова, а не Стояно 
ва, е положила шести и сед
ми но не и пети клас, който 
е взела в Основното училище 

Белотинце край Ниш и има 
свидетелство за това под ре
ден бр. 22 и деловоден прото 
кол 33 от 17 април 1974 годи-

а

Бележка на редакцията
От отговора на другаря Р. 

Дончев ясно се вижда иъде е 
„погрешил" автора на статия
та „Стават и таиива работи”: 
едно презиме, (Динова вместо 
Стоянова), едно име на месец 
(юли вместо юии) и един илас 
(пети, шести и седми вместо 
шести и седми). За това авто
рът трябва да се извини, ано 
се счита, че обидил учител
ския колектив в Г. Любата. Но 
автора на отговара нищо не 
е нааал дали не е нарушен нри 
терия о такова снорострелно 
частно вземане на класове в 
горнолюбатското основно учи
лища. В конкретния случай най

дидатната
лагала

не е по-
босилеградсно- 

учили-
ще, ноето и е най-близно или 
в долнолюбатеното или горно- 
лисинсното, нойто са също по- 
близко до Босилеград от горно 
любатеното. Намерена е фор
ма за оправдание, хората не 
са толкова невежи. Добре би 
било повече читатели да ка
жат мнението си по тоя въп 
рос, тоест нритерия о нойто 
се оценяват частните канди
дати в горнолюбатеното основ 
но училище. Тъкмо тези неща 
трябва де бъдат познати на 
псъшироната общоственоот.

чениевв
то основното

часове.на.
Ако имаше в това нянои не

редности просветният инспек
тор сигурно щеше да търси на 

за виновните. Авторът 
го обвинява безпричинно, но
гато назва, че „спокойствието 
засега запазва само просвет
ният инспектор”.

Дунавиа Динова е 
молба да полага задочно шес 
ти седми илас в горнолюбат
еното основно училище и учи

казание

подала

М. Б.
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ГОРНА ЛИСИНк БОЖИЦА

ЗАПОЧНА ПРЕГРАЖДАНЕТО Неизпълнени обещания 

повод за дезинтеграция
представители на ЗТИ Враня, 
като предявиха какви обеща
ния е дало вранското пред
приятие преди да стане обеди 
няването. Трябвало е да се по
строи сграда за магазин и го
стилница в Божица, да се из
върши ремонт на кооператив
ния дом в Топли дол и да се 
извърши мелиорисване на па
сища в района на Божица и 
Топли дол, В документа за обе 
диняването също е било пред 
видено ЗТИ Враня да не взи
ма такси за напасване на до
битъка по обществените ласи- 

Земеделско-търговският 
комбинат от Враня не изпъл
нил нито едно от дадените обе 
щания.

След продължителни рази
сквания представителите на 
ЗТИ Враня дадоха съгласие 
Божица и Топли дол да излез- 
пат от обединението.

За целта до 20 октомври 
трябваше да се извърши пре
глед на финансовата работа на 
цеха в Божица, но това още 
не е направено. Представите
ли на ЗТИ Враня все не ид- 
вад в Божица, за да уредят 
сметките.

Положението става все по- 
налрегнато. Населението и об 
ществено-политическите орга
низации в Божица и Топли дол 
реагират. На събрание на из
бирателите в Топли дол тези 
дни е прието решение да се 
създаде самостоятелна земедел 
ска кооперация, за Топли дол 
и Божица, тъй като това да 
ва право закона за сдружава
не на селскостопанските прои 
зводители.

1 ■'
Проз мой но 1972 година зе

меделското кооперация в Бо 
жица се обедини със земедол 
ско-търгонския комбинат пъа 
Враня. От това обединение со 
очоквошо взаимно изгода и ус 
пошно развитие. За 
съжаление обаче —

въпрос за безотговорно пове- 
доние па ръководи голите в зе 
медолско-търговския комбинат 
във Врани.

Божичани и топлодолци о- 
стро реагираха срещу поведе 
нието на отговорните хора в 
комбината във Враня — искат 
дезинтеграция, отцепленио от 
ЗТН Враня.
По този повод представители 

на Общинската скупщина в 
Сурдулица водиха разговори с

голямо
комби

натът не тръгна нопрод, 
стагнира. Причините за това 
положение со предимно от су
бективен

но

характер. Става

КЛИСУРА
ща.

Кооперацията ще се 

обедини с »Текстилкол«Въпреки настъпилите небла
гоприятни климатични усло
вия, изграждането на втората 
фаза на Власинските водоце- 
нтрали
телен обект в СР Сърбия, вър
ви без застой.

В Лисина реката е изместена 
от коритото си в тунел и тук 
са вече положени основите на

С неотслабващ темп про
дължава изграждането на по- 
мпните уреди, които ще бъдат 
поставени дълбоко под равни
щето на бъдещото езеро. Те
зи обекти строят главно ра
ботници от Босилеградска об
щина. Въпреки сложността на 
обектите и трудните условия 
за работа и тук са запазени 
всички планирани срокове.

нни от развитието на коопера
цията.

Земеделската
„Клисура" в Клисури е пред 
нова може би решаваща крач 
ка в своето развитие. Тези дни 
в кооперацията со изучава въз 
можността за интеграция с 
„Тенстилнол" от Лесковац. За
що се прави това? Явно е, 
че кооперацията в Клисура не 
може сама да си пробива път 
във все по-сложните условия 
на стопанисване.

Директорът на кооперация
та Радко Георгиев и комерчос 
кия Христо Раигелов ни запо
знаха с някои интересни да-

мооперация
най-големия строи-

— През 1945 година е ос
нована, през 1955 към нея се 
обединиха и кооперациите в 
Драинци и Кострошевци — в 
1975 година кооперацията ще 
влезе в състав на обединение 
то .Текстилнол" в Лесковац.

Нашият колектив е за инте- 
казва Георгиев —

бента на бъдещото акумулаци- 
онно езеро. Работниците 
работят На снимката: Излизането насме- 

рефле-
ктори позволяват и непрекъсна 
та нощна работа. По такъв на 
чин тук се бие битка за съкра 
щаване на предвидените сро
кове.

трив
грация
защото според закона за 
сдружаването на земеделски-

ни, а мощните работниците от намената ша
хта. дълбока 40 метара, в ко
ято ще бъдат положени помпни 
уреди.

те производители не сме в 
състойиие сами да се спра-

В. В. вим със задачите, които се по 
ставят пред нас. Към 85 но 
сто от нашата дейност отпада 
на търговия и в това напра
вление разчитаме да се разви 
ваме в рамките на новото обе 
динение. със самостоятелна 
текуща сметка.

Последна дума по въпроса 
за интеграцията ще си кажат 
колективите на ..Клисура" и 
„Текстилкол" в Лесковац на 
референдум, който трябва да 
се проведе наскоро.

ДИМИТРОВГРАД

ПОДГОТОВКИ ЗА НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО Въпрос е дали това ще 
стане, докато не се „изкарат 
на видело" сметките със земе
делско-търговския 
във Враня.

Законът за сдружаване на сел 
скостопанските производители 

проектопредложението 
земеделската кооперация „Сто 
чар" за ново организиране на 
кооперацията въз основа 
Закона, бяха тема на разисква

и за крайгранична търговия. 
Основните организации и ико
номическите единици ще имат 
общи служби.

Във връзка с проектопредло 
жението за организиране на 
кооперацията имаше много за 
бележки, както и други пред
ложения за организиране. Бе 
също констатирано, че във 
връзка със Закона в коопера
цията все още нищо не е пред 
прието.

Бе залючено до 10 декем
ври да се проведе още едно 
заседание, на което коопера- 
рацията би обосновала проек 
топредложението от икономи
ческа гледна точка и оправда 
ност. В този смисъл до края 
на годината трябва да се изго 
твят самоуправително споразу 
мение за сдружаване, елабо- 
рат с конкретни данни и раз
пределителен баланс 
основни документа за записва 
не в съдебния регистър.

Мненията бяха, че организа 
цията трябва. да бъде органи 
зирана като основна организа 
ция на сдружения труд.

Във връзка със Закона за 
сдружаване бе заключено от 
10 до 20 декември във всич
ки местни общности в община 
та да се проведат събрания, 
на които частните селскосто
пански производители трябва 
да запознаят със същия. Органи 
затор и носител на 
ще бъдат 
съюз и земеделската коопера
ция.

С изготвянето на всички до 
кументи, новото организиране, 
както и прилагане на Закона 
за сдружаване на селскосто
панските производители пред
ставители на кооперацията ечи 
тат да започнат в предстоя^ 
щата година ' работа на нови 
начала.

не на съвместното заседание 
между представители на Ос

на новната стопанска камара — 
Ниш, Общинската скупщина, 
обществено-политическите ор

на ганизации и земеделската коо 
перация „Сточар" — Димитров 
град.

Законът за сдружаване на 
селскостопанските производи 
тели представлява продължава 
не на социализацията в органи 
зиране на селското стопанство, 
където обществения и час
тния сектор трябва да сдру
жат средства РГ^руд. Въз осно
ва на този закон земеделска
та кооперация „Сточар” трябва 
до 8 май 1975 година да се ор 
ганизира като организация на 
сдружения труд или земедел
ска кооперация. Носител на 
тази, не само организационна, 
но и обществена промяна тряб 
ва да бъде Социалистическия 
съюз. Според новата органи
зация частните селскостопан
ски производители ще могат 
да осъществят конституцио
нните си права — да участву
ват във формирането и разпреде 
лянето на дохода.

