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Общинск» изборна конференция на
СКС в Бабушниц ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ПО 

ВТОРИ ПЪТ ДА СЕ ПРОВЪЗ
ГЛАСИ ЗА НАРОДЕН ГЕРОЙ

а

РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНАТА 

- ОСНОВА ЗА БЪДЕЩА 

ДЕЙНОСТ НА КОМУНИСТИТЕ
От заседанието 
на общинския 
синдикален 
съвет в Ба- 
бушница

На заседанието на Общин 
ския отбор на Съюза на бой 
ците в Босилеград, на което 
присъствуваха л председате-

ския му принос в социалис
тическото изграждане на ГО- 
геелавпя и опазването на све 
товнии мир.

БРАн\?А™5АрРв1АЧИ°ЧКкавиАЧБУШНИЦА °ТНОВО И3
„-^ПРИЕТА ПРОГРАМА ЗА АКЦИИТЕ И МЕРКИТЕ
ВИТи1Н5ГкОМУН1А?АТВЕНаПОЛИТИЧЕСКО
изборна конференция на Съюза“”комутгсте. шГкон" 
ференцията присъствуваха Матея Игнятович, 
между общинската конференция на 
Манич, член на

Иа тсез заседание, между 
другото, се разисква за акту 
алиитс въпроси на Общинс
ката борческа организация, 
г. коятс членуват 160 души. 
В разискванията се изтъкна, 
че бойците не са. достатъчно 
включени: във всички обще 
ствени дейности в комуната. 
Именно, за това п програма, 
която се прие за тази година, 
голямо значение се отделя 
на дейността на бойците в 
обществено-политическия и 
стопанския живот.

ПО
РАЗВИ-

Стр. 2
секретар на 

СКС в Ниш Йовак 
междуобщинската конференция на СКС 

и делегат от Пирот, Райко Зарков, секретар на ОК на СКС 
в Димитровград, Георги Алексов, 
вител от Димитровград, съюзни 
вители

републикански предста 
и републикански предста Как да се по

добри жизне- 
ниях уровен

от Бабушнишка комуна.
В работата на конференци 

ята, освен над 60-те делегати 
от тринайсет партийни орга
низации в комуната, взеха 
участие и представителите 
на стопанските и обществено

ото положение в общината, 
като изтъкна, че с 29 хиля
ди жители след Ниш, Пирот 
и Алексинан, Бабушнишка 
комуна е една от най-големи 
те на територията на между 
общинската конференция в 
Ниш и че националният до
ход на глава от населението 
е най-нисък. На територията 
на общината се заети около 
1.200 души, което е само 3,8 
от общия брой на население 
то и представлява най-малък 
размер на заетост в СР Сър 
бия. При това най-голяма ча 
ст от дохода се осъществява 
от селското стопанство, кое-

Присъстващите остро осъ
диха някои екцесни прояви 
на национализъм, неконтро
лирано покачване на цените 
в търговията, спъването на 
стопанската интеграция от 
страна на някои директори 
И др.

Стр. 5политическите организации 
и останалите самоуправител 
ни структури.

Доклад за стопанско-по
литическото положение в 
общината и задачите на СК 
в осъществяването на заклю 
ченията на Втората конфере 
нция на СЮК изнесе секре
тарят Будимир Величкович.

На заседанието се направи 
ха първи подготовки за из
граждане на паметник на за 
гиналите бойци на Църно- 
ок. Същевременно се разиск 
ва и по отношение на подго 
товкитс за избори, които в 
борческите организации ще 
сс проведат след конгреса на 
бойците в Сърбия.

Дукат

Още три ки
лометра път

лите на местните борчески 
организации, единодушно е 
прието предложението Пре
зидента Тито по втори път 
да се провъзгласи за народен 
герой и да му се връчи най- 
голямо отличие за историче

ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ ПО
тмтг^^ КЪМ НЕРАЗВИ & то има всичкчи особености и
ТИТЕ Стр. 6слабости на нерешен статус 

в полупланинските райони.
(На 3 стр.)

В. В.В доклада си Будимир В е 
личкович обрисува стопанск

СрещиНА 26 МАРТ В 
ДИМИТРОВГРАД 

ОТЧЕТНО-ИЗБОР
НО СЪБРАНИЕ НА 

ОК НА СКС

Електрификация на Висок
Документи 
за едно 
славно време

АПЕЛ ДО ВИС0ЧАНИ
Стр. 8Драги съграждани, 

височани,

С голямо закъснение акцията по
Миналия понеделник в Дп 

митровград се състоя разши 
рено заседание на общинс
кия комитет 
разгледани проектите за ак- 
циопната програма на ОК на 
СКС, отчетният доклад за ра 
ботата през изтеклия период 
н предложенията на органи 
зациито от терена за съста
ва на общинския комитет.

Материалите бяха обсъде
ни и приети като обективни. 
В такъв вид те що бъдат пре 
дставони иа отчетно-изборна 
та партийна конференция за 
обсъждане и приемане,

Заседанието реши конфе
ренцията да се състои на 26 
март. т. г.

електрификация иа район Висок за
почна. иа СКС. Бяха

По почин на Общинската скупщина в Димитровград нашите граж- 
дани избраха Комитет по електрификации на височките села. Изготвен е 
проекта, подписани договори с домакинствата и договор за изпълнение на 
работите. Сега набираме средства. Помага ни Общинската скупщина в Ди
митровград, предприятията и нашите граждани.

Висок на-
длъж и 

наширОбръщаме се към вас, нашите синове и дъщери, които сега сте далеч 
помогнете и тази акция. Вашата морална и матерна-

лнаРпмощ ще б-Дс от голяма полза за нас, които решихме да изгоним тъм- 
нагоите домове. Докажете и в тоя момент, че мислесте за своя край 

сте готови да работите за неговото благоустрояване.
Помощта, която ще дадсте е за вас, вашите родители и близки.
В следващия брой ще поместим текущата сметка.

Стр. 7ата от 
и че

Районон комитет по електрификация на Висок
У^^^ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛ»

м. н. и.



Сесия на Димитровградската общинаОт заседанието на Общинския синдикален съвет в Бабушнща

Плодотворна работа на 

скупщинатаЗА ПО-ДОБРА ОСВЕДОМЕ 

НООТ НА РАБОТНИКА Изтъкна се и това, че отбор- 
ниците са били дейни и при 
съствието им е било почти 

на сесиите. Зассда-

Вчера в Димитровград се 
на общинскасесияпроведе 

та скупщина. Бяха обсъдени 
десет доклада, между които.

работа на общии 
скупщина тфез минала 

•га година, на органите на 
общината, ма секретариата 
на вътрешните работи и

и общинския съд.

възложат на компетентните 
служби да запознаят работ
ниците е истинското поло
жение в трудовите организа 
ции.

■ ПОДГОТОВКИ ЗА ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СИН
ДИКАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ В ОБЩИНАТА

редовно 
нията са започвали на вре-

.доклад за 
ската

което говори за дисци-ме.
На заседанието също бяха 

направени 
провеждане на второто засе 
дание на Синдикалната кон
ференция в Бабушиица, а 
приеха се и заключения 
организиране на рабогничес 
око-опортни игри. Синдикал 
пият съвет разгледа инфор
мация за състоялите се раз
говори с наши работници в 
чужбина, както и информа 
цня за срещата с представи 
тели на нестопанските дей
ци, а във връзка с разпреде 
лението на бюджетните сре 
дства.

плинираността и съзнателно 
състава. Общинските 

са били дейни
подготовки забавъчни, служебни пътува- 

ния, подаръци, какво е полз 
ването на частни леки коли 
в службени цели и пр. Син
дикатът търси още работни 
ците по-обстойно да се запо 
знаят със съдебните разходи, 
лихвите и другите разходи, 
направени зарад неликвидио

стта на 
съвети също 
в работата си, защото всич
ки разгледани въпроси

са били повдигнати

На последното заседание 
Общинският синдикален съ
вет в Бабушиица, между дру 
гоТо, прие и становища по 
разглеждане на заключител
ните сметки в трудовите ор 
ганизации. Изхождайки от 
досегашната практика 
ключичтелните

на
окръжния

През миналата 
щинската скупщина с 
твърде дейна. На девет 
местни заседания на двете ка

наза година об- 
била сесиите 

от тях и предварително са 
анализирани на техни засе-

съв-— за 
сметки се 

на „висок” език, раз 
тесен кръг специ

дания.правят 
бираем
алисти — тоя път от компе
тентните служби се 
да изготвят отчети за минала 
та делова година на разбира 
ем за работниците език и с 
показатели, които ще отраз 
яват действителното положе
ние в трудовата организация.

Синдикатът в Бабушиица 
прие становища работниците 
да бъдат запознати и какви 
са общите разходи по стопа 
нисване и колко средства са 

частници за

ст. 169 въпмари са разгледани 
роса от разните области на 
живота в комуната, от кои-

В доклада за работата на 
се изтъква и сле

Тези становища на Синдн 
вси 

работ
ната имат за цел, преди 
чко, да ангажират” 
ницнте върху жизнените про 
блеми в стопанисването 
отделните трудови организа
ции, а същевременно и да

скупщината 
дният извод: „Сегашната сте 
пей ни дава възможност, а

изисква

то 59 са били анализи и до- 
отделни проблеми.

на
развитието го повелява, 
огдадем по-голямо значение 
на развоя 
форми на непосредствената 
демокрация. Те ще съдейству 
ват да се засили още повече 
влиянието и участитето на 
трудещите се хора в изграж 
да него и провеждането 
комуналната политика”.

да
Ст. И. клади по

на по-широките

Из Общинската скупщина

ШИША ДЕНЯТ ЗА ДОБРОВОЛНО ДАВАНЕ НА КРЪВзаплатени на 
съответни услуги, в какви ра 
змери са средствата за рек
лама. репрезентации и подоб 
ни, какви са разходите за 
извънреден труд, кои работи 
са таксувани като такива и 
от кого, какви са заплащани 
ята за работа според догово 
ри, допълънителни работи, 
както и какви средства са 
изразходвани за теренски до

на

ват всички димитровградски 
трудови организации, които 
съвместно с минимум да уча 
ствуват общо 470 кръводари 
тели.

Тази необходима и най-ху 
манна акция ще започне към 
края на април в организация 
на Завода за транефузия на 
кръв в Белград.

В този смисъл неотдавна 
Общинската скупщина прие 
план според който за лекува 
мето на болни с република*! 
ски и общински резерви спо 
ред закона за общонародна
та отбрана ще се осигурят 
262 доброволни кръводарите 
ли. Но планът предвижда в_ 
изпълнението му да участву

В съдействие с местните 
общности, обществено-поли 
тическите, трудовите и дру
гите организации Общинска
та скупщина в Димитровград 
в тазгодишната акция ще на 
сочи всички свои усилия бро 
ят на кръводарителите през на 
стоящата година да бъде съо 
тветен на броя на жителите.

В следващите броеве ще 
информираме читателите по- 
обстойно за работата на от 
делиите общински органи и 
институции.

М. Н. Нейков

Тито на 80 години

ГОДИНИ НА ИСТОРИЧЕСКИ
ПРЕЛОМ

тите, младите работници и 
младежта изобщо. Йосип 
Броз и организационният се 
кретариат завариха твърде 
тежко положение в Съюза 
на комунистическата мла
деж.

Тук Тито трябваше, преди 
всичко ,да отстрани погреш 
ните тълкувания в провежда 
нето на директивите на Кон 
греса на комунистическия

Много повече от полицей-. 
ските агенти и господин ми 
мистъра Корошец за състоя
нието в редовете на Партия
та знаеше Йосип Броз. Зат
ова идването на организаци 
онен секретариат на ЦК на 
ЮКП начело с Тито значеше 
първа крупна акция за отсра 
няване на яза между члено
вете и партийните форуми и 
преди всичко да се ликвиди 
ра недоверието към ръковод 
ството. Тито и организацион 
ния секретариат можеха да 
разчитат на успех, 
познаваха истинското настро 
ение на народа и затова как 
огромното болшинство юго- 
славяни тълкуват понятието 
свободна Югослваия.

Запазено е писмо на Мини

започва с все по-интензивна 
работа и то, преди всичко,
с пропаганда за по-широко 
бойно свързване с напредни- 

С една дума,чавите маси. 
това бе квалифицирано като
г,планова и сериозна комуни 
етическа акция”.

Ония, които искаха да от
ворят граничните рампи на 
фашизма можеха да узнаят, 
в началото на август 1937 го 
дина е създадена и СК 
Хърватско, че през есента е 
възобновен Покраинския ко 
митет в Сърбия, а нещо по- 
рано Областния комитет за 
Косово и Метохия. Съживя
ването и твърде добре насо
ченото действие на ЮКП се 
почувствува и в много места 
на Босна и Херцеговина, Во 
йводина, Черна Гора и Маке 
дония.

