
ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ
се мени това, което вече е 
станало ефикасна практика?

Но то е ясно всекиму. Да
же и на тия, които пускат 
слуховете.

ската мрежа ще е под ръка 
та на комитета по електри
фикация. Той ще разрешава 
за приключването към сел
ската мрежа .А правилници 
те за това са ясни — всеки, 
който не е участвувал в ра
ботата и плащането за елек 
трифициране на селото, по
сле ще плати двойно или тро 
йнс, когато поиска да му за 
засвети ток в къщата.

Примерът на село Погано- 
во може да послужи на вси 
чки. И там сега неучаствува 
лите искат да се приключат, 
но трябва да платят много 
повече, отколкото ако са би
ли със селото преди.

Значи участвуващите в 
електрифицирането могат да 
бъдат спокойни. Ялови са на 
деждите на тия, които сега 
не дават пари и мислят по
сле да се приключат евтино.

М. Н. Нейков

ЯЛОВИ НАДЕЖДИ Има друго. Тия, 
не са се записали да участву 
ват в електрификацията, при 

Ав кажеш на таки- казват, че като стигнел то- 
хора? Как да отговориш на кът» работата била лесна, 

лъжливите им и раздумва- Щели да се приключат,
ЩИ слухове, които не са да- Аа плащат на некой по 100 
лече от саботаж, ако употре или Авесте хиляди. И хората, 
бим тази стара за нас дума. к°ито сега почтено работят 

Нали електрификацията и плащат, изпадат в недоу- 
си е работа на населението мение: ,,дали наистина няма 

ще да стане така?”.
Е, лъжат се тия що прика 

зват тъй. По-точно казано, 
много ялови са надеждите 
им. И когато стигне 
няма да могат да вържат 
Цата, без

които
ОТДАВНА е така у нас. Ко 

гато започне акция за улес
нение на живота и хората се 
устремят да направят пла
нираното, изникнат отнякъ
де си групички, които се опи 
тват да поразвалят настрое
нието на хората и да спрат 
устрема им.

Ето и сега става така. Ця 
ла община се е дигла да се 
електрифицира, а разни хо
рица пускат слухове, че уси
лията били напразни 
празно се хабели пари защо 
то държавата за 
щяла безплатно 
фицира всички

Какво
ва

без
и на

пет години 
да слектри- 

краища. още? Та сега лиЩ1

ьрштВо токът, 
жи

да платят двойна
или тройна сума.

Ето защо: Петнадесет 
дини след като светне,

го-
сел-
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РАЗВИТИЕ НА КОМУНАТА 

И БЮДЖЕТЪТ ЗА 1972 г.
В ТОЗИ 

БРОЙ: Ваксиниранбто в 

Димитровград се 

провежда нормално
В Димитровград ое прове

де съвместно заседание на 
Съвета за обществен план и 
финанси и Съвета за стопан 
ство. Бяха обсъдени проекти 
те за плана за развитието на 
Комуната и за бюджета за 
1972 година.

Проектите бяха приети, ка 
то в бюджета са направени 
някои изменения. Например 
при фонда за електрифика
ция сумата от 175.450 динара 
е намалено на 172.450 дина
ри. За сметка на това е уве
личена сумата, предвидена 
за Общинския съд и то от 
302.000 динари на 305.000 ди 
пари. Също така са обедине
ни средствата предназначени 
за цивилната и народна от
брана под общо название 
„Фонд за народна отбрана”. 
Така проектите бяха предста 
вени на общинската скупщи 
на.

По същите проекти на 31 
март т.г. се проведе Общо съ
вещание, в което взеха уча
стие отборниците от двете

камари на Общинската скуп 
щина; членовете .на предсе
дателството на Съвета н^. про 
фсъюзите, изпълнителните ор 
гани на ССРН, членове на 
ОК на СКС, Председателст
вото на Общинската конфе
ренция на съюза на младеж
та и представители на трудо 
вита организации.

Участвуващите в съвеща 
нието бяха осведомени за 
стопанските резултати осъ
ществени през 1971 година и 
за промените, които са нас
тъпили в сравнение с плана 
за развитието на Комуната 
в 1972 година.

Босилеград

Да се подобри 

информирането
--------------- - Стр. 4

Сурдулица
Дали с предвиденото увели
чаване на обществения про
дукт от 403/о — не е поста сен 
твърде амбициозен план?