Цветан Сотиров, директор 
на „Сточар", говори за проек 
то-предложението за организи 
ране на кооперацията и съотве 
тно за организиране на частни 
те селскостопански производи 
тели. Според предложението 
кооперацията трябва да бъде 
организация на 
труд, в рамките на която би 
били две основни организации 
— производство и търговия. В 
основната организация „Произ 
водство” трябва да бъдат ико 
номически единици на сдру
жен труд, и то: в Каменица, 
Смиловци, Димитровград и кла 
ницата. В рамките на „Търговия 
72" — инономическа единица 
за — снабдяване на граждани

комбинат
и М. ВеличковМ. Величков

На 8-н декември навършват шест нан-тъжни месе
ци в нашия живот, откак не е сред нас нашият без
крайно обичан

Само една 
ябълка дневно

В нашата страна могат 
да се произвеждат почти 
всички видове овощия. 
Обаче, въпреки голямото 
производство 
граждани твърде мално 
консумират овощията.

Счита се, че в цялата 
страна се консумират са 
мо оноло 50 килограма 
овощия и грозде годиш
но от жител. В Германс
ката федерална републи 
на например всеки жи
тел годишно консумира 
100 килограма, във Фран 
ция 80, Съединените аме 
рикански щати 70 и т. н.

В Югославия най-голя 
мо количество свежи 
овощия консумира насе
лението в централната 
част на Сърбия и СР Сло 
вения
грама годишно един жи 
тел, а най-малко в Косо 
во и СР Босна и Херце 
говина — около 30 кило 
грама.

Потреблението на тези 
овощия би било значител 
но по-голямо, ако всеки 
наш гражданин например 
изяжда само една ябъл 
ка дневно. Счита се, че 
това би било достатъчно 
за човешкия организъм.

Стайковнашите

старши сержант първа степен 
роден в Г. Лисина

три

Все още не можем А® схванем, че сме останали 
сами и че никога вече няма да бъдем заедно 
радваме на живота, да споделяме хубавото 
да ни, както и преди, посъветва 
утеши.

да се 
и лошото и 

и със своята любов

Загубихме го много рано и ненадейно 
когато ни беше най-необходим. тогава,

около 58 кило

Този ден в 10,30 часа,акцията 
Социалистическия

Симо.

сдружения

спомените по нашия

• Каним: роднини, приятели, 
зи, които обичаха нашия Симо да ни се придружат на 
8-и декември —- неделя, на Нишните нови гробища.

Опечалени: майка КАТА, съпруга РАДА със си- 
"“«Т? си: ДУШКО и ДРАГАН, снахите: СВЕТЛАНА и 
ДРЕНКА и роднини.

другари и всички оне-

та
• А. Д.
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ГРАДОУСТРОЯВАНЕ НА СЕЛА ТА ПОГАНОВО

НЕ МОЖЕ АД СЕ СТРОИ БЕЗ 

ПОЗВОЛИТЕЛНО
Търси се помощ и изход
В Поганово бе проведено 

събрание на избирателите, на 
ноето Съветът на месната об 
щност осведоми жителите за 
строителството на пътя Пога
ново — Погановски манастир. 
Нато представител на Общин 
ската скупщтина на събрание 
то присъствува Георги Алек- 
сов, председател на Съвета 
на местните общности при 
Скупщината.

нето — имайки предвид и ра 
ционалното ползване на учили 
щата. Както е известно Общ
ността по образование бе при 
ела решение за отпускане на 
средства на стойност от 90 
хиляди динара, обаче същите 
бяха изразходвани за набавна 
на учебници.

Със средствата, които имат 
възлизащи на 120 хиляди ди
нара, както и 20 хиляди, ноито 
трябва да съберат и помощ
та, която очакват ще се от
несат до банката за отпускане 
на кредит, с цел приключване 
строежа на пътя в най-къс- 
срок.

Тези дни представители на 
местната общност трябва да 
проведат съвместно заседание 
с представители на Общинска 
та скупщина и разгледат прие 
тите заключения, както и въз 
можностите за предстояща ак 
ция.

♦ Общинсната скупщина в Димитровград, съгласно
за градоустрояване

прием и одобрение на същия. 
След това се издава решение, 
че обектът е годен за употре
ба. Ако сградата не е строена 
според изискванията — на соб

републиканския закон, взе решение
на селата

СЛЕД ПРИЕМАНЕТО 
бликанския закон за 
нето на обекти и строеж на 
частни сгради, Общинската ску 
пщина в Димитровград на сеси 
ята си от 22 ноември взе реше 
ние, в което са посочени усло 
вията за изграждане на жили
щни и други обекти на село. 
В решението е изтъкнато, че 
нито в едно село не може да 
се почне строеж без разреши
телно на компетентната служба 
при Общинската скупщина. Та 
зи разпоредба е валидна за 
жилищни блокове, делови по
мещения, обори, заходи, пояти, 
сметлища, огради и др. Това 
решение, между другото, обхва 
ща и селищата, намиращи се 
край железопътни линии и се
лището от двете страни на 
железопътната линия в с. Же

на репу 
изгражда противоположната страна от 

сградата, вкопано в земята, а 
ако е над земята — трябва да 
бъде бетонирано.

За да може всеки обект да 
бъде изграден — в Общинска 
та скупщина в секретариата 
за стопанство и финанси 
подава писмен иск, обгербван 
с 5 динара. Към иска, с който 
се търси строеж на жилищна 
сграда се прилага и скица на 
плаца (терена) след това план 
на сградата, който трябва да 
има представени основите, ма 
зето, етажа, както и изгледа 
на сградата от улицата.

След приемането на иска Об 
щинската скупщина в срок от 
15 дни е длъжна да отговори да

ственика ще се наложи да отс 
трани дефектите. В противен 
случай няма да получи разре
шение за населяване в обекта.

Различно от досегашната пра 
ктика — за неспазване на пред 
писанията по строенето на но- 

се ви обекти на село ще се пла
щат глоби на стойност от 2 000 
до 3 000 динара. Ако лице строи 
сграда, догражда или вър
ши адаптация без одобрение, 
ако строи край пътища от пър
ви, трети и четвърти разряд 
или край железопътна линия и 
селски улици; ако строи обект 
с по-малко от две помещения 
без антре, ако не съобщи за 
започването на строежа, или 
ако се пренесе в нова сграда

Основното, което се рази
сква на събранието бяха закъ 
сненията във връзка със стро
ежа на пътя. Според договора 
работите на този път трябва 

майше да приключат през 
т. г. Обаче трасето през ждре 
лото на Погановска река още 
не е пробито ни половината. От
тук се явяват и съмнения при 
жителите от селото, дали час
тното лице, с което е сключен
договор за строеж на пътя, е 
изобщо в състояние успешно 
да приключи работите. Две са 
основни причини, които преди 
звикват
сорът, с който скалите се про 
биват е постоянно повреден 
и камъните трудно се изхвърл-

Приетите занлючения дават 
надежда на жителите от село 
то, понеже мнозина от тях ве 
че бяха изгубили доверие, че 
акцията ще успее, 
със строежа се закъснява, а 
направени са и много грешки, 
които им бяха посочени 
време и от много места. Но 
същественото в момента е да 
не се губи кураж и да се гьр 
си изход от положението. С 
помощта, която погановчани с 
право очакват и нов 
акцията трябва да продължи и 
успешно да приключи.

компре-съмнение:

Наистинаят.
На събранието бяха приети 

и някои заключения, които 
трябва да дадат нов подем 
и възможности за ускоряване 
на акцията. Съветът на мест
ната общност ще повика из
пълнителя на работите и ще 
изпита дали е в състояние да 
ускори същите. Сериозни забе 
лежки са отправени и до Об
щинската скупщина — профе
сионалните 
ито

люша, пътища от първи и втори 
разряд, след това 200 метра ля
во и вдясно от пътя от първи 
разряд между Лукавица и Же 
люша. Незастроеюто място 
(плацът), който трябва да из
пълнява предвидените за стро 
еж условия, трябва да 
400 — 1 000 метра квадратни и 
фронт от 14 до 20 метра. Жи
лищната сграда, която се строи 
край път от първи и трети раз
ряд, както и край железопътна 

трябва да бъде 
разстояние от тях, 

определи ком
петентната служба, което ще 
рече, че всеки гражданин, же- 

да строи край такива обе 
трябва да се отнесе писме 

за пъти-

на

подходима

служби, ко- Нов магазин в 
Дражина махала

оказали
Мнения-

сане
никаква
та са, че трасето не върви по 
предначертания път въпрос е 
дали изобщо ще се излезе на 
трасето от Поганово. С оглед 
на всичко, на събранието бе 
заключено веднага да се търси 
от Общинската скупщина да 
окаже помощ за пробиване на 
пътя — тоест да се изпита да

помощ.линия,
на
което

Земеделската 
„Клисура" има в Дражина ма
хала магазин за продажба на 
смесени 
местен в 
що пространство от 50 квадрат 
ни метра. Магазинът е непод 
ходящ за работа. Но все пак 
той върши годишен оборот от 
700 хиляди динара.

кооперация

лаещ
кти
но до предприятието

Ниш или към собщител-
стоки. Същият бе по- 
три малки стаи с об-без технически преглед — съ

що се прави нарушение, което 
подлежи на глоба.

Настоящето решение ще се 
прилага в бъдеще. Започнати
те обекти и построените обек
ти ще се съгласуват с него. От 
всичко дотук изнесено личи, че 
целта на закона и решението 
на Общинската скупщина е — 
да се създадат по-добри усло
вия за живот, да се подобрят 
хигиенните условия като по- 
рационално се използва неза- 
строеното землище 
В същото време ще се пости
гне и по-хубав изглед на сели 
щата.

ли се изпълняват предвидените 
условия и издава съответно ре 
шение. След получаването на 
разрешение гражданинът-стра
на е длъжен в срок от 8 дни до 
започването на строежа да по
даде заявление в инспекцията 
по строежите при Общинската 
скупщина. Валидността на раз
решението за строеж престава, 
ако гражданинът-страна в срок 
от 4 дни — до една година.

да строи обекта.