Тито в дните 
на борбата

В майския брой на органа 
на ЮКП „Пролетер” 
публикува статия „СКОЮ 
нов път”. Тук той формули 
ра задачите на СКОЮ

периферирията на Загреб, в 
Дубрава, се проведе V отече 
ствена конференция на юКП. 
На това събрание пред 105 
делегати от всички краища 

страната Йосип Броз Ти 
то и ръководството на Пар

на
Титомладежки интернационал и 

на Отечествената конферен
ция на СКОЮ, които се със 
тойха в това работата на 
СКОЮ до най-голяма степен

по
защото

като
посочваше значението за ра 
зватие и укрепване на демода се легализира. Именно, 

сюгжестията Съюзът на, ко
мунистическата младеж да 
действува чрез легални орга 
низ а ции на младите в дире 
ктивата на тогавашния Цен
трален комитет не беше до
статъчно разработена

на
кратическите и прогресивни 
организации, сътрудничест
вото между всички младеж
ки организации и че 
жта трябва да се възпитава 
в дух на борба против фаши 
зма, а за демокрация, прогрес 
и мир.

тията изнесоха отчет за сво 
ята тригодишна работа. Кон 
статираха се забележителни 
успехи. Броят 
на Партията беше 
чил двойно — адШ тогава 
имаше 12.000 членове и 30.000 
млади в СКОЮ. Обаче е по 
грешно да 
йното влияние

младестерството на вътрешните ра 
боти от 24 юни 1937 година с 
което предупреждават 
всички органи на властта и 
полицията, че е образувана 
КП на Словения. Малко по-

се на членовете
СКОЮ ПО НОВ Път се увели-. а ня

кои. делегати тълкуваха та
кава сюгжестия като реше-

За антифашисткото настро 
ение на масите от особено 
значение беше все по-свобод 
ното проявяване на студен-

ПРЕДСТОЯТ СЪДБОНОСНИ 
ДНИ

През есента на 1940 година 
от 19 до 23 октомври, на

късно полицията можеше 
да се увери, че тази партия ние за разпускане на скоев 

ските организации. се преценява не 
сред масите
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Развитие на общината — 

бъдещата дейност
Работническият съвет на мебелната 
фабрика В И. Цилес'

основа за 

на комунистите се коригира

Директорът Васид Тодоров отстранен 

от работното организация
„Стопанството като цяло в 

общината характеризира ни 
ска производителност, обVс- 
ловена главно от несъвреме 
нна оборуденост, неформира 
ни мощности и недостатъчен 
кадър на специалисти — зая 
ви Будимир Величкович.”

Въпреки това, досегашните 
капиталовложения в химиче 
ската, металообработващата 
и текстилната промишленост 
дават основание

в които членуват и до 
комунисти, Величкович 
тъкна:

до 10 км от центъра, в 
който организацията се съби 
ра. Всичко това

ни и

до голяма
На 8. март 1972 г. работни 

ческият съвет при мебелната 
ф-ка .,В. И. Циле” реши: Ва 
сил Тодоров, директор на 
фабриката да се отстрани от 
досега заеманото работно мя 
сто и трудовата, организация. 
Това решение се прие пора
ди следствието, което се во-_ 
ди срещу Васил Тодоров и 
то ще бъде валидно до окон 
чателното завършване на сле 
дствието. Също така се ре
ши, техническият директор 
на предприятието, ииж. Геор 
ги Нацков през това време 
да бъде изпълняващ длъжно 
стта директор.

Приемайки това решение, 
работническият съвет е имал 
предвид мнението на члено
вете на колектива от заседа
нието което се състоя на 7 
март т. г. На това заседание 
се приеха, заключения, по ко 
нто работническият съвет ра 
зисква и зае становище.

На заседанието на колек
тива от 7 март т. г. на дневен 
ред бяха две точки: отчет 
във връзка със заключителна 
сметка през 1971; обсъждане 
състоянието в колектива 
след откриването на следст
вие срещу директора на фа
бриката. По първа точка го 
вори главният счетоводител 
Петър Ташков. Той запозна 
членовете на с финансовото 
състояние на предприятието 
и с работата на същото през 
1971 г. След неговия отчет за 
почна разискване по втората 
точка от дневния ред.

Бурните разисквания, вза
имните подхвърляния, освир 
кването и аплодисментите 
придадоха съвсем друг хара 
ктер на заседанието. Намеса 
та на отделни членове от ко 
лектива и обществено-поли
тически дейци, помогна засе 
данието да получи необхо

димия ход и характер. На
края се дойде до заключение, 
че състоянието, в което се 
намира колективът изисква 
преди всичко единство, необ 
ходимо за успешна работа 
занапред.

Пристъпи се към конкрет
ни предложения по въпроса 
за директора. Реши се тия 
предложения да разгледа Ра 
ботническият съвет и да оп
редели свое становище. 
Предложи се: директорът на 
предприятието да се смени 
и да му се даде друго ра
ботно место, директорът да 
остане на своята длъжност, 
директорът да се отстрани от 
предприятието, да му се да
де платен отпуск. Тъй ка
то това е незаконно, работни 
ческият съвет промени тая 
точка и я формулира по сле 
дния начин: да се отстрани 
от работното място и от ра
ботната организация.

След приемане на заклю
чителната сметка, работниче 
ският съвет прие решение 
директорът В. Тодоров да се 
отстрани от работното място 
и трудовата организация. То 
ва решение е в сила до за
вършването на следствието 
и то бе съобщено на колекти 
ва на заседанието от 9. март 
т.г. Приемайки това реше
ние, членовете на работниче 
ския съвет имаха предвид 
всички факти и констатира 
ха, че до завършване на сле 
дствието, за да се запази еди 
нството в колектива, то е и 
най-приемливо.

На 9 март т.г. членовете 
на колектива приеха реше
ние на работническия съвет 
единодушно. Също така е 
прието инж. Георги Нацков 
да изпълнява длъжността ди 
ректор.

и създават 
предусловия за стопанско ра 
звитие на общината. От 
га страна, спонтанното 
витие на I $

I -

АРУ 
раз-

животноводъството показва, че тоя отрасъл 
лекото стопанство 
ки условия да стане 
ращ.

Но облагането

в се 
има всич

домини

върху собст 
вени сили трябва да създадат 
икономически и други преду 
еловия като основа 
на обществото. „Не

за помощ
,, става ду 
ма само за изоставеност и 
оезперспективност на една 
част от стопанството, но и за 
незаинтересованост на мощ
ни стопански капацитети да 
инвестират средства, защото 
нямат възможност да ползват 
средства от Фонда за нераз 
витите краища. Затова, под
черта Величкович, трябва да 
се застъпваме за преразгле
ждане на политиката 
стопански изостаналите кра
ища.

към

НАСТОЯВАНИЯТА — КЪМ 
УКРЕПВАНЕ НА ПАРТИЙ
НИТЕ КЛОНОВЕ И АКТИ-

Буда Величкович
ВИ

„Нашите местни организа
ции са многочисленни. Те за 
хващат територия на която 
отделни селища са отдалече

степен затруднява функцио
нирането на местните орга
низации, парализира акции
те. В такива организации ря 
дко се чува мнението на ед
на част от селските и работ
ническите среди. Настоявани 
ята на общиенката организа
ция трябва да бъдат насоче
ни към укрепване на партий 
ните клонове и активи като 
основни форми за разрешава 
не на належащите пробле
ми в отделните среди.

Спирайки се върху необхо 
димостта от реорганизация 
на ония местни организации,

според брой. Това беше пар 
тия съставена от закалени 
бойци предвождана от човек, 
който непосредствено, в духа 
на вътрешната партийна де 
мокрация провеждаше идеи 
те, които водеха към една 
цел.

акциите за организиране на 
въстание против окупатора.

Същия ден когато нацисти 
те нападнаха Съветския съ
юз, гражданският шеф на 

окупирана Сърбия д-р Тюрнер 
моли куизлинговския мини
стър на полицията в Белград 
Ачимович ,,според по-ранш
ния договор” с него „да аре 
ствува всички изтъкнати ко 
мунисти в Белград”.

„Същевременно се постара 
йте — препоръчва Тюрнер 
— още през тази нощ да аре 
ствува всички бойци на чер 
вена Испания. Накрая искам 
да ви обърна особено внима 

на градовете: „Ниш, Кра 
гусвац, Ужице, Чачак и на 
работниците в Рътан, Треп- 
ча и Бор”.

А- Д.

Сурдулица
НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ 

ЕКСЦЕСИ НЕ Е ИМАЛО Отговорност—но за всичкиНа територията на Бабуш- 
нишка община живеят око
ло четири хиляди българи. 
Макар че прояви на национа
лизъм не е имало, все пак ,,на 
последък се разпространява 
някаква загриженост за раз 
витисто на тези краища, в 
които живее българската на 
родност, а има огшти съвме 
стните нерешени трудности 
да се представят като изклю 
читемш проблеми на бъл
гарската народност с цел да 
се докаже, че за тоя район 
не се води достатъчно гри
жа. Такива явления имат ко
рени и извън границите на 
тези краища.

Ефикасната борба против 
разните видове национали
зъм в бъдеще ще зависи от 
решаването на проблемите в 
общината като цяло”.

Изпълнителните тела на 
обществено-политическите ор 
ганизации в Сурдулишка ко 
муна на съвместно заседание 
с председателството на Об
щинската скупщина гово
риха за реализиране акци- 
онната програма на Втората 
конференция на СКЖ и про 
грамата на организацията на 
Съюза на комунистите в Сур 
дулишка община, която нео 
тдавпа бе приета на редовно 
отчетно-изборно събрание на 
новоизбраната общинска ко 
нференцня па СКС. Приет е 
следния обществен договор:

1. Вснчкчн обществено-по 
литически организации в об 
щпнатп са длъжни до края 
па месец март на настояща
та година да изготвят свои 
акцношш програми, в кои
то да определят конкретни 
задачи за дейност занапред.

Организации, където във 
връзка с това* не се постиг
нат задоволяващи резултати 
ОК на СКС ще потърси от 
членовете на СКС, намиращи 
се в изпълнителните тела и 
от носителите на изпълните
лни функции — пълна отго
ворност, дори и да си пода
ват оставки.

2. Вснчкчн местш< и първи 
чни организации, клонове и 
активи на СК, както и орга- 
нито и телата на Общинска 
та конференция на СКС са 
длъжни също така до крпя 
на март в настоящата година

да изготвят свои акцнонни 
програми. ОК на СКС ще пре 
дпрнеме мерки за сменява
не от ръководни постове и 
отстраняване от редовете на 
СК отговорните, където за
ключенията не се провеждат 
в дело.

3. Всички обществено-поли 
тически организации и тех
ните ръководства, както и 
членовете на общинския по
литически актив се натовар
ват със задачата да се борят 
за успешно реализиране на 
приетите програми.

Оиия организации на Съю
за на комунистите, в които 
повече от два месеца не се 
чувствува никаква дейност, 
а особено във връзка с про 
веждането на акционната 
програма, неустройване на 
заседания, непровеждане на 
приетите становища и дого
вори, недоставянс на прото
колите от тях на ОК на СКС, 
несъбираие на членския внос, 
ОК на СК ще се застъпва 
да бъдат сменени ръководех 
ва им а по оценка членовете 
им дори и да бъдат отстране 
ни от редовете ма Съюза на 
комунистите.

Очевидно е, че пред члено 
всте на Съюза на комунисти 
те ее поставят сериозни и 
отговорни задачи, конто те 
са в състояние за изпълнят 
докрай.

Говорейки много по-късно 
за значението на тази кон
ференция Тито каза:

„Това беше доказателство, 
че нашата партия се беше 
освободила от различни про 
вокатори и агенти. Конферен 
цияпга подължи няколко дни 
и нощи и на нея бяха взети 
решения от голямо значение 
не само за мобилизиране на 
членовете на Партията, но 
и за подготовка на широки-

ние

те народни маси за предстоя 
щите събития. На тази

прояви пълно 
в редовете на

Беше късно за такива ак
ции, защото партийният Вое 
нен комитет начело с Тито

кон- Конфсренцнята същевре
менно прие и програма за 
акциите и мерките па общнн 
ската конференция в осъщс 
отвиването на Акционната 
програма нй Втората конфе 
реиция.

Общинската конференция 
се запозна и с отчета на меж 
дуобщимеката конференция 
на СКС в Ниш, като при то 
ва прие и програма за бъде 
щата дейност на междуоб- 
щииската конференция.

Накрая бе избран нов об
щински комитет, а за секре
тар ма комитета отново бс 
избран другарят Будимир Ве 
личкчович.

ференция се 
единство 
ЮКП".

беше предприел планови ак 
ции. Въстаниците обхваща
ха една след друга областите 
в страната. На другия 
след първия изстрелян кур- 

Жикица Йоваиович

В заключителната реч на 
историчечска конферен 

ция Тито каза, че предстоят 
дни. „Идващата

дентази

решителни 
конференция трябва да про 
ведем в освободена и от 

капиталисти

шум от
— Шнаиац, нацисткият гаула 

Балканите съобща-йтер начужденци и от 
страна” — каза Тито.