В областта на стопанство
то, според плана за развитие 
то на комуната през 1972 го 
дина се предвижда осъщест

Ваксинацията
продължава

Стр. 5
На стр. 4

Обществен 

договор за 

заемене на 

работа в 

трудовите 
организации

Желателно е всички, кои
то идват от местата, къдсто 
има заболели, да се обадят 
в Здравния дом в Димитров
град. Същите щс се намират 
под санитарен контрол.

Масовите събрания в Ди
митровград, не са забранени, 
но с желателно събрания, ко 
иго не са належащи, да не 
се свикват.

Д-р Никола Цветков 
нататък изтъкна, че ваксина 
има достатъчно и нсваксинп 
рамите нямат нужда от гама 
глобулин. Същите ще бъдат 
ваксинирани по друг метод 
и о'г тая гледна точка няма 
за паника. В случай че има 
нужда за гамаглобулии, Зд
равната служба щс го осигу

КАКТО ни осведоми упра 
вителнят на Здравния дом 
в Димитровград д-р Никола 
Цветков, ваксинираното про 
тив едрата шарка сс провеж 
да според предвидения план. 
В града работят пет екипа, 

Здравния 
дом, а две в предприятията. 
До 1 април 1972 година в Ди 
митровград са ваксинирани 
4.748 жители, а повторно са 
ваксинирани 205. Между 
65 лица са от чужбина.

С ваксинираното в Димит
ровград се започна на 20 
март и до 23 март т.г. 
ки служебни лица са били 
ваксинирани. Предвижда сс 
ваксинираното в града да 
привърши в началото на сле 
дващата седмица и да се 
започне с ваксинираието по 
селата.

На територията на димит
ровградска община няма съ
мнителни случаи и слухове
те, които се чуват в това от
ношение са напълно неосио- 
вани.

Грижа за общинския динар

ПО ГОЛЕМИ СРЕДСТВА 

ЗА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ
от които три в

Г10-
За иърв път сравнително 

по-големн средства ще полу
чат местните общности 
(100.000), културата (200.000), 
а за потребите за електрифи 
кацни на селата са отделени 
50.000 динара.

С тазгодишното разпредел 
янс на бюджета са доволни 
почти всички потребители.

На заседанието на двете 
камари па Общинската ску 
ищина в Босилеград бе при
ет бюджета на общината за 
тази година.

тях

Стр. 7 ВСИЧ-

Бъюджстът на босилеград- 
ската община за тази година 
възлиза иа 5.164.000 динара, 
от които към 3 милиона ди
нара са допълнителни репуб 
лнкански средства. Отборни 
ците приеха предложението 

всички потребители да 
сс отделят средства, конто 
са с 14,5 на сто по-големи от 
миналогодишните.

Райни ловци
ри. тт

На края д-р Никола Цвет
ков изтъкна, че с желателно 
да се избягват пътуваиията 
във вътрешността, а в необ
ходими случаи е нужно пъту 
ващите да имат документ че 
са ваксинирани.

Убийство без 

мотив
ИНСПЕКЦИИТЕ — НЕ ЗА
ДОВОЛЯВАТ

Отделно внимание отбор 
ннците обърнаха на отчети
те па общинските служби,

На стр. 3
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Подписан договор за кул
турно сътрудничество ме
жду Югославия и България

Международна сцена

Израел днес: Военното положение 

изтощава обинновения човек език и литература 
слависти.

рите по
шест югославски 
Двете страни ло края на го
дината ще формират съвмест
на комисия :за преглед 
учебниците, които ое отнас
ят до другата страна, а пред 
вижда се и размяна на специ 
алисти между музеите, биб
лиотеките и архивите.

На 1 април в София е под
писан двугодишен договор 
за културно сътрудничество 
между Югославия и Бълга
рия. Документът от югосла
вска страна подписа републи 
канския секретар за връзки 
с чужбина в СР Сърбия Вуи 
ца Гаииович, а от българска 
страна председателя тта Ко
митета за дружба и култур
ни връзки с чужбина Георги 
Димитров-Гошкин.

В програмата се предвиж
да сътрудничество на ююго- 
славскиге и българските уни 
верситети, стипсндираис 
специалисти, размяна па пре 
подаватели по език и лите
ратура. В Югославия, въз ос 
нова на тази програма, ще 
пребивават всяка година по 
осем български слависти на 
семинарите по сърбохърват
ски, словенски и македонски 
език, а в България на семима

ществят това икономическо 
чудо евреите е трябвало да 
платят на американците да- 
нък
ра отделно за достатвка на 
военни съоръжения, колкото 
е възлизало отплащането на 
взетите кредити.