ща в
ната секция в Ниш, за да полу- 

разрешение за изграждане 
на такъв обект, а след това 
трябва да потърси и разрешите 

строеж от компетентна
та служба при Общинската ску 

Димитровград. За дру 
които трябва да се

ли се върви по правилна посо 
ка. Също ще се отправи иск 
до строителното предприятие 
„Градня", в който ще се търси 
да предприеме мерки за про 
биване на пътя от другата 
страна (от към Поганово), с 
цел работите да се ускорят. 
Ще бъде търсено и от Фонда 
за пътища при Общинската 
скупщина за отделяне на сред 
ства за изграждане на пътя, с 
оглед, че Фондът досега не 
е оказвал помощ. Ще се от 
прави молба и към Общинска 
та образователна общност да 
вземе участие във финансира

чи

лно за
Имайки предвид рентабилно

стта му. компетентните органи 
на кооперацията приеха реше 
ние за разширяването му с 
още 32 квадратни метра. В 
продължение на един месец 
магазинът бе разширен, за ко
ето бяха изразходвани 70 хиля 
ди динара от деловия фонд и 
фонда амортизации на коопе
рацията.

пщина в 
ги сгради, 
строят край пътища от четвър 

или на улица или 
— трябва да бъдат от- 

най-малко 5

ти разряд 
селище
далечени от пътя 
метра, а също толкова и от 
ивицата на коловоза на улица-

не започне 
След това трябва да се извади 
ново позволително. Ногато обе 
ктът бъде завършен, т.е. преди 
населяване, гражданинът-страна

на село.

та.
Жилищната сграда трябва да 

бъде отдалечена от съседния 
плац най-малко 2 метра. Оста
налите обекти, които могат да 
се превърнат в извор на нечи
стотия като заходи, сметлища, 
овчарници, птичарници и др. 
трябва да бъдат построени на 

от жилищната сгра

е дължен да подаде заявление 
на технически М. В.Станул Нацковза извършване

свидетели като вземат различ 
ни страни и така делата полу 
чават вид на „процеси". Хора 
та в селото се разединяват

По такъв начин някои семе
йства в Гложйе и Долна Люба 
та са се превърнали в „съде
бни архиви".

Поставя се въпрос: кан да 
се спре това вредно явление? 
Как да се изкоренява насло
илата се вражда между най- 
близки? Чрез съд това нещо 
не може да стане, защото не 
може да задоволи и двете стра 
ни в спора. Правдата е неде 
лима.

БЕЛЕЖКА ОТ СЪДАСигурно е имал най-хубави 
намерения бащата на трима
та братя Л., П. и Г. от Долна 
Любата ногато приживе добре 
ги удомил, разделил им имо- 

назаноа Ако има септични ями — 
те трябва да бъдат отдалече
ни 5 метра от своята и от 

къща. При създава- 
селища на село 

не могат да

НЕСГОВОРНИ
БРАТЯта и им оставил един

варене на ракия. Той вероя 
мислел, че братята ще

за
тно е
продължат да живеят в мир и 
сговор и затова не „делил ка 
зана.

съседната 
нето на нови 
на площи, улиците 
бъдат по-тесни от 5 метра, а 
тротоарите от 1 метър. Жили
щна сграда, която се строи на 
село трябва да бъде построе
на най-малко 50 см над земя- 

височината й да не бъде 
2,5 метра. Матери-

и живеели в добри отношения. 
Не си „връзвали нусур" дето 
се казва, ако няной някому 
мине през нива, или ако про 
кара вада за напояване на

има ги много подобни. Хора
та се съдят за нищо и ника
кво.

не станало.Но така 
Най-напред братята П. и Г. 

„отбили” от назана Л., а сетне 
Л. го присвоил и не давал на 
другите двама да си служат с 
назана. Затова на тях им се „вни 
снала” за десет казана коми-

В миналото, според разкази 
на старите хора, рядко се случ 
вало братя да се съдят. Днес 
е рядкост да живеят в мир 
и сговор. Съдят се и за най- 
нищожни работи дори. За ни 
ви, ливади, синури, вади... Все 
по-често стават и побои, дори 
и убийства (В Зли дол, Дол 
на Любата). Преди на село 
хората живеели в големи се
мейства. Нямало условия и 
средства за живот, канвито 
има днес. Хората си помагали

градина.
Но така обикновено било, 

• бил жив бащата, гла 
на семейството. Щом той 

семейства

та, а
по-малка от 
алът, който се употребява за 
строеж трябва да бъде качест 
вен — да не се разпада във 
вода. Занапред не може да се 
строи сграда с открито огнище, 
а димът да излиза на тавана. 
Всяко семейство, отглеждащо 
добитък трябва да си построи 
сметище, което се строи край 
обора, птичарници или пък на

Тук, естествено, е място и 
поле за действие на мирови 
те съвети, които в някои села 
изобщо не работят. Единство 
но те могат до помогнат да 
спре разпространението на ло 
шите взаимни отношения, за-

докато 
вата
починал, големите 
започнали да се разпадат, а 
братята да се карат и съдят.

Съденето прораства в „за
раза". Единият брат спечели 
едно, друг друго дело — и 
тока донато „тръгне". Съседи 
те също се намесват нато

на.
Така се стигнало до съд. 
Сега братята се съдят, ка

занът си стои неизполалзван. 
Да е знаел баща им 

сигурно
, така 
би гоще стане 

продал, само да не си омръз- щото те се пренасят на по
драстващите поколения.

ват. И. АндоновТова е само един пример, а

Страница 7БРАТСТВО * в ДЕНЕМВРИ 1974



ллш;жкл страница«шшшш ШИШШШ

НАШЕНЦИ

ДЕСЕТ ПЛЮС“ ЗА КАМЕНОВ11
Ногато попитате нишнитесту 

ленти: „Ной о този комуто 
професорът даде Ролетка 10 
плюс"

ция на Съюза на комунистите, 
председател на Идеологическо 
-политическата комисия на Ма 
дицинския фанултет и т.н.

Неговото разсъждаваме е на 
сочено и към основните зада 
чи на човека-творец в самоу- 
правителното социалистическо 

сега в нишкия медицински фа- общество. Приятно е да се 
култег на студонт от никои про 
фесор не е дадена оележна 
десет плюс...

Под широното и високо чело

Намонов има своя насока и 
нато ленар. Ще се занимава с 
изследователска работа и то 
от областта на генотиката. Смл 
та, че тази област но о достатъ 
чно проучена. Такава насока 
произхожда от неговото раз
биране ролята на лонаря и 
ленор-изслодоватол, че „око 
отношението нъм чопоно е то
кова, каноото но трябва да бъ
де, тогава професионалностто 
значително губи от своята сто 
йност"... В това се съдържа и 
етичната страна на ного като 
лекар и като бъден) изслпдово 
тел.

веднага ще ви ка
жат че се касае за ьорислав 
Каменов, сега лекар-стажант в 
Нишката нлиника. 1ова е отли
чителният му белег, понеже до

слушат неговите разсъждения:

— По отношоние на марнсис 
ткото образование на нашия 

и зад тъмните очила, сияе благ Университет одва миналата го 
и проницателен поглед на са- 
моооладание, а може да се ка 
же и от скромност, подобен и устройство на нашата страна... 
на срамежливост, качества ко 
ито красят хората във всички 
обстоятелства обичащи, истина

дина се предприе нещо. Въве
де се марксизъм и обществено

Ногопито двсотни но са слу
чайност и „студентски КЪС МОТ 
Той о научил до работи конти 
нуирано и систематично. Пок
рай всичко остава му време и 
за момиче, и за „неорганизира 
но” спортуване. Обича Айдрич 
и Томас Ман. Музиката е поизо 
ставил, защото „няма време 
за всичко“.

та.
— Майко, ако може едно ка 

фе, — гласът на Борислав топ 
ло допира до ухото, а от него 
неудържимо ви подсеща, че се 
намирате при семейство, от чи 
ето огнище пламти жизнера
дост и уравновесеност. Идва 
ми на ум исландската послови 
ца. „Който съзрее рано, оста
ва винаги млад . Каменов е съз 
рял рано и такъв ще остане 
завинаги.

Като от скала откъртен,лист 
от височките гори, дете от сми 
ловените сокаци (където е и 
роден), завърши Медицински 
факултет в Ниш на 26 септем
ври тази година, а на нито 
един изпит не е получил по- 
малка бележка от десет и 
говорят, 
казал,
бележка от десет. Каменов е 
съзрял със завършването на 
гимназията „Стеван Сремац” и 
получил Букова грамота.

— Определили сте се за ме 
дицина?

Замълча малко и слегна с 
рамене:

— Вероятно от хуманни при 
чини.

Неизпитаните простори за чо 
вешното здраве ще дадат на 
Каменов възможност с усили
ята си тези „хуманни причини” 
да издигнат на по-висока сте
пен организираната му личност. 
Неговият научен труд „Малигни 
тумор” се намери натазгодиш 
ния Световен конгрес на сту
дентите в Берлин. Каменов там 
беше нато делегат на Съюза 
на югославските студенти. Той 
има още няколко научни тру
дове, а в главата си носи жиз
нената тема за генетиката.

Всяна година получаваше гра 
моти от факултета, нато най- 
добър студент. Получаваше кни 
ги, които толкова много обича, 
а до тях не се стига така ле
сно: първо, защото са доста 
скъпи ,и второ, и библиотеки
те се снабдяват със закъсне
ние, а той йена да върви под 
крак с най-съвременните откри 
тия в медицината. Тази година 
получи и златен часовник, от 
Университета в Ниш като най- 
добър студент. Именно, Каме
нов „не е заболял гърба от 
лентяйствуване". Да изтъкнем 
още нещо: откакто съществу 
ва Медицинския факултет в 
Ниш, нито един студент не е 
завършил като пълен отличник.

Ако може така да се каже 
втората страна на Каменов — 
е неговата обществено-полити 
ческа ангажираност. Преди вси 
чно член е на Партията от 
1967 година, още като гимна
зист. Дълъг е списнът на него 
вите обществено-политически 

и обществени задължения и 
отговорности. Бил е член на 
Председателството на Съюза 
на студентите два пъти, член 
на Университетския съвет,-член 
на Университетската конферен

Безспорно Каменов и ро-на- 
татън ще боли гърба само 
не от „лентяйстоо“ Той дълго 
ще остане млад и с дъх на пла
нински въздух от Висок, откъ- 
дето са родителите му, ще ми 
не през баирите на Стара 
нина и се освежи с планинска

пла-

вода, като се насърчи за нови 
десетки.