Солун: ,,На 8 юли разва от
стреляни 10 комунисти и три 

евреи във връзка с про 
Сърбия”.

1941Вече през следващата 
година централното партий- 

мииава в

ма
намерения взрив в

но ръководство 
Белград, оттам да ръководи

М. ВеличковСт. II.(СЛЕДВА)
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Из трудовите организации

В КОШ С ДВОЙНО ДЪНОЧистотатаОбществена хроника
милиона динара. Ис 

1970 година да се по- 
цените за градска чи 

си останал в коша, а 
— настъпи замразя

ва цените и цените на 
и така дими- 
чистота в по-

до два 
кът от 
пишат

този въпрос, 
необходимо 

пла
постава дума 

се изтъква, че с 
бързо да сс реализират 
мопетс за реконструкция 
водопроводната мрежа ули-

Комуиалното предприятие 
.Услуга" е една от органи

зациите в Димитровград, ко 
ято успешно завърши дело
вата година. Покрай основни 
те дейности предприятието 
в килимарския цех произве 

покривки за крева- 
поддържаше рейсови 

нии на релации в общината 
занимаваше с услужтш 

дейности. Заключителната с- 
метка в края иа 1971 година 

2 077 000 динара

Бездействието не се 

отппаща
на сгота

след това
ваие
поддържането 
тровградската
следно време попадна в кош 
с двойно дъно. Колко са оп 
равдателни сравненията на 
цените иа тези услуги с ония 
в Пирот (от 4 00 до 6,00) на 

жилище) си с работа 
Общинската скупщина в 

Димитровград. Тя ще се за
нимава с проблемите на гра 
леката чистота и река на „У- 
слуга", която,,наистина. заел? 
жава разбирателство ако..ре. 
имат прЬд вид потребите на 
града. ' '.'

Опитът с тъкачницата за 
производство на покривки 
за кревати беше оправдай. 
В настоящата. година този 
цех, който има 1а раоотни 
ци е осъществил 10 000 чиста 
печалба. Схващайки, че про 
изводе гвото може да е доход 
но, предприятието 
ло да строи нова хала за де- 

Затова Общин- 
скушцина е одобрила

ждаше лити,

села в Димитровград 
села чешмите са 

много

и сеОбщоизвестно е, чс малко 
ско пият добра вода. В повечето

дотраялн водопроводи, замърсени
постоянна угроза на насслени-

едностари, с 
над допустимото и са

регистрира 
доход, т.с., 435 000 повече от 
предишната година и печал- 
ба от 522 000, или 147 000 

повече от 1970 годи

на

сто.
Въпреки че това се знае не от едно десетилетие, 

населението на много селища бездснствува.
Ето например виоочкнте села, начело с цент

ралното село Каменица, знаят, че чешмите са замър
сени, а не предприемат никакви мерки да пооправ
ят положението. И не само те бсздсйствуват. И в дру 
гите райони населението продължава да пне нечн

динара
па. Тогава и средните лични 
доходи възлизаха иа 725 дм 
нара, а миналата бяха гю-вп 
соки средно със 185 динара. 
И покрай чувствителното у- 
всличеине на заработкитс в 

организацияста вода. тази трудова 
средните лични доходи са из 
под общинското 
(925 д.), а много по-ниски от 
републиканските (1 234).

Тези няколко фактограф- 
сведения показват, чс 

„Услуга” с работила добре. 
Обаче необходимо е да се 
спрем върху някои въпроси 
не толкоз зарад предприяти 
ето, колкото зарад града и 
жителите му. Именно, през 
цялата минала година „Ус
луга” изплащаше дългове, съ 
здадени от построяването на 
новия водопровод (1969/70), 
така че пито динар не е вло 
жила в реконструкцията на 
водопроводната мрежа, ко
ято в някои част в града е

които рошиха или сега реша- 
Пога-Истина, има села

ват въпроса за водоснабдяването, например
Т. Одоровци, Лукавнца, Жслюша, Градиш* и 

други, но те като че ли не влияят на другите.
Не рядко може да се чуе във Висок следното:

Имат млади хора, имат пари.
достатъчно убс-

равиище
ново,

загючна-
скп^Лесно им е на тях.

Изглежда, че тези думи не са Димитровград сег стана.
селища, където и стари хора 

то не при лесни условия. ца „Маршал Тито”, там къде 
средствата на местна

та общност се поставя кана
лизацията, за да се избегнат 

допълнителна

ската
260 000 динара, а останалите 
10 000 — предприятието 
заем от Завода за заемане на 
работна ръка като по този 
начин осигури работа за два 

работници.

дителни, защото има 
СИ строят водопроводи II

Но само водата ли е? Минете през селищата в 
Димитровградско и ще видите все същата картина 

добре варосани къщи, малко чисти дворо
ве, а селските пътища — ужас. Тая картина може 
да не срещнете само в крайградските села, които 
вече живеят по-иначе.

то от със

разходите за 
реконструкция.

Друг проблем, който 
сем не е нов. е градската чи 

И гази година граж- 
много

— малко
десетина нови 
Докато машините за намота 
ваие ,сновене и становете тр 
ябва. да започнат с произвол 
ството до Първи май, ,.Услу 
га” в новия цех ще

500 000 динара. Когато

съв-

стота.
даните ще отправят 
непристойни думи по адрес 

„Услуга”. Предприятието 
знае, че градът е нечист, ма 
кар, че знае че това е важен 
сектор от неговата дейност. 
Но оправдание намират във 
факта, че за градска чистота 
се плаща на всяка квартира 
от 0,60 до 0,90 пари. Тези 
средства не са достатъчни 
ни за най-елементарни нуж 
ди — винаги и навреме да 
се изнесе сметта от града. И 
онова, което направят хора
та в организацията — то пре 
дизвиква годишно загуби и

Не става въпрос, до средства, нито до работна 
сила. И едното, и другото трябват за акция, но не в вложима

над
всичко се уреди и пристиг
нат специалистите за работа 
на двадесетте машини, всеки 
стан ще осъщетсвява над 
50 000 динара печалба, т., е., 
всеки стан в една смяна ще 
изтъче 154 метра тъкани. В 
двете смени цехът ще осъще 
ствява над 2 000 000 динара. 
Това не е голямо производст 

имат предвид

дотраяла — строена е още 
през 1912 година.

Жилищните постройки 
край кланицата нямат дос
татъчно вода. Новопострое
ният басейн и водопровод 
осигуряват проток от 16 
л/сек преди четири години 
беше само 5 л/сек. За наето 
ящите нужди на града и про 
мишлеността това количест
во вода задоволява най-еле- 
ментарните потреби. Но щом 
се прекъсне тока — вода ня
ма по простата причина, че 
резервоарът с обем от само 
60 кубически метра вода не 
може да създава големи ре
зерви. И предприятията оча 
кват за кратко време вода
та да намалее и в нормални 
обстоятелства. Градът расте, 
разширява се промишленост 
та, строят се нови жилища, 
бани; с една дума — по-съв 
ременния начин на живот 
променя навиците на хората, 
а с това се увеличават и по
требите от нови количества 
чиста вода. Затова, както ка 
зват в предприятието, е не
обходимо да се построи ре
зервоар от 500 кубически ме 
тра вода, а при това в някои 
части на града да се рекон
струира старата водопровод 
на мрежа, която има малка 
пропусквателна мощ. Когато

максимална степен.
Погановските жители, са 

хиляди стари динара и са работили сами да изко- 
— и чешмите ще им дой

събрали по петдесетина

паят канали и резервоара 
дат в дворовете. А там също са работили не младе
жи а възрастни хора, дори и над седемдесетгодиш
на възраст.

„старост”,, „беднотия”, 
„нашето свърши“ никак не са на място, нито са се- 

височките села. Навея

Излиза, че претекстът:

риозен аргумент, даже и за 
къде младата работна ръка е заминала в градовете, 
но пък не толкова е очистено от млади даже и Звъ 
Висок.

во ако се 
капиталовложенията.в М. Б.

По е за вярване, че липсва действеност, а има ;/ 
неразбиране, че бездействието лошо се отплаща.

Ще каже някой — сега се електрифицираме. Вя 
рно е, но е време и да се предприеме нещо за во
дата. Иначе какво ще струва токът, ако болести от 
нечистата вода десеткуват населението.

Босилеград

ОТКРИТА ЗЕМЕДЕЛСКА АПТЕКА
М. И. И.

Тези дни занаятчийско-комуналното предприятие „Ус 
луга” откри в Босилеград земеделска аптека. Такава до
сега нямаше, макар че съществуваха потреби.

В иовоотритата аптека, в която работи дипломиран 
агроном, земеделските производители освен с лекарства 
за добитък могат да се снабдят и с концентрати и различ 

технически апарати необходими в земеделието и ово
щарството. ' **■»**

В предприятието за неж
ни изделия „Братство“ ни

В. В.За разлика от 1970 г„ кога 
то кожарското предприятие 
„Братство” е работило със 
загуба от 230 000 д., през 1971 
г. предприятието е работило 
с печалба. Общият приход 
за 1971 г. е 9 794 444 д„ което 
е повече за 3 592 988 д. в срав 
пение с 1970 г. Що се отнася 
за дохода, той възлиза на 
2 028 554 д. и е за 852 591 д. 
повече от 1970 г.

За личните доходи са отде 
лени средства от .1 458 684 д. 
а за фондовете 253 000 д. Или 
процентуално съотношение
то е 80:20.

В предприятието работят 
сто работника със средна за 
плата от 900 д. Най-малката 
е 650 д., а най-голямата е 
2 000 д. в зависимост от за- 
работката.

Предприятието тази година 
е работило за нашия и чуж 
дестрания пазар. Почти 70% 
от стоките са изнесени в 3. 
Германия. Там са изнасяни 
полупроизведения. Както ни 
осведомиха в предприятието 
те вече са заключили дого
вори за пр 
1972 г. и 80% от производст
вото е, за износ. Също се пла 
нува увеличение на плана за 
40% и да се отделят по-голе 
ми средства във фондовете.

В момента средствата са 
малки. Работната организа
ция има почти един милион 
средства за оборот и трудно 
сти в набавката на сурови
ни, и поради това осъществя 
ваие на плана е затруднено.

Поганово

Три махали строят водопроводоизводството в

ТРИТЕ погановски махали 
в западния край на селото 
няма още много време да се 
измъчват без вода. Сплоте
ността на жителите, тяхната 
упоритост в скоро време 
ще им подари още една по
беда и улеснение — вода във 
всяка къща.

Когато решиха да си дове 
дат вода, малцина в селото 
вярваха, че щ*е успеят. Водо

провод.
не са много хора.

Но излъгаха 
то мислеха.

Хората от трите 
внесоха веднага след събрани 
ето, на което бяха 
да доведат вода, по 50.000 
стари динара, а след това хва 
наха кирките и лопатите и 
започнаха да копаят. Резер
воар, канали

е скъпо нещо, а те ва бе готово бързо, но хора 
та дадоха по тридесет тру
додни.

Сега работите са при края. 
Остава

се тези, кои-

махали циментовия резерво 
ар и да> се поставят всички 
те тръби. А тогава, след уси 
лния труд — ще има празне 
нство — когато първата стру 
йка чиста вода протече в

решили

А. Д. домовете.
— всичко то- Първан Тодоров
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Проблеми на босилеградската община
КоментарКак да се подобри 

жизнения уровен? Общинският 

бюджет не е 

ничий монопол
В акционната 

Общинския
програма на 

комитет на СКС 
Босилеград обстойно 

вори за жизненото равнище 
на трудещите се в комуната 
и за проблемите, които 
във връзка с това. Комунис 
тите в профсъюзните 
ловите

чават. Това налага трудови 
те организации да имат свои 
стабилизационни програми, 
а крайно решение за създа
деното положение

От тези средства — 
ва в акционната

се каз 
програма 

на ОК на СКС, е необходимо 
да се отделят по-големи сре 
дства, които ще стимулират, 
преди всичко, непосредстве
ната дейност на местните об 
щиости в разнообразните им 
и важни акции.

При това, в общината, за 
осъществяването на допълни 
телии средства, като източ
ник за тези цели не е доста
тъчно ползвано местното са 
мооблагане.

в се го

осигуря
ва реализирането на стопа 
нската интеграция.

Нужно е подобни 
пи да се зачитат и при раз
полагането с общите средст
ва на гражданите и трудови 
те организации, които въз 
основа на закона и самоуп- 
равителното договаряне се 
отделят в общинския бюджет 
и различни общински фондо

стоят

и тру- 
имат 

за по- 
дохо-

принци-организации 
задача да се застъпят 
вишаване на личните 
ди, което да бъде в унисон 
с производствените резулта-

Почти всяка година при разпределянето на бю
джетните средства в босилеградската община се 
стига до бурни разисквания, дори и до конфликти. 
Основната причина за това е, че бюджетните сред
ства никога досега не са били достатъчни за всички 
потреби.

Съществува обаче една друга крайност. Касае 
се за упорствуванията на служещите от общинска
та администрация и някои други служби колкото е 
възможно повече бюджетни средства да се полу
чат за заплати. Много пъти до сега това им е и ус
пявало. Обикновено отборниците на Общинската 
скупщина са попускали на тоя вид натиск или пък 
не са били достатъчно осведомени за съществената 
оправдаемост на предложените искове за финан
сиране.

ти.
Жизненото равнище и об

ществения стандарт в боси
леградската община са срав 
нително по-низки от онези 
съседните, а особено много 
под тези в по-развитите об 
щини. Решаването на 
въпроси налага 
на редица стопански и други 
акции, в които главна зада
ча имат комунистите.

Постоянното 
цените на^стоките, които ко 
нсумира босилеградския по 
требител при положение на 
почти невъзможен пласмент 
на собствените селскостопан 
оки произведения, довежда в 
трудно материално положе
ние, преди всичко, селското 
население. Под тоя удар 
обено много се намират оне 
зи семейства, които нямат до 
статъчно работна ръка, за 
да могат да осигурят допъл
нителни приходи от строите 
лство, занаятчийство и др. 
Изобщо, босилеградската об 
щина е изправена пред една 
нова трудност: много старче 
: тудени за ет зистенцията си 
да търсят помощ от общин
ската каса.

И-жизненото равнище на 
сравнително голямо число 
работници е твърде низко, 
поради малките лични дохо 
ди. Това е главна причина, 
че почти във всички стопан

ве. Б. В.в

От »Услуга«тези 
подемането

Тъкачния цех разширява 

производствените
и МОЩНОСТИ

повишаване

При такова положение губени са и скромните 
възможности за финансиране на много важни об
щински дейности^ както и решаването на редица на
лежащи проблеми. Така например местните общно

Комуналното предприятие 
„Услуга" от Димитровград 
откри нов тъкачен цех. На 
11. март т.г. беше направен 
технически преглед и сграда 
та като такава е приета. Про 
верката направи Общинска 
комисия по технически пре
глед.

Тъкачният цех моментално 
разполага с пет тъкачни ста
на, които в момента се мон
тират и три, които трябва да 
се прехвърлят от стария тъ
качен цех.

За снабдяване и монтира
не на тъкачните станове, пре 
дприятието е отделило сред
ства на стойност от 500 хиля 
ди динара.

Запланувано е тъкачният

Сградата е построена от 
строителния цех на предпри
ятието, а залата където са 
поставени тъкачните станове 
разполага с 200 квадратни мс 
тра производствено площ.

С това разширяване на 
производствените капаците
ти, тъкачният цех трябва да 
увеличи обема на производ
ството, с цел да осигури мя
сто на пазара. За сега има 
суровина за осеммесечна 
продукция.

Това са поръчки на клиен . 
ти и с това пласментът е обе 
зпечен.

Тъкачния цех ще започне 
с производство на покривки, 
а по-късно ще увеличат асор 
тимента си. Те имат предвид 
изработка на килими и дру
ги стоки в зависимост от ин 
тереса на клиентите.

ос
ети почти редовно са получавали само символични 
средства, с които едвам ли са могли да разрешат 
някой по-сериозен проблем.

В такива обстоятелства и разликите в заплатите 
между обществените служби и стопанските органи
зации постоянно се повишават в полза на първите.

Такъв стремеж съществува и при разпределя
нето на тазгодишния бюджет. Обаче общинския съ
вет по стопанство още при първите разговори 
разпределянето на бюджета остро се противопоста
ви и се застъпва за най-рационално изразходване на 
общинския динар.

по

В. В.ски организации, а дори и в 
бюджетните се забелязва по цех Аа заПОЧН- с раоота от пър

ви май.стоянен натиск в разпределя 
нето на дохода предимство 
да имат личните доходи, без 
оглед че с това фондовете се 
„изтъняват”, а възможности
те за възпроизводство ограни

С този пусков обект прихо 
дите от тъкачния цех ще бъ 
дат увеличени най-малко два 
и половина пъти.

Босилеград
А. Д.

Първи разговори 

за бюджетното 

разпределение
От отпадъци произведе

ния за износ
горски организации. Така 
той бива принуден да започ 
ва отново. ,

Но все пак резултатите оп 
равдаха усилията, идеите и 
тяхната реализация. Произ
вежда се по-качествено, ра
боти се с по-голяма дисцип
лина, а производителността 
иа труда е увеличена. Затова 

,проектоправилиика за раз
пределение на личните дохо 
ди предвижда за нсквалифи 
циранитс работници 990 до 
1060 динара месечна заработ 
ка. А това не се малки за- 
цлати. Сега се подготвят да 
организират топла храна за 
работниците, а когато дсцбре 
изучат възможностите и вси 
чки условия, ще започнат да 
разширяват мощностите, кое 
то ще създаде нови възмож 
пости за заемане иа нова ра 
ботна ръка.

месец започна производство 
на дребни профили. През то 
ва време бяха произведени 
над 500 кубически метра сд 
ри и дребни профили. Едри 
те се пласират на пиротския 
пазар, а дребните на италиан 
ския.

Макар че цехът е малкъ, 
това не значи че и пробле
мите в него са малки. Заве 
ждащият Горската 
инженер Владимир Шелес- 
та, един от най-заслужилите 
за цеха с имал а и сега има 
много трудности да научи 
бившите 
производители да работят 
със съвременните 
Но и след успехите единия 
крак на работниците остава 
дълбоко затънал в 
Това не е толкова тежко за 
инженера. Тежко му е 
то подготвен работник на
пусне цеха и отиде в други

Два основни мотива на
караха обществено-политиче 
ските фактори в общината 
и Горската секция в Бабуш 
ница в пасивния и неразвит 
Звонски район да построят 
цех за преработка на дървес 
ни отпадъци.

Смисълът на специалисти 
те за рационално и практич 
но създаде идеята и проекти 

от 6 хиляди

ред закона, че трябва да се 
финансира и решаването на 
редица комунални пробле
ми. При това изтъква се не
обходимостта да се устрои 
обществен договор, а съще
временно да ос зачита и ре
публиканския закон за обще 
ствеио договаряне във връз
ка с разпределянето на бюд 
жета.

Тазгодишният бюджет иа 
босилеградската община въз 
лиза па около 5 милиона ди 
нари. От тях 2,8 милиона ще 
задели Република Сърбия ка 
то редовна субсидия, а 2,2 
милиона динара общината 
щс осигури от собствените 
си данъчни облаги.

В сравнение с 1971 година 
сегашния бюджет на община 
та щс бъде по-голям с около 
13 иа сто.

Първите разговори за раз 
предслянето на тазгодиш
ния бюджет вече отпочнаха. 
Съветът по стопанство уст - 
рои договор, иа който се ра 
зиоква за критериите, по асо 
ито ще се разпределят сред 
ства на всички онези, които 
се финансират от общинския 
бюджет.

Общинският съвет е иа мис 
ние, че в тази година, освен 
онези служби, конто задъл
жително се финансират спо-

те отпадъците 
кубически метра дърво да 
се преработват 'И да се пре
дложат на пазара като полу 
фабрикати. От друга страна 
с построяването 
цех същите тези хора искаха 
да създадат условия за зае 
маие иа работна ръка.

Най-напред започнаха с 
предаването на дърво за це 
лулоза и огрев. Зарад низки 
те цени, цехът беше иа гря 
ницата на реитабилитета. То 
ва накара Горската секция 
в Пирот да обезпечи 200 хил 
яди динара за доставка на 
съвременни машини „брей- 
та" от Италия. Така от май

секция

В. В.
на такъв

селскостопански

машини.

нивата.

коги

М. Б.
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В Долно ТлъминоБележка Д. Любата
Агрономи-
търговци Не са доволни 

от управата
Животновъдството 

на преден планВ Босилеградската 
община има достатъч
но специалисти по сел 
ско
почти никой от тях не 
работи в своя бранж.

Разбира се — не по 
тяхна вина.

Например, лисинска- 
та земеделска коопера 
ция има трима такива 
специалисти. Единият 
е косиер другия събира 
такси от животновъди 
те за напасването на 
добитъка на -кооперати 
вните пасища, а третяи 
е директо ри главно ое 
занимава с търговски 
сделки.

Трябва да се изтък
не, че двама агрономи 
работят като магазине 
ри в други предприя
тия в общината, а един 

- чиято специалност е 
животновъдството — 
вече от няколко години 
е без работа. За отбел 
язване е, че в Общин
ската скупщина няма 
служещ — агроном, ко 
йто да завежда оелоко 
стопанския отдел. Това 
звучи абсурдно, защо- 
то босилеградоката об 
щина е изключително 
земеделска.

Оттук се вижда, че 
фактически нито един 
изпълнява онези зада- 
агроном в комуната не 
чи, за които е квали
фициран. Това е глав
на причина, че селско 
стопаните са изцяло 
осамотени в настоява- 
нията си да подобрят 
животновъдното, земе 
делското и овощарско 
то производство.

стопанство. Обаче начина на въз-ликвидност, 
награждаване на работници
те, отношенията, работата на 
самоуправителните органи и

Четиринадесет души, заети 
в тлъминската 
кооперация не са доволни от 
работата на управата на ко
операцията. По този повод 
те са отправили 
до дирекцията на кооперацн 
ята. е който търсят в срок 
от осем дни да се устрои за 
седание на трудовия колек
тив.

условия. Оттук и парадоземеделска ват
кса: единственият специали-

На изборното заседание 
па местната партийна органи 

Долна Любата, в 
членуват и комунистите 

от Дукат и Църнощица, ме
жду другото, се разисква тю 
проблемите на селското сто 
паиство, което осигурява гла 

поминък иа населението

ст по селско стопанство в 
селото работи като -касиер.

коАР- зация в 
ято

дневенОт предложения 
ред, за който са същевремси 
но осведомени и най-отговор 
нитс общоствекополитичсски 
дейци в общината, може да 
сс заключи, че в гази стопан 
ска организация дейността 
не върви така както трябва.

Симптоматично е, че дирс 
кциятр. иа кооперацията не 
с удовлетворила 
работниците и досега 
насрочила заседание иа тру 
довия колектив.

писан иск
Комунистите от тоя район 

общинския бюд- 
в чието формиране и те

търсят от 
жет,
равноправно участвуват, за 
решаването на селските про 
блеми да се върщат по-голе 
ми, отколкото досега средст

Работниците търсят на то
ва заседание да се разгледа 
правилника, който регулира 
трудовите отношения в коопе 
рацията, а във връзка 
и начина по който е той из
работен и приет. По-спецнал 
но, те предлагат да се обсъди 
финансовата дейност на ко
операцията, нейната сегашна

вей
в тези села. Тук отделно зна
чеиис се придава иа животно 
въдството, което при местни 
те обстоятилства може да сс 
развива. На заседанието се 
изтъкна, че животновъдите 
са въодушевени от тоя сто
пански отрасъл, обаче осамо 
тени са в настояванията си 
да го интензивират. Земедел

на иска нас това ва.не е
На заседанието се предло

жи в общината да се осно
ве строително и миньорско 
предприятие.

За секретар на местната ор 
гаиизация е избран Кирил 
Иванов директор на основ
ното училище в Долна Лю
бата.

В. В.

Дукат
показваоката кооперация 

абсолютно отсъствие на заин 
тереоованост в провеждане 
на акции, за които съществу

Още три киломе в. в.

тра път Програма на МОК 

на СКС от Враня
Тази зима в дължина 

6 километра от „Две реки" 
към Дукат е пробит път, по 
който могат да пътуват трак 
тори и кола 
впрят.

За' да може това голямо бо 
силеградско оело да се свър 
же с шосето към Босилеград 
остават непостроени още три 
километра. Тази пролет път
ят ще бъде завършен, което

ще е от голямо значение за 
подобяваис на снабдяването 
и оказването на лекарска по 
мощ.

В пробиването на пътя уча 
ствува населението, което по 
тоя начин ползва местното 
си самооблагане, както и бу 
лдозер от пътната секция 
във Враня.

от

с животински

Въз основа на акционната дейности. Особено внимание 
програма на II Конференция 
на СЮК и досегашната рабо 
та МОК на СКС от Враня е 
дала своя акционна програ
ма на разискване по ОК и 
на СКС и общинските конфе 
ренции на СКС в регионна.

В предложената акционна

ще се посвети на причините, 
които са допринели да дойде 
до застой в интегрирането на 
организациите на сдружения 
труд.

И националистическите яв 
ления занапред ще се наме 
рят във фокуса на активност 
та на МОК.

В областта на по-нататъш-

В. В. В. В.