М. Б.

професорът
по-голяма

че
ФУТБОЛняма

В двете последни срещи - две победиБорислав Каменов

!
На нас лекарите са необходими 
марксически знания, преди вси 
чко, затова че не сме нищо 
друго, но членове на това оо- 
щество и длъжни да познаваме 
законите на неговото разви
тие... Поради недостатъчно мар- 
ксическо ооразование в прати 
ката често ни липсва социа- 
лно-медицинс..и подход към чо 
века... ьега студентите имат 
широки възможности да въз- 
деиствуват върху процесите на 
всички факултети и на Универ 
ситета, чрез трудовите общнос 
ти на студентите и чрез Съюза 
на социалистическата младеж... 
Не е добър танъв начин на ста 
жуване. На стажантите трябва 
да се посвети много по-голямо 
внимание.

„АСЕН БАЛКАНСКИ" — „ОМЛАДИНАЦ" 
(ГНИЛАНЕ) (3:1 2:0)

Димитровград, 29 ноември. Игрище на 
„Асен Балкански". Теренът — покрит със 
сняг и вода. Времето студено. Зрители око
ло 600. Съдия Б. Степанович (Алексинац). Гол
майстори за „Асен Балкански": К. Кръстев в 
1, А. Пейчев в 43 (от дузпа) и С. Миркович 
в 83 минута. „Асен Балкански": Г. Став ров 
6, И. Гигов 7, Д. Велков 7, А. Пейчев 7, А. 
Петров 8, П. Димитров 7, Д. Каменов 6 (С. 
Миркович 7), К. Кръстев 7, Б. Михайлов 6, А. 
Милев 7, М. Петров 6.

За днешната игра похвала
заслужават всичките футболи 
сти на домашния отбор, но все 
пак трябва да изтъкнем цен
тралния защитник 
тров. Съдията Б. Степанович 
добре води мача.

А. Пе-

~ЙОВАН АНДЖЕЛКОВИЧ”
— «АЬИМ ЬАЛ ПАН-
СКИ' 1:2 (1:1)

(.ПК1Ш )

Ниш, 1 декември. Игрище 
На „Ч/ЙНДлнгЛИЧ 1сремл, !(*,/- 
криг СМЯА* И Нс|10|ЦАи^«.. ^
зл игра. Времето ХуОаоо. 
маисюри за „моен оалканени * 
М. пеЕроь а **4 и Ь. михаилов 
ь минута. Съдия в. прате
ник (.ПИи!./.

1 ол-

„Асен Балкансни“ пред своята 
пуолика, ое осъще^юема це
нна пооеда в хуоааа игра, сра 
щу отоора игра „имладинац’ 
с резултат 3:1 (2:и). похвала 
за спортсменска шра заслу
жават двата отоора, които на 
терена, които повече личеше 
на някоя нива, не на срутоол- 
но игрище, дадоха всично от 
себе си и въодушевиха много 
бройните зрители.

В предпоследния кръг на 
състезанията в есенния полу- 
сезон, и последен мач за Само два дни след победата 

в мимитров! рад „Асен ьалнан 
приключи състезания!«» о 

една пооеда, извоювана сре
щу отоора на „И. мнджелно- 
вич” с

скиТържество в село Луковица
резултат 2п. в мача 

срещу „и. Анджелкович“ „м. 
ьалкански” игра 
състав, накто срещу „Омлади- 
нац". I |рез второто полувреме, 
вместо, д. Велков игра А. 
Аленсов.

По твърде неподходящ за 
игра терен домашните футоо 
листи първи вкараха гол. Из
равни М. Петров на две мину 
ти пред края на първото по
лувреме, 
удар.

с умела защита футболи
стите на „А Балкански запази 
ха резултата до края на сре 
щата, когато М. Петров след 
една контраатака подаде топ
ката на Б. Михайлов, който с 
пренрасен удар от 13-14 ме
тра осигури победа на .Асен 
Балкансни“.

Най-заслужил за днешната 
победа е М. Петров, който със 
своята игра 
най-блестящата фигура на ма

наве”. Зоран Стоянов с песен
та „Пия за раздяла , Зоран 
Пешич с песента „навали се 
Шар планина ' и тилно Гъо- 
шев с песните „Рамо, Рамо 
„Нъде си, сестрице" и „Манга 
ла". Изпълнителите бяха съпро 
вождани на акордеон от Иван 
зарнов от с. Лунавица и на 
китара Деян Катич от Загреб 
Младежите от Лунавица изказа 
ха голяма благодарност на вой 
ниците от Димитровград, нои 
то им оназаха помощ при из
пълнение на програмата.

Тържествената програма пре 
дизвина огромен интерес в Лу 
навица и онолните села. Кул
турният дом в селото беше 
малък да приеме всички ония, 
ноито имаха желание да видят 
програмата.

Тържеството се завърши с 
едно общо „Козарашно хоро“ 
в което се хванаха и актьори
те и присъству вещите.

Марин МИЛАДИНОВ

По случай Деня на Републи
ката, младежката организация 
и пионерите от село Лунавица 
устроиха тържествена програ
ма. Това се състоя на 28 ноем 
ври т. г. в Културния дом на 
село Лунавица. На тържестве
на академия прочете реферат 
за значението на 29 ноември 
Слободан Стоянов и изпълни 
нултурно-забавна програма. Ре 
циталът се изпълни под ръно 
водството на Иван Петров, в 
който взеха участие Марин 
Миладинов, Никола Димитров, 
Дана Тошева, Надица Спасова, 
Георги Георгиев и Зоран Стоя 
нов и пионерите Синиша Спа- 
сенов, Верица Давиткова, Ва
ско Виденов и Марин Таков. 
Като добър рецитатор се проя 
ви и Сузана Анастасова.

Като изпълнители на народ 
ни песни се проявиха Марин 
Миладинов с песента „Няма 
те вече Алия”, Георги Геор
гиев с песента „Дунаве, Ду-

със същия

И. Кръстев постигна 
чрез соло акция още а първа
та минута. В течение на цяло 
то първо полувреме домашни 
те футболисти създаваха шан 
сове, ноито обаче останаха не
използвани. И когато се очак 
ваше края на първото полувре 
ме К. Кръстев ое съборен в 
наказателното поле и съдията 
присъди дузпа за 
отбор, която реализира А. Пей 
чев.

гол,

след наказателен

домашния

Домашните футболисти има 
ха превес в играта и през вто 
рото полувреме, но постигна 
ха гол пред края на срещата. 
С. Миркович покачи 
та на 3:0 в 83-а минута, 
мо две минути пред края на 
срещата гостите чрез дузпа 
намалиха резултата.

резулта-
а са

представляваше

ча.
А. Д.
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ПРОБЛЕМИ НА УЧЕБНОТО ДЕЛО

МНОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕ ОТГОВАРЯТ 

НА ИЗИСКВАНИЯТА
В останалите три централни 

основни училища с откриване
то на училишни интернати, 
досега не са намерени сполу
чливи решения. Това се преди 
всичко отнася до училищата в 
Горна Любата и Горна Лисина.

За отбелязване е, че уче
нически столове на се създаде 
ни не само при подведомствени 
те паралелки, но и при цен
тралните основни училища. В 
това отношение единствено в 
Босилеград се правят поДготов 
ки. За тази цел тук наскоро тря 
бва да се построи сграда ,за ко 
ято са осигурени средства.

В Босилеградска община
Фижи за създаването на все по-добри условия за раз- 
витието на учебното дело. Между другото всяна година 
се построява нова училищна сграда. Въпрени това обсто- 
ятелство, по мнението на компетентните, всички учи
лищни помещения не задоволяват необходимите 
енни и педагогичесни условия. Все още сериозни труд
ности има и с решаването на проблема за съвременни
те учебни средства.

хиги-

Тази учебна година почти 
всички училища в Босилеградс 
ка община 
татъчен
Известно изключение прави са 
мо централното основно учили 
ще в Долна Любата. С разшир 
яването на училищния интер
нат, който е от решаващо зна
чение за всички ученици — 
пътници, тук недостигат още ня 
колко класни стаи.

Няколко от използуваните 
класни стаи не задоволяват 
необходимите условия. Това 
се преди всичко отнася до 
училищните помещения в бис- 
търското централно училище и 
до подведомствените училища 
в Долно Тлъмино, Караманица, 
Рибарци, Колчина Барина и Ду
кат.

в Бистър 32 динара, в Горна 
Любата 26 динара, а в Горна 
Лисина 83 динара. За училищ
ни мебели най-много средства 
е изразходвало основното учи
лище в Бистър.

разполагат с дос- 
брой класни стаи-

Имайки предвид изисквания
та на новия закон за основно 
то образование, за функциони
рането на ученическите интер
нати и за откриването на столо 
ве, трябва да се отделят осо
бени грижи, преди всичко 
общинската образователна об
щност. Засега 
главно поради липса на дос
татъчно средства.

ПОВЕЧЕ ГРИЖИ ЗА ИНТЕРНА
ТИТЕ

Ученическите интернати 
формирани и вече по няколко 
години успешно функционират 
при централните основни учили 
ща: Долна Любата и Бистър. И 
тази година тук 
жилищен подслон и храна към 
150 ученина от най-отдалечени 
те села.

са

от

те изостават,
са намерили

В. В.