Акценти ват неговата екзистенция.
В пречупен спектър един 

стар девиз отново получава 
своето значение — работни
кът и неговата класа, преди 
всичко, в комуниста виждат 
етническо качество — той 
изисква членът на Съюза на 
комунистите да бъде почтен 
човек. В такова качество 
той винаги имаше доверие. 
Обаче, фактът, че между пре 
стъпниците има не малко чле 
нове на Съюза, и то твърде 
често на ръководни постове, 
па съвсем съмнителните ра
боти в ГГ-предприятията, в 
-които също се намери и по 
някой член на Съюза на ко
мунистите, па корупцията и 
всичко онова, което я прид
ружава, смущава трудещия 
се и той губи доверие, а това 
е равно на недоверието и ре 
зигнацията, която води към 
политическа апатия.

Изводът се налага 
ако вече е поел отговорност 
та обществото да изведе до 
пълна победа Съюзът на 
му-нистите съоцо толкова е и 
дължен да мобилизира всич 
ки разполагаеми качества и 
оили за равносметка с всич 
ки ония, които сеят плевели 
в нашата хубава нива Следо 
вателно, борбата срещу ин
криминираните явления е не 
само работа на държавните 
органи, но тя същевременно 
е и политическа задача, в 
която Съюзът на

програма се предвижда пос- 
тонно опресняване на редо
вете на СК с нови членове 
— непосредствените произво 
дители. Също така, да се пра 
ви обмен на опит между об
щинските орагнизации на 
СК в реорганизирането на 
големите организации на СК 
и тяхното оспособяване за 
практическа политическа де
йност. Трябва да се даде и 
оценка до -коя граница СК 
постоянно и ясно се разгра
ничава с всичките 
идеологии на гражданското 
общество и бюрократичния 
етатизъм. Да се анализират 
и самоуправителните отно
шения в онези среди където 
са организациите 
пасивни.

Ще се направи анализ на 
проблемите в работата на 
професионалните организа
ции и институции, както и 
мрежата на читалищата, би
блиотеките и техните пунк
тове. Ще се поведе в област
та иа идеологическата 
ритична работа по 
грижа за работата 
приетите членове на СКЖ и 
изнамиране по-подходящи фо 
рми за идеологическата ра- 
бо7.а всред младежтта.

Междуобщинската 
ренция ще оцени

В защита на качествата ното развитие на самоуправ 
влението и политическата си 
стема ще се изграждат об
щи становища за начина на 
запознаването и провежда
нето на XXI, XXII и ХХШ 
конституционни амандмани. 
Също така за мястото и рол 
ята на СК в развитието на 
самоуправителните отноше
ния в големите трудови ко
лективи и изграждането на 
началните основи за развити 
ето на междуобщинските и 
други форми на самоуправи 
телно договаряне. Ще се на- 

договор за по-ната
тъшните действия във връзка 
с широкото и демократично 
разискване как ще изглежда 
новата общинска скупщина 
като общ 
орган..

И задачите на комунисти
те връзка със провеждането 
на Резолюцията на I Конфе 
ренция на СКЖ по

ИМАМЕ ясна политическа 
знаем как

на да защитим от насилници 
те.

Отдавна трудещия се соче 
ше с пръст на тези явления. 
Не може да се .каже, че не 
знаехме какво трябва да 
правим. Но и покрай това, 
и покрай най-сериозното ука 
зване на становищата и по
литиката на СКЖ на 21-то за 
седание на Председателство 
то и Втората конференция на 
СКЖ още веднъж се удаде 
случай на това съвещание да 
се чуе констатацията как „на 
малява доверето" на трудещия 
се в способността в държавни 
те и правосъдно-държавните 
органи да го защити от „спо 
собните махери" и нехрани
майковците и в нашата спо 
собност като обществено-по
литическа сила да му осигу 
рим условия за спокоен жи
вот и работа.

Това недоверие, допуснете 
да се каже, е също така опа 
сно, както и явленията за ко 
ито говорим. То същевреме 
нно значи боязън за придо
бивките от 
самоуправителния 
зъм, а това е неразделна ча
ст от нашия трудещ се като 
обществено битие. Ако 
констатация е точна, тогава 
трудещия се и рабоническа 
та класа не е трудно да мо
билизираме в защита на о- 
ния -качества, които съчиня

ориентировка 
во искаме, доминантно поло 
жение на работническата 
класа в нашия стопански и 
обществено-политическия жи 
вот, осигурен чрез самоупра 
вителни и социалистически 
отношения, революционна и 
партия и идеология, достатъ 
чно демокрация и един наш 
свят в твърде динамично пре 
образование, и все пак, край 
нас живите, политически и 
идейно определени, в наше
то хубаво и добро общество, 
като плевел се разцъфтя кри 
минал в най-различни цвето 
ве и димензии, хулиганство, 
корупция, забогатяване чрез 
найтперфидни машинации и 
опекула, все до непълнолет
ната деликвенция.

Всички тези явления като 
опасност, бяха акцентирани 
на неотдавна състоялото се 
съвещание в Ниш, което ор 
ганизира Секретариата на 
Междуобщинската конферен 
ция на СКС.

Когато всички тези тонове 
прозвучат като акорди, не 
можем да се отнем от впеча 
тлението, че сме прекарали 
в сън времето, в което обще 
ството — всичко онова, кое 
то го прави прогресивно и 
специфично — всички него
ви качества трябваше и кура 
тивно и превантивно, отдав

видове

прави и

на СК

самоуправителенсам:

-ко-
аграрна- 

та политика ще се намерят 
на дневен ред пред' МОК 
•ораня, както и задачите в 
осъществяването

и тео- 
голяма 
с ново

„ на целите
и задачите на социалната по 
литика.

Когато се сумират забеле
жките и предложенията за 
изменението и 

предложената

революцията и 
социали

конфе
л и как с_
спровеждат стабилизационни 
те мерки в областта 
номиката по общините 
грамите им за средносрочни 
те и годишните обществени 
планове за развитието на сто
ланските и извънстопанските

се допълнението 
акционна 

програма от общинските ор
ганизации на СК, МОК и Вра 
Ня в новия 
чателно ще приеме

натази комунисти 
те носи отделна и политиче 
ска отговорност, в 
мълчанието е равно, едва ли 
не, на съдействие.

на ико-
и прокоято

си състав окон- 
същата.

М. Б.
М. ВеличковСтраница 6
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висок НАДЛЪЖ и Признание н« еддн шофьорНАШИР
^21Р?Фикация на Висок Когато една професия 

се върже с любов към 

своя крайПодписване на договорите приключи
НЕ 1^вдСЕНОКОС^<^<АА1имВ/своя текуи^АгГ послеания момент 
не ДАВАТ АДРЕСИТЕ НА^ВоТтеЖкИ^д'“™^ ^ЗАТОВЧАНИ ШШРй. ••АНИЕ ЗА ТОВА?

В разговор с ТОДОР ТАШ 
КОВ, председател на Комите 
та по електрификация и ди
ректор на основното учили 
ще в Каменица узнахме че 
хората с 
на почина и че сега е моме 
нт с такъв темп да продъл
жи работата.

— Все пак, зная, че няма 
всичко да върви лесно. Ще 
има разбира се, и труднос
ти. Това е една от най-важ
ните акции за селата във Ви 
сок. Аз мисля, че 
да бъдем сами и ще бъдем 
подпомогнати от хората и 
вън от Висок, защото и вси 
чки ония, хора, които работ 
ят във вътрешността ние ги 
считаме като съставна

нашия край. Надвявам се, 
че през лятото когато те дой 
дат тук, ще се включат в ак
цията, а също така ще я по
могнат и материално. Дори 
и символичната помощ ще 
е ценна за нас, защото 
знаем, че не сме сами.

Другарят Ташков тия дни 
е много зает. Покрай редов 
ната си работа като препода- 

директор на основ
ното училище той върши по 
дготовки по електрификаци
ята. В това му оказва съдей 
ствие и неговите колеги.

Б. Николов

На 10 март 
подписването нат. г. приключи
ПО елекТрнфИкациАяОГОМВХ1е
на по селата във Висок не 
се приобщиха — към иници 
ативата на Общинската ' 
тцина в Димитровград Хо 
рата приеха това с радост 
и броя на ония, които вече 
подписаха договорите е над 
всички очаквания А

Щкат да имат своя текуща сме 
ка след като се научили, че 

техният съселянин майор’ от 
гОгославската армия Георги 
Първанович изявил желание 
Да даде 500 000 ст. динари ка 
то помощ за електрификаци 
ята. Селяните пък от Изатов 
ЦИ крият адресите 
те близки

штт -
ШШШ^М

. ЩМ
оптимизъм гледат ;■($ ЙГ

-на свои- 
и не дават да им

Тези дни комитетът по 
електрификация ще изпра
ти над 300 писма до свои бди 
зки, височани работещи 
вътрешността 
Това се направи 
жение на някои 
ети далеч 
край, които 
ние и материално да помог
нат акцията. За кратко вре
ме се събраха около 300 
реси, от които се вижда, че 
височани работят 
ки републики и много 
ми градове на 
изпълняват много 
функции. Счита 
ти всички

Т1а март т. г. иснадс^по жи в това отношение и сигу 
Висок бе покрит със сняг. Ря рни са когато трябва да пъту 
Дкост за тая зима, но его се ват, че на време ще стигнат, 
га изненада селяните. Група Тъй като често пътуват 
хора чакаха с нетърпение ав зи автобус мога да кажа, че 
тобуса от А- Криводол, скри Ангел с съвестен на работа- 
вайки сс зад сградите от си та си, добър в специалността 
линя вятър. Мнозина говоре си, особено много се 
ха, че автобусът няма да дой 
де, защото е стар и трудно 
да работи мотора на това 
студено време.

— Ще дойде, непременно 
ще дойде. Аз видях снощи 
отиде Ангел — каза нямой с 
убедителен глас.

Когато се завърнах в реда 
кцията намерих писмо на на 
шия сътрудник от Висок В е 
селин Петров, който бе напи 
сал, че е нужно да се отдаде 
признание на шофьора Ан
гел Тодоров, който редовно 
подържа връзките между Пи 
рот и Долни Криводол въп
реки това, че пътя е лош и 
автобусите, които се дават 
на тая релация са стари и 
почти за старо желязо.

„Обаче откакто взе да ра 
боти на тая линия Ангел То 
доров и кондуктера Любо
мир Ииколич не се е случи
ло нито един ден автобуса 
да закъснее. Хората от Ви-

във
на страната.

по предло- 
височани, за от своя

ние няма

роден 
изявиха жела

ел то

част
на

ад- грижи
за общественото имущество 
и зато предлагам предприя
тието да го възнагради 
тая работа”. — дава предло 
жение Петров.

Този ден когато 
кри лошите пътища към Ви 
сок единствено автобуса на 
Ангел Тодоров пристигна 
Пирот с десетина минути за 
къснение. Останалите 
буси 9 часа 
в станцията.

Ангел Тодоров надделя 
чки трудности. Добри шофь 
ори са идвали и друг път на 
тая линия. Но той обича _чно 
го тоя край и сам роден във 
Висок, знае добре 
чи за тия хора, когато авто- 
оуса не дойде. Тогава някой 
закъснее на работа, друг ос 
тане без лекарска помощ. Ан 
гел знае всичко това и по
лага усилия да подяържа ли 
нията, доакто не се създадат 
по добри условия.

във всич- 
голе- 

страната и 
отговорни 

се, че поч 
могат да помог-

за
ще

снега по-

нат.
ввател и^При това се явяват и нера 

збирателства, с които коми
тетът по електрификация ще 
се занимава. Така 
мер селяните от Сенокос ис

Т. Ташков авто- 
не пристигнаха

се изпращат писма, въпреки, 
че от 50 домакинства се за
писали 38 домакинства.

наггри- вси

Бележка Изявление на председателя 
общност от Изатовци Илия Алексов

на местната какво зна

Лоши Защо кооперацията ,Сточар‘ 
не отговаря на селяните 

от Изатовци
агитатори

сок вече нямат никакви гри Б. Ник.
От месец-два във Ви 

сок започна акция по 
електрификациране на 
селата. Хората приеха 
това и упорито работ
ят час по-скоро да съ
берат средства и да 
доведат тока.

Повечето домакинст
ва се записаха в пред
писания срок, платиха 
си предварителните ви 
оски и работата върви.

всяко

КаменицаНеотдавна Местната общ
ност в с Изатовци поискала 
от ръководството на коопера 
ция „Сточар” да се занимава 
с някои нередности на нейни

добра, но при лаборанта на 
кооперацията. Кравето мля
ко се плаща от 96 до 200 ди 
нара и случва сс, чс млякото 
ма нейни близки винаги 
но-добре сс заплаща. Ние ис 
камс само едни месец да се 
направи промена в лаборан 
тите и тогава ще видим съ
щинското положение, — ка
за другаря Алексов.

— При премервапе на сто 
ката при откупа също така 
има грешки. Случи сс един 
път отговорния служащ да 
измери едно агне 14 кг. а 
когато пие след това напра 
вихме проверка то било 16 
кг. Лис съмняваме и исках
ме да дойде инспектора по 
пазара, по той не дойде.