ПРИСЪДЕНИ НАГРАДИТЕ 
НА АВНОЮ

Въпреки посочените пробле
ми, може да се констатира, че 
въпроъст с класните стаи е • 
решен задоволително в цялата 
община. Това обаче не 
може да се каже и за остана
лите учебни помещения. Освен 
централното основно училище 
в Босилеград, останалите учи
лища не разполагат със съот
ветни помещения за кабинети, 
работилници по общотехничес- 
ко образование, училищни биб 

За обучение по 
физическо възпитание все още 
необходими ..зали_ нямат -учили
щата в Бистър и Долна Люба-

П. П. НегошИван Мещрович:

Комитетът за Наградата на АВНОЮ пред Деня 
на републиката избра лауреатите на най-висоното при
знание за творчество изключителни резултати в дей
ността им от общо значение за развитието на СФРЮ.

Тазгодишни носители на Наградата на АВНОЮ са:
ИВО ЬАБИЧ — в областта на биологическите нау

ки (паразитология):
БОРИСЛАВ БОЖОВИЧ — в областта на медицинс

ки (ендокринология):
оНЕчнО БРОДАР — в областта на археологията 

(палеолитика):
___МАРКО ЧЕЛЕБАНОВИЧ — в областта на живо

писта:

СУХИ-ДОЛ

СТРОИ СЕ НОВО УЧИЛИЩЕ
ръка при наливането на бето 
нните основи и набиването на 
земята в помещенията за из
равняване до сонла).

Населението от Сухи-дол из
пълни своите задължения и в 
момента основите на сградата 
са готови и продължава зида 
нето. Сградата ще бъде гото 
ва през пролетта на 1975 го
дина.

Новата училищна сграда ще 
разполага с 84 м2 пронстран- 
ство (учебна стая, канцелария, 
кухня и коридор).

Населението покрай 5 хиля
ди динара, които внесе за пое 
трояване на обекта и добро
волната работа, събра и 
хиляди динара на доброволна 
основа за построяване на учи 
лищна барана и клозети.

Неотдавна започна да се
строи нова училищна сграда 
в с. Сухи-дол, Сурдулишка об 
щина, тъй като досегашната 
е дотраяла и негодна за упо
требление. Обекта построява 
Милан Стоянов, самостоятелен 
от с. Божица за 218 хиляди ди 
нара според проенто-сметната. 
Финансовите средства обез
печиха: Общинската образова 
телна общност в Сурдулица 
— 100 хиляди динара, Общин
ската общност по пряка дет
ска защита в Сурдулица — 
65 хиляди динара, централното 
основно училище в с. Клису- 

20 хиляди дина

лиотеки и др.

ЕЛИ ФИНЦИ — в областта на литературата: 
ЦИРИЛ КОСМАЧ — в областта на литературата: 
ГУСТАВ КРЪКЛЕЦ — в областта на литературата: 
МЛАДЕН ПАИЧ — в областта на физиката:
НАЙ ДАН ПАШИЧ — в областта на политичесни-

та.

ЛИПСВАТ ОЩЕ УЧЕБНИ
СРЕДСТВА

Както през изминатите, та- 
през настоящата учебна 

мерки

те науии:
ВУКО РАДОВИЧ — в областта на живописта: 
БОЖЕНА РАВНИХАР — в областта на медицинска и

година са предприети 
за подобрение на материални
те условия на училищата в Бо
силеградска община. Целта е 
да се подобри главно вътрешна 
та обстановка на класните стаи. 
В това отношение резултатите 
са доста добри. Всички централ 
ни училища вече са извършили 
замяна на стаите и амортизи
рани училищни мебели с 
съвремени. Старите чинове са 
вече заменени 
подведомствени училища. В ра 
йона на основното училище на 
Бистър това осъвременяване е 
най-успешно.

Проблемът за съвременните 
учебни средства все още не е 
до края решен. Поради недос
тиг на материални средства из- 

иомплектното лопълнява 
кабинети с

ките н^ТИТУГЬТ ЗА ОВОЩАРСТВО В ЧАЧАН — в 
областта на селското стопанство и „л11.

ВИСШАТА ВОЕННА АКАДЕМИЯ НА ЮНА — в

#Г". теорията^8праитината8 и^тжцепциятсГ на все- 
народната отбрана.

ра-център 
ра и селяните от Сухи-дол — 
5 хиляди динара. Населението 
от Сухи-дол ще даде в работ 
на ръка (да развали една 
от старата училищна сграда 
и помогне с проста работна

10

част

М. В.

нови

телно лице” от Б. Нушич. Та
зи година приключва с рабо
та и самодейния театър в Ди
митровград.

— През тези години съм 
участвувала в 10 премиери. 
Съжалявам, че в Димитров
град и днес не работи тази 
сенция, понеже считам, че все 
още има сили, може би не 
по-малко от преди. Въпреки 
семейните ми грижи, аз съм 
готова, ано ме повикат, да 
взема участие. Но като че ли 
няма инетресование. ,А дру
гарството, онези дни, които 
прекарвах по селата и градо
вете във вътрешността на стра 
ната остават незабрв 
нойто е бил на сцената знае, 
че тя завинаги остава в ду
шата на човека. Никога няма 
да забравя онези дни, когато 
започнах работа в днешното 
ми предприятие. Основахме 
театрално дружество и подгот 
вихме едноамтовмата „Майка", 
с тематика от Народоосвобо- 
дителната война. С какъв ен
тусиазъм и любав се работе
ше тези дни. Дали дето бяхме 
по-млади или животът бе по- 
друг?,..

и в повечето Който е бил иа сцената- 

остава вииаги на нея
СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

I
Деса Гигова е работник 

Основната организация 
сдружения труд „Тигър в Ди 
митровград още от първите 
дни, когато тази промишленост 
започва с работа. Но активно 
стта на тази 50 годишна жена 
от Сенокос, започва много по- 

Като добър работник, ак 
секцията за обще

ствена дейност на жената и о- 
собено за участието си в са
модейния театър Деса Гигова 

година получи обществе
но признание — Септемврий
ска награда.

— За мен получената награ 
да е в някой смисъл и изне 
нада. Не съм очаквала, че ще 
я получа. Не е поради енром 
ност, но на мнение съм, че жи 

бил съвсем обии 
новен. Обикновено е и участи 

трудовата анция

в
на

остава
не на училищните 
учебни средства, предвидени 
нормативите за основните учи
лища.

Цялостно не е решен и въ- 
с лектира на български 

библиотеки

в
рано. 
тивист в

проса
език. Училищните 
разполагат с минимален, почти 
символичен фонд книги и по 

положението

тази
вими. Оня,

това отношение 
през последните няколко годи- 

непроменено. 
паралелки

ни е все още
I Юдведомствените 
нямат библиотеки и не разпо
лагат почти с нито една книга 
по български език. вотът ми е

Данните за изразходваните 
средства за обзавеждане на 
училищата с пособия и мебели 
говорят, че материалната база 
при основните училища е все 
още слаба. Така например, 
през миналата учебна година, 
за учебни средства средно на 
един ученик са изразходвани:

ето ми на 
през 1949 година, ногато строи 
хме студентските жилища на 
Нови Белград. Тогава там бяха

вота пиеса, в която е участву 
вала — „Свекърва" от А. Стра 
шимиров. Театралната карие
ра иа Гигова приключва през 
1972 година, ногато пред ди
митровградските зрители се е 
прадатааиле в пиесата „Съмни

„Обикновено" е за Деса Ги 
гова и нейното дългогодишно 
участие в самодейния театър. 
Още през 1951 година, ногато 
започва дейността на театъра 
Гигова ое аилючаа а работа
та му. И днао си опомня пър

празни пространства, ливади и 
блата, е ето, че днес се из
дигат сгради, нойто пленят с 
ирасотата. А. Д.
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ОТ 1 ЯНУАРИ ИДНАТА ГОДИНА:

ИНФОРМАТОР Увеличение на пенсиите
Скупщината на Репуб

ликанската общност но 
пенсионно и инвалидно 
осигуряване е решила от 
1 януари 1975 година пен
сиите да бъдат увеличени 
с 16,5 на сто като към 
това увеличение се добав 
ят и по 50 динара в пове
че в сравнение с юни на 
1974 година.

Пенсиите на Социалис 
тичсска република Сър
бия (без автономните об
ласти) щс бъдат увеличе 
пи за Новата 1975 годи
на. Рсшено с също така 
пенсиите да бъдат увели
чени с 16,5 на сто и с по 
50 динара по отношение 
на месец юни на 1974 го
дина. Това в действител
ност е аванс до редовно
то съгласуване на пенсии 
те, докато през пролетта 
не се установи действи
телното повишение на 
жизнените разходи през 
1973 година.

С Решението за пови
шение па пенсиите, кое
то е приела скупщината 
на Републиканската об
щност по пенсионно и 
инвалидно 
се предвижда най-малко
то увеличение на пенсии 
те да бъде 120 динара. 
Решението за извънредно

НА то съгласуване на пенсии 
те от 1 юли тази година 
вече не е в сила, но ос
тава в сила повишението 
от 6,4 на сто за „стари
те” пенсионери (тези от 
преди 1966 година). Пен
сионерите, които през 
юли на настоящата годи
на са получили повише
ние за нарастването на 
жизнените разходи от по 
50 динара (сумата на пен 
сиите до 1 300 динара) и 
занапред ще получават 
тази добавка.

Повишение няма да по 
лучат пенсионери, полу
чили право на пенсия 
през настоящата година.

Повишението на добав 
ките за лица с телесни по 
вреди ще възлиза на 20 
на сто в сразнение с де
кември на 1974 година.

Скупщината на репуб
ликанската общност по 
пенсионно и инвалидно 
осигуряване е решила 
през идната година да на 
мали размера на облага 
нията за песнсионно оси
гуряване. Вместо 7, 31 на 
сто от дохода на основни 
те организации на сдру
жения труд в пенсионния 
фонд ще се внасят 6,55 на 
сто на месеца, а от лични 
те доходи — 5,50, вместо 
досегашните 6,12 на сто.

ОБЩНОСТТА 00 ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
ПИРОТ

ВБЛБУШНИШКА ОБЩИНА

Много проблеми с водата
През последните години мно 

го селища в Бабушнишка об
щина самоинициативно постро 
иха водопроводи, в които вло
жиха големи материални сред
ства.

Според сведения на санитар 
ната инспекция, обаче състоя
нието на тези обекти не е на 
желаното равнище. Водните 
обекти предимно са строени 
без надзора на специалиста, 
без предварителни изследва
ния на химическите, физически 
и др. свойства на водата.

Така се получи в много слу
чаи да се доведе и негодна за 
пиене вода.

Дори и град Бабушница има 
проблеми с водоснабдяването. 
Поради нередовното снабдява
не с вода, както е посочено 
в доклада на инспекцията, съ
ществува опасност от поява 
на епидемия на чревни и др. 
заразни болести.

Водопроводната инсталация 
е строена според проект, с 
който е предвидено да се пост 
роят два резервоара за вода, 
а край електромотора е било 
предвидено да се постави ди
зел-агрегат с помпа като по то
зи начин се обезпечи непрекъс 
нато прииждане на вода.

Изглед от Бабушница

ри това Общинската скупщина 
ще бъде принудена да направи 
сама това, но за сметка на „Ко 
муналац”.

Освен това, в санитарната ин 
спекция изтъкват, че епидемио 
ложния отдел към Меницин- 
сния център в Пирот нередов
но извършва контрол на каче 
ството на водата за пиене в Ба 
бушнишка община, макар че за 
този пропуск повече пъти са 
предупреждавани.

Общинската скупщина в Ба
бушница е одобрила на кому
налното предприятие „Комуна 
лац" средства от 48 хиляди ди 
нара за поставяне на помпа в 
Любераджа.

Но това нещо не е направе
но. Затова неотдавна санитар
ният инспектор е издал реше
ние, с което се налага на „Ко- 
муналац" веднага да разреши 
въпроса с водоснабдяването на 
Бабушница. Доколкото не сто-

осигуряване

Въпроси и отговори
Читателят Д. И. пита: Има 

ли право на старческа пенсия 
борец от Народоосаободите- 
лната война от 1944 година, 
имащ 35 прослужени години, 
без оглед на възраст, и пенси 
онен стаж от 20 години?

Отговор: — Според услови
ята, които привеждате, право 
на старческа пенсия е обезпе
чена за всички бойци от Наро 
доосвободителната война от

преди 9 септември 1943 годи
на, но не и за оорци от 1У44 
година. Бойците от Народоосво 
бодителната борба след 9 се
птември на 1943 година полу
чават право на старческа пе
нсия при съхците условия, ка
кто и останалите осигурени 
лица, които не са участвували 
във войната. За тези бойци 
обаче е предвидена следната 
изгода: повишава им се пенси 
ята за съответния процент, до- 
колното според стажа осъще
ствят по-малко пенсия от 85 на 
сто от пенсионната основа. Пе 
нсията им ще се увеличава за 
60 на сто, за 30 на сто или 10 
на сто, в зависимост от години 
те, когато е влязъл в Народо- 
освободителната война, 
лкото не осъществяват мирно
временна пенсия.

ПОРТРЕТИ

В надпревара с времето
За Боголюб Банкович, 

водач на линейката в 
Здравния дом в Бабушни
ца казват, че се „надбят 
ва” с времето. И винаги 
пристига навреме ...

За 14 години, колкото 
работи в Здравния дом — 
е спасил много животи, 
на мнозина е помогнал... 
Най-често превозва теж
ко болни или бременни 
жени, нуждаещи се от 
спешна помощ. Често пъ
ти минутите решават. 
Взима болния с „Волга- 
та” и — право за Пирот. 
По дъжд и сняг, по мъг
ла и вятър, по лош път — 
но Банкович стига до 
болницата в Пирот спеш 
но. Той знае, че от него 
зависи живота на бол
ния.

ши добре.
Така е 14 години с Бо

голюб Банкович.

Надбягва се с времето 
в борба за човешки жи
воти.

На РЕВМАТИЗЪМ И СЪРЦЕ за „пробив" в имунитета като 
отварят пътя за ревматичната 
болест.

Профилактиката на ревматиз 
ма тряова да бъде насочена 
преди всичко към създаване 
на здрав, устойчив и занален 
организъм още от детска въг 
зраст. Известно е, че за из
граждането на хармонично и 
всестранно развити личности 
е една от основните задачи 
на обществото.

Закаляваще процедури осо
бено важат за често ооледува 
щите деца и младежи. При 
тях най-благоприятно се отраз 
яват слънцелечението и море 
лечението.

Особено голямо значение за 
предотвратяването на заболя
ването от ревматизма има сво 
евременното и антивното лече 
ние на ангините и възпалител 
ните изменения на носоглътна 
та. Прилагането на пеницилин 
и полусинтетичните пеницили 
нови препарати действува най- 
добре върху стрептононовите 
ангини. Достатъчната дозиров
ка и продължителност на анти 
биотичното лечение, за 
ще си каже думата лекарят 
ооигурява до голяма 
предпазването от ревматична 
та болест.

здравни
теми

Доказано е, че ревматизмът 
е от стреитококови инфекции, 
паи-чесю засоляването се раз 
вива след прекарана стрепто 
кокова ангина. 11рояьата на оо 
лестта

клапите на аортата и се офор 
мя тана нареченият митрален 
или аортен сърдечен порон. 
В зависимост от степента на 
поражението и деформацията 
на нлапения механизъм се оп
ределят степента и характе
рът на сърдечния порок.

Ревматизмът действително 
се причинява от прекарана но 
сногърлена стрептококова ин- 
фенция. 1ова е факт, дока
зан от съвременните методи 
на изследване. Но за проявява 
не на заболяването са необ
ходими и други „предразпола
гащи" фантори — намалени 
защитни сили на организма, 
подтиснат по една или друга 
причина имунитет, чести боле 
дувания от тана наречените 
простудни заболявания на гор 
ните дихателни пътища, анги
ни, сливици, недостатъчно и 
непълноценно хранене, лоши 
битови и професионални усло 
вия, излагане продължително 
време на влага с неподходящо 
облекло, особено престояване 
на студено с мокри нрака. Те 
зи, както и други фантори на 
маляват защитните сили на 
организма и създават условия

доно-

залочаа две до три, 
по-рядко четири седмици след 
преооледуванею. в периода 
до изоухването на ревматизма 
в организма на заоолелия на-

Читателят М. И. пита: По вре 
ме на отбиване на военна по
винност тежко заболях и затова 
бях пуснат от армията 
неспособен. Тази неспособност 
възлиза на 50 на сто. Да ли 
според новите предписания за 
военните инвалиди имам право 
на инвалидни добавъчни?

Отговор: — В Занона за во
енните инвалиди е предвиде
но качеството на инвалид в 
случай на заболяване по вре
ме на отбиване

нато
стъпват тежки промени в иму 
нобиологичните защитни сис
теми под въздействие на ми
кробния причинител. 1ези про 
мени създават условия за поя 
вата на възпалителния процес, 
нойто може да оохване всич
ки органи на човешния органи 
зъм, но локализацията му е 
предимно в ставите и сърцето.

Възпалителните изменения в на военната 
повинност може да получи гра

Невендаж тръгва и сам 
на път. Случва се в кола 
та да „окаже помощ” на 
родилка...

— Веднаж карах мно
го болен човек. Затова 
час се обръщах назад да 
видя жив ли е, час нап
ред, за да не се отклоня 
от пътя. Дадох най-голям 
газ... И всичко се свър

ставите са сноропреходни и не 
предизвикват особени и трай
ни промени. Напротив, пораже 
нието на сърцето, и по-специ 
ално на неговия клапен меха 
низъм, оставя трайна и непо
правима следа. Ревматичното 
възпаление на клапите на сър 
цето предизвиква тежки про
мени и деформации на цело 
стта им. Най-често се засягат 
клапите на ляврто стомахче и

жданин, при нойто са възни
кнали болести, в следствие на 
които неговият организъм е по 
вреден над 60 на сто.

Следователно, вие не може-
ноето те да получите начеството на 

инвалид с право на инвалидни 
добавъчни, защото при вас 
повредеността на организма е 
по-малка от 60 на сто.

степен

Л. С.
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СЪРБИСЛАВ ЗЛАТКОВИЧ
Пръв актив на СКОЮ бе 

формиран в село Желюша на 
8 август 1944 година, чийто 
членове бяха Владимир Мила 
нов, секретар, Иван Еленков 
и Илия Златанов. На 11 
1944 година целият 
мина в Царибродския партизан 
ски отряд. На 7 
същата година бе формиран 
актив на СНОЮ в село Лукави 
ца, в който членуваха Гроздан 
Велев, Младен Наков, Тодор 
Ценев, Троянка Мадова и Ба
ска Алексова. Имаше условия 
още преди освобождението 
на този край да се формира 
актив на СКОЮ и в Гоин 
дол, но по обективни причини 
същия не бе формиран. Чле
нове бяха Рангел Каменов, Де 
са Каменова и трябваше да 
се включи Милка Момчилова. 
Активът бе формиран на 11 
септември. Гаврило Виданович 
— Сазда бе задължен за фор 
миране на активи на СКОЮ 
в района на Висок. Той има 
ше намерение през юни да 
формира актив в Каменица. 
Намерението не бе осъществе 
но, защото младежите бяха 
заминали в Царибродския пар 
тизански отряд и в отряда ста

наха членове на СКОЮ. Сле
дователно, до освобождението 
на Димитровград имаше 4 чле 
нове на ЮКП, 1 кандидат и 14 
членове на СКОЮ 
членовете в отряда. Димитров
град е освободен на 8 септем
ври 1944 година. Този ден една 
група, която съчиняваха бой
ци на Царибродския партизан 
ски отряд и политически дей
ци се намираше в село Лука 
вица, където бяха направени 
подготовки за освобождение 
на града. На срещата, на коя 
то се говори за освобождение 
то, освен партизани, присъству 
ваха и някои сътрудници от 
Димитровград, които получиха 
съответни задачи. Бе нонстати 
рано, че за освобождението на 
Димитровград, въпреки малкия 
брой бойци, са налице всички 
условия, имайки предвид из
теглянето на българския онупа 
ционен корпус от Сърбия и 
разпадането на българската фа 
шитсна държава. Населението 
бе на страната на Народоосво 
бодителното движение, а мо
жеха да бъдат въоръжени из 
вестен брой хора — сътруд
ници и привърженици от Димит 
ровград.