Лс сме доволни от коопера 
цмята и това, чс при замена 
на землището па Тодор Или 
ев, което бе дължна да нап
рави след една присъда на 
съда мулате такова землище, 
което той пребразува в ово 
щна градина и но този на
чин затвори пътя па селяни
те да минават със своите ов 
цс към „Въртоп". Това ще 
има голямо отражение в от
глеждаме на овцете в селото.

Ние искаме ръководството 
на кооперацията само да про 
вери тези иаводи на Местна 
та общност и нищо друго. 
Имаме право да се съмнява

кога
вода?безНо нали във 

жито има кукол. Ето и 
тук, във Висока, се на 
мират хора, малцина 
разбира се, които вър 
шат лоша работа. Име 

те не искат да уча

*.г
Няколко години село Ка- А чешмата никой няма да 

меница във Висок е без во
да от късна есен до рана про 
лот. Чешмата насред село е 
стара, правена преди столе
тие почти н вероятно водна 
та жица о отслабнала.

нно
ствуват в акцията под 
разни претексти, и ни
кой не ги кара на сила. 
Обаче това не им сти
га. Те агитират и Дру
гите хора да не участ- 
вуват в електрифика
цията. И това имен/ш

поправи, ако самото село не 
со напрегне да свърши тая 
работа. Неотдавна в разго
вор с председателя на общи 
ната в Димитровград приказ 
ваха селяните и за този про 
блем. Беше им казано, че и 
общината може да помогне 
малко, но те сами трябва да 
си уреждат въпроса най-мно

Хората при този недоимък 
принудени да се снабдя 

ват с питейна вода от замър 
сени кладенци, а това с по
стоянна заплаха от зараза на 
цялото село.

е лошото. го.
Зашо не си стоят ми 

знаем. Но би Времо оттогава мина дос
та, а акции няма.

Нима действително не зна 
ят хората, чо водата им е 
пряко необходима и че те 
сами трябва да си я доведат.

А възможност има.

рно — не ^ 
трябвало да разоерат,
че със злословенето по 
адрес на електрифика
цията вършат лоша ус 
луга на височкото насе 
ление.

отговор не с получен.
на Местната 

АЛЕКСОВ
днес
Председателят
общност ИЛИЯ 
„и помоли да обнародваме 
неговото изявление във връз 

тия нередности.
__ Във връзка с изкупва-

има 
0,40

Въпреки че страдат от този 
недоимък на 
че могат да со зарпзяг от 
нечистата кладенчова вода, 
селяните не предприемат нн 
що да се реши въпросът с 
водоснабдяваното.

вода и знаят,

ка с

ц. А- мляко
^дносГ Цената от 
тоедна маслена единица е

МС.
Б. Н. Ц. А-
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Срещи

Документи за едно 

славно време
_ той припомняйки 
Гаврил Генов. — Заел 

него карахме оръжие в
— казва 
си за 
но с
Стара планина в местността 
„Вслчина гора". Там те има 
ха скривалища за оръжие я 
се готвеха един ден отново 
да се върнат в страната 
А още по-страшно беше ко
гато един ден жандармерията 
забрани тяхната дейност и ги 
нзпратив в лагери. Тогава те 

идваха

Неотдавна Еленко Делчев от с. Браиков- 
ци Димитровградско намери в своята къща до 
кументи, скрити от българските революционе
ри, които след Септемврийското въстание пре
бивавали в неговата къща и на които той то
гава оказал съдействие. Това беше повод да го 

го помолим да ни разкаже нещо

си.

1923 г. и сегаЕ. Делчев презпосетим и да 
за тези събития. И така, почти половин сто 

летие, дядо Еленко живее 
със своите пожълтели фото
графии, край своя пчелин, 
известен на хората като до
бър земеделец, пчелар, няко 
га пръв фотолюбител във Ви 
сок, но на малцина 
като човек, който изпълнява 
ше и едно' революционно де 
ло. Днес почти забравен, без 
признание и награда...

— Най-голяма ми награда 
с, че се сбъдна това, което 
тези хора говореха, че един 
ден ще бъдем свободни — 
каза той и си взе довиждане 
с нас и тръгна към кошара
та. В кошарата, която може 
би крие още тайни за дейно 
стта на българските револю 
ционери.

зная, че след топа е ми 
и заедно с 

във Югославия,
— но
пада границата 
Иван била 
Виена, Съветския съюз и тя 
с изпитала тежкия и мъчите 
линя емигрантски 
лен живот.

Всички тези фотографии, 
които може би са

нелегалнонапълно момента,Спомням ситук.
когато един 
шил къщата и вместо при мс 

отбил в една къща в 
Изатовци. За тая грешка бе 
узнала жандармерията, коя- 
то веднага изпрати двама 
жандармеристи. Но аз очак
вах това н веднага го изпра 

през Видлич. Когато жа

ше да изпълнявам твърде ва 
отговорни работи ка

емигрант сгре-— Тези снимки и докумен 
ти открих в моята кошара 
съвсем случайно. Веднага ра 
збрах, че са собствнеост на 
българския революционер 
Иван Петров, който в мояТа 
къща прекара почти една го 
дина след Септемврийското 
въстание 1923 година заедно 
със свои другари.

Така започна разговора с 
75-годишния ЕЛЕНКО ДЕЛ
ЧЕВ край пожълтилите фото 
график, нагризени от миш
ките в стените на кошарата 
му, които там престояли поч 
ти половин столетие. Дядо 
Еленко разполага и с много 
други фотографии, които го 

славно минало,

жни и
то пренасяне на оръжие, спа 
бдяванс с храна. В моята къ 
ща се приеха освен Иван Пс 
тров и генерал Козовски, За 
фир Попов, Гаврил Генов...

Разглеждаме пожълтелите 
фотографии. Пред нас се ра 
зкриват образите на 
със сериозен изглед, замис
лени, конто по това време 
вършеха важни и отговорни 
функции в революционното 
движение на съседна Бълга 
рия. Пред нас е групова фо
тография на около 15 мъже, 
застанали пред фотообекти- 

Ниш. Дядо Еленко ела 
га очилата и познава Гаврил 
Генов Заифир Попов, Гена
ди Еленков. В средата човек 
по-възрастен от тях с бели 
мустаци.

— Не мога да си спомням 
името, но зная, че към него 
се отнасяха с по-голямо ува 
жение. Може би и тогава не 
са го викали на същинското 
име. Те имаха и свои партии

нс се и нелега-
познат

много от 
уникати, разкриват и допъл 
ват страницата на едно мина 
ло, в което прогресивните 
хора от двете страни на гра 
цицата си подаваха ръка в 
борбата против фашизма, ко 
йто се надигаше на Балкани
те. Тук, в Брайковци, при дя 
до Еленко, при неотдавна по 

Никола Геров, при 
дядо Гацо Димов и Петруш- 
ко в Славиня се създаваха 
явки, в които се отбиваха 
българските революционе-

тих
ндармеристите прогледаха къ 
щата и оборите, не намериха 
нищо и се върнаха обратно...

Революцията бе прекъсна
ла и личния живот на мно
го хора. Въдещата другарка 
на Иван Петров, Вера Фили 
пова. в едно писмо изказва 
желанието си да дойде при 
него и продължат борбата

лица

чиналия

ва в
ворят за едно 
когато той и други хора от 
Висок дали подслон на бъл
гарските революционери в 
тяхната работа за консоли
дация на партията н органи 
зиране на противодействие на 
настъпващия фашизъм в съ
седна България. Дядо Елен
ко и сам страстен фотолюби 
тел е забележил много не
ща из стария Висок и Дими 
тровгр адско.

— Как станахте ятак на 
българските въстаници?

— Само няколко дни след 
въстанието — разказва дядо 
Еленко — ми съобщиха от 
Ръжана, че там пристигнал 
Иван Петров, мой роднина, 
с група въстаници. Веднага 
отидох там. И когато ги пус 
наха аз ги приех в моята къ
ща. Разбира се, не само род 
нинските чувства, но идеи
те за които те се бореха, бя 
ха решаващи да направим 
моята къща явка на револю
ционерите от България. Това 
бяха славни и страшни го
дини. Аз покрай тях трябва-

заедно.
— Аз Вера никога не съм 

видял, — казва дядо Еленко Богдан Николоври.

м
§
и
§о,
02ни имена.

На друга фотография четем 
текст, от който узнаваме, че ^ ^ 
фотографията е направена в гд о 
Ножаревац, в лагера на еми ^ « 
грантите. И оттам те си спо 
мнят за дядо Еленко. На тре 
та фотография Иван Петров 
се обажда от Виена. На кар

и

5 н а оа
И 5I*
§ =■ 
§ га а

тичката ясно се чете датата 
16 юни 1929 година: „Ма чи- § 
чо Делчови в спомен! От лю 

признателниблящите ги и 
им Вера и Иван.

Дядо Еленко се вглежда в « 
във фотографиите, припомня о Е 
си образите, а те възкреся- л - 
ват спомени § Iи случки за ед 
но страшно и славно време. ^ Й 

— Как да го не познавам

На тема: Полуинтернатно пребиваване на 
ученика в училището ли, понеже тук учителят не 

е в състояние да помогне на 
децата в образователно отйо 
шение по обективни причи
ни — не е специалист за оп
ределен предмет. Без оглед 
на това, училищата момента 
лно решават въпроса горе- 
долу и постигат успехи.

Този път нямаме за цел да 
даваме конкретен план за ра 
бота в полуинтернатно пре
биваване (— От — до) понеже 
всяко училище според специ 
фичностите и условията си 
определят дневният, седмич
ният, месечният и общият — 
за една година 
Па все пак към един прин
цип в организиране на дейно 
стите трябва всички да се 
придържат. Именно, равно
мерно и съразмерно трябва 
да съществува дейност в от 
делни области на труда. Та
ка. след закуска, относно о- 
бед, децата малко ще почи
нат, а след това ще пристъп 
ят към домашните задачи и

ще учат материала за тоя, 
относно за следващия ден. 
След това на учениците ще 
се осигури обща дейност — 
свободни занимания по из
бор — в помещенията за иг
ри и развлечения, докато във 
физкултурната залазили учи 
лищния двор ще се устрой
ват организирани спортни 
деятелности. Могат да се 
оформят рецитаторска, фол
клорна, литературна и други 
секции, групи и дружества.

Следователно, работата и де 
йността иа децата в полуинте 
рнатното пребиваване трябва 
да се обосновава върху опри 
нципите на учене и развле 
чения, но и в подготовки за 
по-нататъшна успешна рабо
та. Някои считат, че в полу 
интернатното пребиваване 
трябва да се изтъкне възпи
тателната работа, а че вто
ростепенна роля играе обра 
зователната. В днешните ус
ловия обаче, когато физионо

мит на полуинтернатото 
пребиваване не е напълно оп 
ределена, трябва да се изпъл 
нява и възпитателната и об 
разователната работа, но да 
се води сметка за рекреация 
та на децата. Сега, когато не 
съществуват максимални ус
ловия за работа (недостатъч 
но число помещения, непод
готвен кадър, голям брой уче 
ници в групите) не могат да 
се очакват особени резулта-

Слободан Василев

||. Организация на живота 

и труда
Дневното пребиваване на 

ученика в училището (преди 
или след обучението) трябва 
да създаде на учениците при 
близително домашна атмос
фера. Чрез последователен 
умствен и физически, относ
но мануален труд и рекреа
ция, учениците трябва да се 
подготвят за възможно по- 
леко решаване на домашни
те задачи и овладяване на 
учебния материал. Следова
телно, последователният труд 
и почивка трябва да подгот
вят децата за по-голямо уси 
лие.

ване дейностите се изпълня 
ват при определен режим.

ти.
Група ученици могат да 

бъдат хомогени (ученици от 
един клас или паралелка (и 
хетерогени (ученици от раз
лични класове). В хомогени- 
те групи обикновено работи 
един възпитател (преподава
тел), а в хетерогените (гор
ните класове) и по няколко 
души. С оглед на това, че 
нямаме все още школувани 
кадри, поне засега, за рабо
та в

планове.

полуинтернатите, счита 
се, че долните класове може 
да води един възпитател (у- 
чител) а горните — прогим
назиален учител, относно <по

Както в семейството тряб 
ва да съществува план на 
работа за детето, така и при 
полуинтернатното пребива- вече прогимназиални учите-
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Фестивалът
ш ★ изкуство

на народността 

20 и 21 май
на

На 13 т. м. в Димитровград 
заседава Комитетът за чест- 
вуване на Деня на младостта 
с цел да поуточни програма 
та за фестивала на българ
ската народност в Димитров 
градско.

Бяхо изслушани и по прин 
цип приети предложенията 
на подкомитетите за ~ 
зиране на програмата, 
че сега вече може да се ка
же ,че фестивалната 
ма е оформена.

Фестивалните тържества 
ще ^танат в Димитровград 
на 20 и 21 май. Тържествата 
са изместени напред по 
чина, че 25-май 
работен ден.

Двата дни в града ще 
има физкултурни 
нения, които

В плана е предвидено на 
фестивала да бъдат покане
ни да четат свои стихове по 
стесите Десанка Максимович 
** Влисзвета Багряна.

В селата също ще има пре 
глеАИ. Те ще се състоят пре 
ди 20 май. Първо ще има ра 
ионни, след това междурай 
онни състезания, а после пър 
венците от там ще дойдат в 
града на фестивала. На

венците от тези състезания 
ще бъдат дадени награди.

Предвидено е междурайон 
ните състезания да се състо 
ят както следва: Между Ви 
сок и Забърдие и Невля и 
крайградските селища — на 
14 май. На 7 май 
тезават районите Погамово 
и Т. Одоровци.

ще се със
органи

така
пър М. Н. — А. Д.програ

След създаването на кхд «РУЙ« в Звонци
при 

се пада в СЪЗДАВАНЕ НА СЕКЦИИ
упраж

След създаването 
рно-художественрто дружест 
во , Руй" в Звонци, Бабушни 
шко, изпълнителният отбор 
неотдавна проведе 
ние, на което се прие програ 
ма за бъдещата дейност. Име 
нно участниците на заседани 
ето създадоха драматическа, 
музикална, фолклорна и дру 
ги секции, като най-подходя 
щи облици за самодейност. 
Същевременно бяха назначе 
ни и ръководители на отдел

ще на култупод
готвят учениците от основно 
то училище и гимназията в 
града, спортни състезания, 
музикални и фолклорни из 
пълнения и друго.

На фестивала"

ните секции. Така например 
ръководител на фолклорната 
секция ще бъде Иван Колев, 
преподавател в звонското ос 
новно училище, за ръководи 
тел на драматическата сек
ция Митко Стойчев от Ясе
нов дсл и др.

След създаването на сек
циите очаква се разгърщане 
на по-жива и по-богата дей
ност.

заседа-

ще участву 
групите-първенци от се 

лата, които на междурайон 
ните състезания спечелят пър 
во място, групи от народно 
стите в

ват

В босилеградската гимназияСърбия и градското 
самодейно дружество. И. А. Подготовки за патронния 

празникНовини от Босилеградската гимназия
Тази година босилеградската гимназия „Иван Караи

ванов” богато и разнообразно ще чествува своя патронен 
празник 27 март.

Чествуването ще отпочне на 25 март. Тази вечер ли
тераторите от училището и музикално-фолклорната сек
ция ще предадат своя програма. На 26 март, преди обед, 
ще се проведат спортни срещи, в които ще участвуват 
гимназисти и граничари. На вечерта професионалния те
атър от Лесковец за гимназистите и гражданството ще 
предаде комедията „Обикновен човек” от Нушич.
^ На празника — 27 март — в 10 часа на гроба на Иван 

Караиванов в Белград, представители 
Четвъртата белградска гимназия ще положат цветя.

Тържественото чествуване на празника на гимназията 
ще приключи на 1^ април с предаването на драмата .Ал
бена” от Йордан Йовков, в изпълнение на гимназистите.

В. В.

Състезания по математика и физика
Преди няколко дни в гим

назията „Иван Караиванов” 
в Босилеград се състояха със 
тезания по математика и фи 
зика. Състезанията бяха ра
душно дочакани от ученици 
те, за което свидетелствуват 
големия брой участници.

Състезанията по математи
ка бяха по-слаби в сравнение 
със състезанията по физика. 
Въпреки това за междуоб- 
щинското състезание във 
Враня бяха излъчени седем 
души. По физика обаче съ
що на състезанието във Вра 
ня ще участвуват 12 души.

Долното учениците от бо 
силеградската гимназия ис
кат да се класират за репуб 
ликанско състезание, ще тр 
ябва да активират математи

ческата и физическата 
ции, като по тоя начин се 
подготвят по-добре за меж-

дуобщинского състсзиие във 
Враня.

сек-

С. М.

от гимназията и
Идната учебна година босилеградската
гимназия ще приеме

105 ученици в първи клас
ПЕТЪРЛАШКАТА ПЕЩЕРА ПРЕД 
ШИРОК КРЪГ ТЕЛЕВИЗИОННИ 

ЗРИТЕЛИ

Трудовият колектив на бо 
силеградската гимназия „И- 
ван Караиванов” тези 
разисква за приемането 
ученици в първи клас за ид
ната учебна година. Имайки 
предвид, че тази година о- 
сми клас на основните учи
лища в комуната ще завър
шат към 200 ученици, колск

тивът зае становище да се 
приемат 105 ученици — за 

ОстаналитеДНИ три паралелки, 
ще бъдат приети в средните 
специални и технически учи 
лшца във вътрешността па 
страна.

Колко ученици обаче ще 
бъдат записани в първи клас 
окончателно щс се знае слсд 
като заседава общинската 
образователна общност, коя
то е и компетентна да прис

па

На 3 март 1972 г. Петърла 
шката пещера, край Димит
ровград, посети група ог Те 
левнзня Белград. Бяха 
камерманите Жарко Томич, 
режисьорът Милан Топало- 
пачки и технически състав 
от РТВ Белград. Освен тях 
иещарата посетиха и група 
оиалеолози. начело с науч
ния ръководител д-р Йован 
Петровия.

Телевизия Белград от месец 
юни т.г. ще включи в програ 
мата си емисия портрети, мо 
ято ще се предава един път 
седмично. Тя ще информира 
зрителите с научните пости
жения на нашите най-извесг 
пи учени. Между тях са д-р 
Исидор Пано, др Милан Бар 
тош, д-р Павле Са инч, а съ
що така н д-р Йован Петро 
вич, който е участвувал в 
откриването иа Петърлашка 
та пещера. Той е избрал че
тири най-хубави гющерн в 
Сърбия, в конто ще снима до 
кументалеи филм. Заснетият

филм ще бъде предаден па те 
левизията през месец юни. 
Сцснариото за тоя филм е 
написал Миленко Матицки,
журналист.

Петърлашката пещера е 
една от най-хубавите пещери 
и интересно е, че в нея ара- 
гоппта има в изобилие, до- 
.като тези украшения в 
другите пещери се срещат 
рядко.

Между другото, режисьо- 
рат Милан Топаловачки във 
връзка с пещерата заяви:

— Специално ме плени бо

ме окончателно решение.
Пред 25 май — празник на младостта Б. К.

В ЗВОНЦИ ЗАКЪСНЯВАТ 

С ПОДГОТОВКИТЕ
гатството, което в тази пеще 
ра е оставила природата и 
времето...

Кино клубът при култур
ния център в Димитровград, 
използва техниката, с която 
разполага телевизионата ски 
па от Белград, и засне иай- 
пптерссинте детайли. Тоя 
късомстражси-документален 
филм в реализация на Сре- 
тсп Игов, ще се съхранява в 
кннотската на киноклуба.

имаше солидна художестве
на стойност в изпълненията, 
обаче миналата година чес
твуването беше под равни
щето на предишните.

Затова не бива да се ба
вим с подготовките, по да 
се предприемат мерки тазго 
диишият фестивал да бъде 
по-добър от всички предиш
ни. Поне за това има усло
вия в района.

Подготовките за празнува 
нето на 25-май — рожАСПИЯ 
ден на другаря Тито закъсн 
яват в Звоиски район.

Ог 1967 година в Звонска 
баня се организира фестивал 
на този ден за младите от 
цяла Бабушнишка община 
— обаче Звонци тук има Ц«еп 
трал но място, защото е и до 
ма кин на фестивала.

Първите години фестива 
лът ос организираше добре,

А. Д.
Й. Миланов
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СЪЩЕСТВУВА
ГОДИНИ«

»СВЕТЪТ ЩЕ 

ОЩЕ СТО
дач ч ■ V
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! обаче етина. Компютерът 
съобщил, че това няма да по 

много, защото приро 
на човешкото 

бъде за-

Прсз човешкото същсству 
ваие с имало не °Аин
рок, КОЙТО е предсказвал за
гиването на света. Впрочсе 
и самата религия с учението 
си за рай и ад и за второто 
пришествие ( а тос също за 
гиванс на света) заплашва

о могне
днага среда 
съществуване ще 

1 толкова,
гази среда ще е невъз

3
че живо-

§
мърсена 
тът в 
можем.У1 о

Когато му е проставен въ- 
какво ще стане, ако

н човека.

I просът
човечеството успее да кон
тролира замърсяването на 
природната среда, комтоте- 
рът пак е отговорил, че ще 
се намали производството на 

настане глад. А

Сега към тези пророци се 
е приключил още един — елс 
ктронен пророк. Големият 
комгаотср на гехноложкия 
институт в Масачусетес е 
предсказал, че в следващите 
сто години човечеството ще 
бъде изправено прел гибел, 
ако не тръгне към установя 
пане па пълно равновесие 
то ограничи растежа си.

1 х
§I <

храни и ще 
когато е дадено предположе 

човечеството щсI I нието, че 
осигури неограниченост на 
природните ресурси и ще 
установи контрол на ражда
нето, компютерът е отгово
рил, че човечеството пак ще 
загине, ако не спре своето ра 
звитие по всички линии.

БРАТСТВО1 И ,ФЕРИАПТУРИСТ‘ 
НА МОРЕ

I каС I
Група учени начело с ггро 

фссор Денис Медоуз, искай 
ки да проникнат в онова, ко 
сто предстои на човечество
то, направили модел на све
товната система за движени 
его на човечеството, на зала 
ситс храна, на природните 
ресурси и замърсяването на 
природата и на промишле
ното производство.

I
Това спиране на развитие 

то по всички линии всъщно
ст означава следното:

I
ДА СЕ ЛЮБУВАТЕ НА ПРЕКРАСНИТЕ ЗАЛЕЗИ НА АД

РИАТИЧЕСКО МОРЕ? 1ИСКАТЕ ЛИ
Да се спре увеличаване на 

населението и развитието на 
промишлеността и да се под 
държа на сегашното равни
ще, да се намали замръся- 
ването на природата и експ
лоатирането на природните 
богатства, да се внедри ефи
касно преработване на суро 
вините и да се използват вси 
чки ерозирани почви, да се 
въведе ефикасен контрол на 
раждането и най-сетне вме 
сто да се произвеждат мате 
риални блага, предимство да 
се даде на производството 
на храни и на развоя на об
разованието и здравеопазва
нето.

I БЕЗГРИЖНИ АВГУСТОВСКИ ДНИИСКАТЕ ЛИ ДА ПРЕКАРАТЕ 14 
НА АДРИАТИКА?

ИГКАТЕШ^ТОВА :

ДА СЕ АБОНИРАТЕ ЗА ВЕСТНИК „БРАТСТВО’1 ЕДНА ГО
ДИНА!
ДА СТЕ ЧЛЕН НА МЛАДЕЖКАТА ИЛИ СТУДЕНТСКАТА ОР
ГАНИЗАЦИЯ!

ТРЕТО: ДА ДАДЕТЕ ТОЧНИ ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИТЕ ВЪВ
ТОРИНАТА, КОЯТО ЗАПОЧВАМЕ ОТ 24 МАРТ, ТАЗИ ГО
ДИНА!

Когато внесли тези данни 
в комшотера, той започнал 
с предсказанието си по ма
тематически път. Ето какво 
с съобщил този технически 
пророк.

Ако в следващите десети
летия не станат промени в ра 
стежа на населението и опаз 
ването на природата, човече 
ството ще се намери пред 
проблема за съществуването 
си. Първо с увеличаване на 
населението ще се увелича
ват промишлените обекти, 
които ще искат петрол, мета 
ли и други суровини. Обаче 
това увеличение ще има гра 
ници, защото е свързано с 
нужда от постоянно инвести 
ране. Но когато се стигне до 
положението инвестициите 
да паднат под равнището на 
просто поддържане на про
изводствените мощности, то 
гава ще пропадне промишле 
ността. а заедно с нея и сел 
скОто стопанство и услуги
те. Това, просто казано, ще 
означава загиването на чове 
чеството, защото няма да 
има храна и медицинска по
мощ.