РАЗВИТИЕ НА НОБ И СЪЗДАВАНЕ НА 

ЮНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ДИМИТРОВГРАДСКИ КРАЙ

включително
август 

актив за

септември

2.
други думи на територията на 
Димитровград, с оглед че тук 
живее българска народност и 
че се намираше под окупация 
на България, 
ха две партии, и двете комуни 
етически — __
Българската, 
проявяваше не

Югославската комунистическа 
партия сътрудничеше с БКП и 
оказваше безкористна помощ 
във формирането и въоръжава 
нето на някои български пар
тизански части, като на брига 
да „Георги Димитров", бата
льон „Христо Ботев”, Трънския 
партизански

в ЮКП и младежи за приема 
не в СКОЮ, както и във вси 
чки селища, където това е въз 
можно да започне формиране 
то на народоосвободителни от 
бори като органи 
власт, отбори 
фронт като масова 
ска организация, отбори на 
Антифашисткия фронт на же 
ните и на УСАОЮ'0). За из
пълнението на тези задачи бя 
ха определени: Крум Миланов 
— Боримечка, по партийна, и 
Сърбислав Златкович, по сно- 
евска младежка линия. С ог
лед на това, че за зачленува 
не в ЮКП бе необходим кан
дидатски стаж, до освобожде 
нието на Димитровград освен 
в отряда, кандидат бе само Ил 
но Младенов. Доктор Гоцев 
считаше, че той е най-стар 
член на партията, че всички 
други за него са „септемврий 
чета" и затова не искаше да 
бъде кандидат. Честите о- 
биколки на терена доведоха до 
село Власи 4 септември 1944 го 
дина в формиране на първия 
народоосвободителен отбор, а 
след това в село Поганово. На 
7 септември, същата година, 
в Лукавица бе формиран наро 
доосвободителен отбор с пред 
седател Спас Стойков, както 
и отбор на Народния фронт с 
председател Кирил Манчев. Бе 
избран също така и местен 
отбор на УСАОЮ с председа
тел Гроздан Велев.

се стълкновява-
на новата 

на Народния 
I политиче-

Югославската и 
Конфликът се

толкова в те 
риториални интереси, но в 
щността на политиката и на- 

на борбата срещу фа
шизма. ЮКП чрез 
борба срещу врага 
циалистическа революция,
БКП създаваше комитети 
ганизации и чакаше 
момент”. Значи, едни и същи 
цели, но два различни начина 
на подход към разрешаването 
на проблема.

отряд и др.
През юли и август отрядът 

се омасовява с идването на 
нови бойци. Отрядът съчиня
ваха бойци от българската 
народност от Димитровград и 
околността му, сърби и съвсем 
малцина българи от територия 
та на България. Между бойци 
те владееше съвършено дру 
гарство и единство в акциите 
срещу общия враг. Изключе
ние правеше Борис Бачевски, 
който започна да разделя бо
йците по националност, а тери 
торията на сръбска и българ
ска. В една акция той се показа

съ-
чина

въоръжена 
поведе со-

а
(СЛЕДВАи ор 

„удобен
1П1

■

1944 година е година на 
го развръзки, както и на укре 
пване и разширяване 
освободителното 
Акциите на партизанските отря 
ди на територията на Лужни- 
ца и Пирот, съвместната бор 
ба на нашите и български пар 
тизани на територията на Цър 
на Трава, както и арестуване
то на антифашисти, допринесе 
първите хора от Димитровград 
да заминат в партизанските 
отряди. Поради бомбардиране 
то на София между другите 
дойде в Димитровград Крум 
Миланов — Боримечка^), кой

мно

■народо 
движение... ■

като страхливец и искаше съ
рбите да се изтеглят на пи- 
ротска територия въпреки, че 
по-това време на пиротска 
територия след като бяха 
разбити
стоприемство намериха и бой 
ците от Фердинандския (Михай 
ловградския) партизански от
ряд. За тези провинения Бачев 
ски бе осъден на смърт, но 
изпълнението бе отложено до 
освобождението, когато бе и 
помилван. Тъй нато Цариброд
ския партизански отряд бе 
формиран в района на Висок, 
първите акции бяха в селата 
на този район. Отрядът кръсто 
сваше селата, унищожаваше 
работилниците за преработка 
на мляко и призоваваше наро 
да да раздели млечните прои 
зведения. Към населението бе 
отправен призив да не доставя 
на окупатора хранителни про
дукти във вид на реквизиция. 
Същевременно отрядът уни
щожаваше общинската и дру 
га архива, а окулаторските слу 
ги — кметове, горски стража 
ри, полицаи бяха изгонени от 
селата. Народът оказваше лъл 
на подкрепа на бойците от 
Отряда, като в него чувствува 
ше сила, която може да го за 
щити от окупатора. Отрядът 
разви и широка 
дейност като 
хората и им обясняваше цели

Народоосвободителната
борба и нуждата от създаване 

Тази

■
в

■ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО НА РЕЙСОВЕТЕ
■
я Заминават от Пирот Тръгват за Пирот

България, го-в а
В ЧАСАи В ЧАСА

■ Белград 
Ниш

■
■

6,45 и 14,40 Белград 10,00 и 14,15 в
5,00 6,00, 6,45, 10,30, Ниш 6,30, 10,50, 13,00, 13,30.5 

14,40, 16,30 и 18,30 14,00, 17,20, 18,20 и 21,00 ■

а

вв
аКрагуевац 

Скопие
6,45, 7,00 и 12,00 Лесковад 7,00, 14,30, 15,25 5 

18,30 Зайчар 4,30 1
4,30, 13,30 и Княжевац 4,00, 5,40, и 12,00" 

15,45

14,10■ Крагуевац 
в Скопие
5 Лесковац
■ Зайчар
в Княжевац

5,00
11,307,00 ато се свързва със - съществу

ващата група сътрудници на 
Народоосвободителното дви
жение. След арестуването на 
доктор Гоцев, през април 1944 
година, в Нишавския партизан 
ския отряд отиват Крум Ми
ланов, Борис Бачевски и Ва
сил Станков7), а след тях Жив 
ко Виденов и Тодор КолевЗ). 
По това време от една част 
на Нишавския партизанския 
отряд, групата партизани от 
Димитровград и лужнишката 
теренска чета се формира Пи 
ротския партизанския отряд9). 
Постъването на горепосочени 
те другари в партизанските 
отряди даде възможност на Ок 
ръжния комитет на ЮКП в Пи 
рот към края на май 1944 го 
дина да вземе решение за фор 
миране на Царибродски пар 
тизански отряд да се отделят 
петима другари и да се прик
лючат към Царибродския парти 

отряд и то: Драголюб 
Йованович

■а
4,30 и 10,45 5

730:
11,00 13,00, 15,30 и 15,50" 

4,30, 5,00, Бабушшща 5,00, 5,45.5
5,45, 7,00 9,00 10,45 12,00, 6,00 9,15, 10,00 12,10 14,10,"

н 13,00, 15,30, 16,00, 18,00 15,00 16,00 17,00, 17,25, -
■ 20,00 18.45 "
■ Д. Криводол 14,00 Д. Криводол
■ Дойкинци 15,00 Дойкинци
■ Г. Одоровци Ю,00 14,30 Т. Одоровци
■ Велика Ауканя 5,00 и В. Луканя
5 15,15
■ Нишор 5,00 12,00 15,15, Ншиор
• и 18,10 _ € в ,л 18,45
5Блато 4,40, 6,05, 11,30, Блато
■ 13,00, 14,10, 20,10 и 22,10 14,40, 21,00 и 22.00 .
Зб. паланка на всеки час Б. паланка на всеки час от 5
■ От 5,00 до 22.00 5,00 до 22,00 ■
3 Каммк 4,00 14,30 Камнк 5,00 16,00 ■
■ Поиор 4,40 6,05 7,00 Понор 5,15, 6,30, 8,30,"
511,30, 14,10 16,00 20Д0 22,10 15*30- 16'30 *

■Димитровград па озееки час Димитровград на всеки час;
■ от 5,00 до 22.00 от 5,00 до 22,00 |
■Тсмска 4.30. 6,05, 8.00 Томска 5,10, 7,00, 9,00.!
312.00, 14,10, 16.00. 20,10 22,10 13,00. 13,55, 15,00 17,00 21,00 |
I и 22,50

4,30 и 15,30 Звон. баня
5,45 Велико Бонинце

3 Звонска баня 
5 Велико Бонинце 
57,00. 9,00, 12,00, 13,00 и 16,00 
■ Бабушница

Бори-6) Крум Миланов 
мечната, роден в Градини, об
щина Димитровград. След Пър 
вата световна война и все до 
април 1944 година живее в Со 
фия. След освобождението на
Димитровград бил секретар на 
Околийския комитет на ЮКП 
в Димитровград. Към нрая на 
1944 година заминал за Бъл-

4,30 ■
4,30 ■

6,00 и 12.00 _ 
6,00 и 16,30»

:гария, където и сега живее.
6,30, 12,45. 17,00 и" 

5,10. 6,30, 12,00 13,30]5
7) Васил Станков, роден в 

село Славния, Димитровград
ска община. Живеел в Дими
тровград и България. След ос
вобождението бил член, а след 
това секретар на Околийския 
комитет (на ЮКП в Димитров 
град. Поради неприятелска де
йност след Резолюция на ИБ 
осъден и изключен от ЮКП. 
След пусканото от затвора со 
преселва в България, където и 
сега живее.

8) Тодор Колев, роден в се
ло Лукавица, Димитровградска 
община. Участник д Народо
освободителната борба от ап
рил 1944 година. След освобо
ждението на два пъти напус
ка ЮНА и служи в българска
та армия. Дезертирал от ЮНА 
в България., нъдото живо© и 
сега.

9) Драголюб Станнович — 
Фромирането на Царибродския 
партизански отряд, Пиротсни 
сборник бр. в'74.

10) УСАОЮ — Обединен съ- 
гоз на антифашистката младож 
на Югославия.

политическа
мобилизираше

те назански
Станкович, Миле
— Ватра, Милорад Пейчич — 
Станко, Драголюб Станкович
— Гагула и Александт.р Ми- 

Саша. По-късно, като
към

на нова народна власт, 
дейност политически възроди 
хората, които все повече чув 

че имат общи жиз-ствуваха, 
нени интереси с отряда и на- 

социалистичесни
тич
младежки ръководител, 
отряда бе приключен и Гаври 
ло Виданович-Сазда. 
стта „Латинац”, край село Ро 
сомач, бяха направени всички 
подготовки, па на 2 юнинал 

п$стгЯ' „ИЗВоригТСе” нЗд се 
ло Сенокос, полите на Стара 
планина, бе формиран Цари- 
бгюдекия партизански 
„Момчил войвода". Отрядът на 
скоро имаше 34 бойци и до 
освобождението се попълваше 
от бойци — младежи от Ди- 
митоовграл и околността, Отр 
рядът действуваше на твритоои 
ята на Димитровградска око
лия под ръководството на 
Югославската

стъпващия 
строй. След унищожаването на 
общината в Каменица и изгон 
ването на българските чиновни 
ци, в началото на август 
създадена свободна 
рия, която се протягаше 
село Горни Криводол и Сенокос 
в Царибродсна и през Ялови
ца до Дойкинци в Нишавска 
околия, на ноято, понрай Ца 
рибродския, действуваше и Пи 
ротския партизански 
а известно време и Фердинанд 
сният партизански отряд от 
България.

■ Шугрип 12,00 Шугрин
Вел. Село 4,30 6,05 7,15, Вел. село

9.00 11,00 12,10, 14,10 
15,00, 17,00. 19,00 29,10, 22,10

13,00
В местно 5,10, 6,40, 7,50, 

9,40, 11,40, 13,05, 14,45 
16,00 17,40, 19,40, 21,00,бе

*терито 22,50
4,40 6,05 7.00 Раогаща

ст от 5.10, 6.30, 7,30,5 
13,00, 14,35, 15,40, 21,00, *
22,30

Раошща
12,20, 14,10, 15,15, 20,10 
22,10 

Държииа
14,10, 18,30 22,10 

■ Осмаково
1 12,00 14,10, 19,00
• Йеловшда 
ш Сукопо 

14,40

■
отряд

4,40, 6,05 12,20 Държлша 5,10 6,30, 13,00. д
14,35, 19,00 22,35 
Осмаково 
15,00 20,00 
Йеловица

5,05. 6,50, 13,00,"4,20, 6,05,отряд, 3: 7,00, 16,00, 
5,10, 7,00. 13,15,

5,15 15,00, 
5,1й, 6,40,

5,00, 12,00 
4,30. 6,05, 12,30, Суково

15,00През втората половина на 
1944 година Онръжният номи 
тет на ЮКП взима решение 
на територията на бивша Ца 
рибродена околия да се заси
ли дейността за изнамиране 
на предани хора за приемане

4,30, 14,10 Петровац
4,30, 6,05 М. йовановац

13,10, 14,50 20,00

комуничесиата 
партия в състава на Народоо
свободителната войска и парти 
занските отряди на Югославия. 
Изпълнявайки интернационали 
етическите си

{ Пстровоц 
■ М. Йовановац 
* 12,30, 14,10. 19,00I ■4*

задължения,
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В часове на отдих н почивка
МИЛЕ ПОПОСКИ

ПОБРАТИМИ
— Не — викам.
— Защо не?
— Не я познаваш ти нея

— мърморя неразбрано и ме 
е страх да не се събуди НЯ
КОЙ от нъщурната. 
добре да идем до някой бю
фет. И там да развалим.

— По това време бюфет?!
— поназва ми той заспалия

— Тун ли? — чуди се той 
и ме гледа.

— Тук

Връщам се от път посред 
нощ: дъжд, два куфара, жи
вея нанрая но града — нае
мам файтон. Още един не
предвиден разход в това пъ
туване.

По пътя файтонджията не 
доволно мърмори:

— Далече живееш!
Подбутво ме за цената — 

не вярвам до ме оскубо пове
че от стотариа, максимум 
две.

Писмо до Манчу
въздишам, вол

ното се може по-дълбоио и 
Кол-Кострошовсйе муйе 

и ловците бруПе
питам с тъжен глас.

Лоно?
Той се чеше в областта на 

малкия — мозън — размишля
ва.

— Дай... три стотарни ■— 
и прави с ръна знан, нойто 
трябва да означава: нато съм 
луд, ной ми е нрив!

Давам му хилядарна — 
нямам дребни.

Той пън няма да ми върне 
— има само три стотарни. 
Пан се чеше.

—Събуди жена си, 
тя да има дребни -

град.
Решаваме да се върнем 

пан на гарата и там, на бю
фета, да развалим хилядар- 
ната.

— Остави куфарите в къ
щи — нарежда той и сочи 
порутената иъщурна.

— Нима не смяташ да ме 
върнеш обратно?

— Ще те върна, но защо 
да връщам и куфарите?

— Не смея да будя жена
та. — Не я познаадш ти нея! 
— сплашвам го с жена си.

— Нямаш ли ключ?
— Нямам.
— После пак ще трябва 

да я будиш.
— Да, но ще бъде само

Не е далече по... въз
душна линия.

— Моят файтон да не е 
приключва дис-

Дълго време не бео си ишъл у село. 
Реши — за празннкат чу идем. Да се провс- 
селимо с родннне и земляци, да му одслави- 
мо. Ка стиго на Промаю, помнели си: са на- 
доле че буде зло — че почне да друса авто- 
бусат, та има очи да ми излету.

Ама не излезе тека.
Човеците направили асвалтов пуг, па 

аутобусат иде ко по лой. Милина да се возиш.
Ка стиго у Кострошевцп пред църкву- 

ту — сретоше ме брайБа и снае, родннне. 
Узоше ми багашат и отпдомо си дома.

Йеднумо, пивнумо, пооратимо си, и

самолет!
нуеиятя той.

За да не ме обръсне мно
го, го спирам пред една по
рутена иъщурна (до 
хубава и нова къща има не 
повече от двайсетина мет
ра), болним ме съжали!

може 
пред

лага той и понечва да тръг
не към прозорчето на 
щурната.

моята

иъ-

един път.
— Но ако тя има дребни, 

пан ще бъде само един път 
— разсъждава той.

— А ако няма? Не я поз
наваш ти нея!

Отиваме до бюфета на га
рата. Но бюфетчията мър
мори. че няма дребни. Знам 
нанво означава това и ло-

започемо да се стезамо ютредън да кол>емо 
свиньу.

Ка съвну — изокаше ме. А мене ме не 
сдържаше. Бео будан >юш у зору, ама ми бе
ше незгодно да се дизам първи. Узомо судо- 
ве, наостримо ножеве — пойдомо куде кочи- 
нуту. Ка тамо — що да видиш 
празна!

кочина
ръчвам две ракии.

Файтонджията се трогва 
от жеста ми — и той поръч
ва две рании. После пан аз. 
пан той. пак аз... После 
объркваме реда и поръчва
ме без ред.

— Кан се казваш, побра- 
пита ме за трети

Свинята изкрутила преконоч Бендруту
и ватила горуту.

— Бреее, кво са да праимо. Найдомо 
се у чудо ... Жене почеше да кълну, мужйе 

. да пцую ...
— Дайте ми 17 страница от физи
ката, 12 страница от аритметиката 
и 18 страница от историята

Немаше кво. Попреядувамо, па си зак- 
ламо едно петле, направимо йеднен>е и седомо тиме?

път.да ручамо.
Михайло.Од свин>у дигомо руБе.

Около пладне насред село чумо Бурун- I 
тию. Излезомо да видимо кво е. Човеци го- 
вореоше дека оцутра ловджийете избили ди-

Ха. Михайло! .. Че и 
баща ми се казваше Михай
ло. Само че лош човек беше 
той

(„Т1еж“ — Белград)

пияница... Като 
натряснаше и нас, децата, ни 
караше да пием. Ано не пи- 

зъбите ще ти избие. 
Но умря... А иначе не

се
ве свинье.

Придомо блиска и тиБе йедън каза:
— Знаете ли кво се случило — оцутра 

ловцийе уместо диве — убили три питоме 
свин>е . .. Ка видели кво чудо направили — 
побегли.

еш
бе

ше лош човек, клетият са
мо дето пиеше...

— Да си идем — предла
гам аз.

: Помислимо си дали не е тука и наша
та свиня, а и комшиете се жалеоше да им не- 
ма свигьете.

— Къде?
— В къщи.
— Да си идем — съглася

ва се той и поръчва още 
две ракии.

Но на пиене се оказва по- 
слаб от мене. Последната ра- 
ния го просва под стола. 
Като изпиваме и последния 
обш динар, аз го взимам на 
гръб и го стоварвам във 
файтона. Хващам юздите и го 
закарвам на жена му.

А аз сам, с два 
в ръка, се упътвам нъм нъ-

Отидомо у горуту. Нашата свиня и две 
друВе беоше убийене. Пойде лелечан>е и клет- 
ве...

Кажи ни са Манчо, ко човек кой е про- 
шъл свет, кво да правимо, Настрану н>ине 
бруйе, но на кой начин да ни надокнаде 
щетуту? ! — Разхождай се, разхождай се ... 

ще ми паднеш ти някъде п покрайнините.
(„Псж“ — Белград)

С поздрав:
Гмитар нуфара

+)СТ. ПЕТРОВщатон%и