За да установи 
по някакъв
избегната тази катастрофа, 
на комшотера са били даде
ни предположения, че енер
гетичните извори ще растат 
двойно по-бързо, а цикълът 
на преработването на мате
риалите ще намали нуждата 
от суровини с една четвър-

=
1

ПЪРВО:
I

I ВТОРО

1вик-
§1

МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ!
УЧЕНИЦИ, РАБОТНИЦИ, МЛАДЕЖИ ОТ СЕЛО, СТУДЕНТИ!
ЩОМ ВНЕСЕТЕ ЕДНОГОДИШЕН АБОНАМЕНТ, КОЙТО Е — 25,00 
ДИНАРА — ВИЕ СТЕ ИЗПЪЛНИЛИ ПЪРВОТО УСЛОВИЕ!
СУМИТЕ ВНАСЯЙТЕ НА ТЕКУЩА СМЕТКА: НОВИНСКА УСТАНОВА 
„БРАТСТВО" 625-3-78 — СДК, НИШ.
ПОБЪРЗАЙТЕ ДА СИ ОСИГУРИТЕ МЯСТО МЕЖДУ ДВАДЕСЕТТЕ, 
КОИТО „БРАТСТВО" ТОВА ЛЯТО ЩЕ ИЗПРАТИ НА БЕЗПЛАТНО 
ЛЕТУВАНЕ В ПЕТРОЯЗЕЦ НА АДРИАТИЧЕСКО МОРЕ!
ЧЕТЕТЕ „БРАТСТВО” РЕДОВНО! ВЕСТНИКЪТ ЩЕ ВИ ОСВЕДОМЯВА ЗА ХО
ДА НА ВИКТОРИНАТА! КОЛКО ПО-РАНО СЕ АБОНИРАТЕ — ТОЛКОЗ ПО 
ГОЛЯМ ШАНС ИМАТЕ ДА СПЕЧЕЛИТЕ 14-ДНЕВНО ЛЕТУВАНЕ!

1 С тези предсказания на ко 
мпютера не са съгласни мно 
го учени. Известно е напри
мер твърдението, че тези 
предсказвания, облечени да 
же и в научна одора, не са 
състоятелни. Казва се че

I
I

I
I човечеството има неограни

чени възможности за разви
тието си и пр. Но кой е прав 
е трудно да се реши. Защо
то населението на земята де 
йствително расте огромно 
бързо, производството на хра 
ни, поне засега, не придружа 
ва това увеличение в доста
тъчна степен, а замърсяване 
то на

I
1
1I
I= Е
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на реките, моретата и океа
ните и на почвата е страхо
тно. Ако и не

може ли 
начин да бъде

Подготовки за ъГимназиадата 72« става въпрос 
за умирането на човечество
то, сигурно е, 
леми

че тези проб 
— за ръста на населе

нието, замърсяването на при 
родата и производството на 
храни — не са лесни за раз 
решаване.

ДИМИТРОВГРАД - ДОМАКИН
език. Писмените задачи 
сърбохърватски език ще ра
ботят по двама представите
ли от всяка гимназия, а по 
математика по двама предс
тавители от воеки клас.

по
Макар че традиционните срещи на гимназиите от гра 

довете в Горно Понишавие: Димитровград, Пирот Бабу 
шница и Бела паланка, остава повече от един месец, пред 
стакители от тези училища неотдавна се срещнаха, за да 
определят програмата на тазгодишната гимназиада и да 
се довогорят кой ще бъде домакин. Разбира се, това са 
първи контакти и колко наближава денят на провежда
нето я, толкова те ще са по-чести и по-плодотворни.

Първите контакти, в които 
не участвуваха само предста 
вители на пиротската гимна 
зия. бяха удобен случай да 
се запознаят гостите със спо 
ртните терени, на които ще

се проведат състезанията, ка 
кто и с някои забележително 
сти на града, край граница
та.

Ст. Ц.Интересно е да се отбеле
жи, че тазгодишните изпъл
нения на забавни мелодии 
ще съпровождат оркестри от 
всяко училище, докато из
пълнителите на народни пе
сни ще бъдат придружавани 
от единствен оркестър на 
града-домакин. Димитров
град, като домакин ще оси
гури и нощуване за гимнази 
стйте от по-далечните гра
дове.

Тазгодишната гимназиада 
е насрочена за 22 и 23 април, 
а домакин ще бъде Димитро 
вград. Първите разговори по 
казват, че програмата няма 
да претърпи някои съществе 
ни изменения. Както и в пре 
дишните — състезанията ще 
се проведат на две полета: 
културно-забавното и физку 
лтурно-спортното. Същевре

менно няма съществени изме 
нения и в пропозициите за 
състезаващите се.

Средношколците и тоя път 
ще се състезават по баскет
бол, волейбол, малък футбол, 
хандбал, атлетика, тенис на 
маса, спортна стрелб

Във викторината ще пре- 
мерват сили по история, ге 
ография и сърбохърватски

а и шах.

Стгрмотца 10
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Проблеми във връзка с 

приемането на градоустрой
ствения план на Димит

ровград Ьину зборту на Мечкато-
га: ,,А бре, па ли ]'е върл.

ГД°„ «ничиатива на ОК 
ССРН на 10. март 1972 г. тр
ябваше да се състои конфе
ренция на трите района на 
която трябва ше да се разис 

върху детайлите на гра 
доустройствения план, обхва 
щаш улиците: М. Тито, Б 
Кидрич,, асфалтния 
Ботев. Поради

яв и никикъв, око че видигите улици, а и гъстотата на 
населението не цу у пакос, бре човеов
СтГое-Г — -о&Раа 
еква

ци?
на тази улица изи 

разрушаване на 
лищнк огради, което 
нов проблем 
дслон на

Мечъкат* пак зазбору-ква пет жи ва: ,/ВерН'О ]е върляв, амасъздава 
осигуряване по 

ггп„ живущите в тия 
сгради и изплащане стойно
стта на сградите. В това от 
ношение би била необходи
ма сума възлизаща над 30 
милиона динари.

След това

ли кървта му ]е полянка
бре".път и Хр. 

слабото посе 
щение, насрочената конфере 
нция бе отложена — от 3500 
избиратели присъствуваха са 
мо 34 души.

За да може

И после пак запретри- 
шамо кошчините на деду 
му и на бащу му, усукува 
мо, пресукувамо, додека 
Перча Бробинякат се не 
сети да рече: „Бре, чове 
ци, манете деду и кърв, 
бре. Чича му ли беше 
джандарин, па шуракат 
му ]'е големъц и денъска, 
а баджанакат му Велин 
]'е ]Ош по-големъц неку- 
де у неко; голем град. То 
ва да гледамо бре, и да 
узнемо човекатога за пол 
яка. Ония дру^ити су по 
сирома од н>ега, ама ли 
сви н.ини су сирома, зао- 
нодете 1)и.

Ния запротендирамо, а 
он рече: „Чеке народе, 
и у град съм бил и съм 
слушал ка решаваю да 
туре некога на работу. И 
кърв вамилиярна се гле
да, бре, и родат му".

Ния се уйутамо 1'еднъ- 
га. Ли смо си селяци, си 
рекомо: „Щом ония у ваб 
рийете гледа)у кърв вами 
лиярну, тъгай нека ]'е Йо- . 
вча Върлявият поляк, кърв 
му нетголячку онодемо.

Тека решимо, тамън ки 
га трейи петли изпояше.

Манча, с. р.

АДЕ И НИЯ ПО 

ГРАДСЪИ
съществуващата 

улица В. Левски, която изли 
за в посока нада се реализи 

ра градоустройствения гимназията, 
сега се предвижда да сеплан

на- града, налага се да се 
работят детайли 
комплекси-части 
Такива решения 
като нужност, защото една 
част от гражданите е търси 
ла оправдано — нужни пре 
работвания на някои детай 
ли от плана в своя район.

Понастоящем е изработен 
и приет план за квартала ме 
жду улиците М. Тито и Ни
шава. По иск на ОС Димит
ровград в идейното решение 
на Завода по урбанизъм 
Пирот за жилищния компле 
кс — М. Тито, Б. Кндрич, ас 
фалтирания път и Хр. Ботев 
предлага се: по-рано проекти 
раната улица 29 ноември, ко 
ято е трябвало да пресича 
жилищния комплекс и изле
зе при културния дом — да 
не съществува. Нейната дъл 
жина от 160 м. и широчина 
8 м., е икономически неопра 
вдана, защото на предвиде
ния начин не се върши обле 
кчаване в движението от дру

из присъедини към улица 7 юли, 
а вместо нея се предвижда 
пресичаща улица, която ще 
свързва жилищните компле 
кси .между двете улици, В. 
Левски и Асфалтния път. Тая 
улица ще даде възможност 
да се свържат 
обекти, да се създадат парце 
ли за изграждане на нови и 
със създаването на зелени 
площи да се отделят жилищ 
ните обекти от асфалтния 
път.

за отделни 
на града, 
се налагат Ли съм и я некикъв пу 

равелник у село, онуя ве
чер ме окнуше да решава 
мо за поляка. Оно му нее 
време зимуска, ама лани 
решимо туя годину да де 
нимо некога, че млого па 
кос се пращ. Народ оста 
ре, стану недъгав, па ни 
овцу стиза, ни с краву мо 
же да се бори. А оне, пу- 
стишете, ка навию шию, 
право ял у моруз, ял у жи 
то ръгну. И додека да сти 
гнеш

каза дневния ред — изби 
ране на поляка, па ни го
вори за значението на по 
лякатога, па дискутувамо, 
па споминямо тголопривре 
дну нестабилност и доде
ка да зазборуземо за пол- 
якатога, нИя забоваримо 
што смо се збрали. Еле, 
сетимо се куде първи пе
тли, та па си почемо збо- 
рту.

— рече Мечъкат, пре 
длагам од кандида^ети 
да узнемо Йовчу Върля- 
вотога, ако су ]0ште осми 
на кандидати. Деда му ]е 
бил поляк, бог да га про 
сти, и къв поляк! А баща 
му па беше щште по-до- 
бар поляк, бог да га про
сти. Ка туреше пушкуту 
на рамо, и пилищата се 
уЬутеоше по горуту. Та 
сакам да кажем он по ва- 
милию си ]е поляк, поля 
чка кърв

Рипну се по ]едно време 
Танча Тарайежат та пре-

построените

Заводът по урбанизъм в 
Пирот е дал предлог за под
робния благоустройствен

в

— оне прежвачу це 
лу постат. А ли те боли 
за свак струк моруз и за 
свако зърно жито, щште 
]есенъска си дадомо думу 
това лето да не дочеку^е- 
мо без поляка. Ете, зато
ва се збрамо през марту.

план за жилищния комплекс 
„Сребърна”, обхващащ ули
ците Сребърна, Н. Киров и 
асфалтния път. Комплексът 
..Сребърна” с новото парце 
лиране и една къса улица за 
свързване на. новосъздадени
те парцели, ще получи 13 обе 
кти
с това окончателни физионо 
мия.

Ама онодем ти текова 
наше решаваше. И треЬи 
петли пропояше, додека 
се разбрамо А по-рано, 
ко ценеоше поляка? Узне 
ше кметат та изока иеко- 
га ^ербаплщу, даде му 
кремиклиюту да плаши с 
шу народ и му рече: „Ак 
ти не давам. Сам че си 
збираш ак. Од овцу вану- 
ту у пакос — стопаре. Од 
вола — динар и толкова. 
А са със здрав]с да вачаш 
синорат."

Тека стануше поляци 
Мъркушката, Тсвтерко, 
Ч-оигурат и кой ли зиа^е 
колко дру!)и преди ши.

А пия зассдомо у задру 
гуту, диже се Мечъкат, та

жилищни сгради, и

А. Д.

От стротгелно предприятие „Градня“

Година на делови успехи *
Сила дълго не трае.ление между поотделнитс ка 

тегории работници, или 76,5% 
а 23,5% е отделено за фондо 
вете.

Както ни осведомиха в ст 
роително предприятие „Град 
ня”, доходът за 1971 г. изна
ся 10 212 000 д., което в срав- 

с 1970 г. е повече за 
Доходът изнася

_______ в сравнение с
1970 г. е увеличен за 834 000 
дин.

*
Предприятието има 208 ра 

ботника със средна 
от 935.45 д. Най-малката за
плата е 620 д. а най-голямата 
2 400 д.

Предприятието с работило 
на територията на общината, 
а също така с имало строе
жи и на териториите па дру 
гитс общини от СР Сърбия 
и СР Македония.

Сняг на сълнце не трае.нение 
1.115.000 А. 
4 924 000 и

заплата

*
Гарваните само на мърша 
са заедно с орлите.

Планът в 1971 г. в сравне
ние с 1970 г. с преизпълнен 
за 12%».

*За личните доходи са от
делени средства 
д. и още 500 000 д. за разпреде

от 3 083 000 л. д.

Опа бато...

БяО ©он-^и
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ФОШШИНА

Оран

Народно хоро в Дими

Си. Ст. Н.тровградско

Повдигане на стълбове

Си. Б. Марковвете

ботване на земята все повече 
искат да имат на своите ни
ви трактори, сеялки, косач
ки, комбайни и др.

Трактори и. други земедел 
ски машини все по-често се 
срещат във Висок. Земедел 
ската кооперация „Стоцар’ 
в Димитровград влага уси
лия да снабди и Висок с мо 
дерни земеделски 
защото селяните 
ползата от машинното обра-

На снимката: тракторис- 
м а шини, тът Михаил Джунов работи

виждайки на нивата на Михаил Петров 
в Болевдол.

Мотив край новия

Мост в село Брайковци

Селяните от Височки

Одоровци ограждат бу

парите Сн. Б. Марков

* Излиза всеки 
Технически

петък * режда редакционна 
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