През 1967 година Израел 
път от основаване- 

1^48 година,' води

нъчното управление, къдсто 
се загубват 65 на сто от при
ходите на всеки работещ ев

на
за трети 
то си през 
война срещу арабските дър 

Египет. Шес 
юнска война до-

от седем милиарда долареин.
— През войната освободих 

ме ерусалимската „стена 
Израел бърза победа ма въздишките“, традицион

ното светилище на мойоесв- 
на някои ара ците, но в същата война по

лучихме нова. ..стена 
въздишките“. Така нарича
ме данъчното управление — 
ни каза Йехиел Кант, гене
рален секретар на Макабп.

Той даже ни съобщи, не 
мнозина евреи искат да ос 
оправи положението в Близ 
кия изток, за да започнат да

жави начело с
т дневната 
нссс на 
и завладяване на голяма част 
от териториите 
бски страни, но и трайно во 
енно положение, което иска 

каквито

Балканският фестивал 
пародии песни и хора в Ох
рид ще покани и един тан
цов състав от България, дока 
то един танцов състав от Ма 
кедония ще участвува на ме 
ждународния фолклорен фс 
стивал в Бургас.

на
Ако към това прибавим, че 

който Амс
на

военният кредит, 
рика дава на еврейската дър 
жава възлиза па 800 милио 
на долара и че Израел тряб 
ва да Бърне на Американци
те още три милиарда дола
ра, тогава е леко да се раз
бере защо еврейското насе
ление иска по-скоро да на
стъпи мир. Но Израел 
взима средства само от дати» 
ците. Външнотърговският об 
мен е сравнително голям. На 
пример с европейските ст,ра 
ни размяната възлиза на око 
ло 1,5 милиарда долара дву 
посочно. със САЩ — около 
650 «милиона долара, с Румъ
ния — към 40 «милиона дола

огромни средства, 
малкият Израел не може да 
осигурява, без това да почув 
ствува неговият жител.

Вестник .,Неделни новини“ 
„Пред новата

на

под заглавие
стена на въздишките“ е пуб 
ликувал репортаж на сътру се решават вътрешните про 
дника си М. Веснич, който блеми на страната, 
за нашите читатели препеча — В юнската война бяхме

победители, но излиза, че 
са ни били арабите. Тук те 
по-добре живеят от нашите 
работници, защото повече за 
работват от тях. Те не пла
щат данък, н не са задълже
ни да служат във войската 
— ни обясни Кант.

Данъците обаче не са еди 
нственото тегло. Евреите жи 
веят все по-бедно. Освен вое

През тая година в Югосла 
ще бъде организиранавия

фотоизложба, посветена на 
90-годишнината от рождение 
то на Георги Димитров, а 
предвижда се и размяна на 
фото-изложби на съвремен
ни теми.

11 е
тваме със съкращения.

„Шестдневната юнока во
йна не е оставила външни 
следи върху живота на Из
раел. в който сега живеят 

' 2.400.000 евреи и към 700.000 
палестцнски араби. Но все 
пак откак израелската ар
мия през 1967 година дости
гна брега на Суецкия канал 
много неща подсещат евреи
те, че живеят в тежка и изто 
щителна война.

Истина, ако ое поразходи
те из Тел Авив, няма да ви
дите пито въоръжени войни
ци, нито военни коли. Съща 
та картина се повтаря и по 
автобаните към Ерусалим, 
към Мъртво море или към 
Берешева.

Но въпреки това мнозина 
евреи от Тел Авив и Еруса
лим, или от някое друго мя 
сто ще ви покажат с горчи
ва усмивка сградата на да-

Босилеград
ра и с Югославия — около 
22 милиона долара.- Тук не 
бива да сс изпусне и турис
тическият приход, който за 
тази година се планира на 
около 140 милиона долара.

Подготовки за интеграциянните даждия те са принуде 
ни да понасят и голямата скъ 
потия, тъй като цените на 
хранителни и други продук
ти са големи както в САЩ. 
Затова не е чудно, че има 
постоянни стачки.

Но не може да не се при 
знае, че от независимостта 
си през 1948 година Израел 
се е развивал успешно. До 
тогава но-голямата част е 
била пустиня, а сега навсякъ 
де виждате фабрики, модер 
ни жилищни здания, прост
ранни пасища, ниви. планта 
ции, животновъдни ферми и 
птичарници. Но докато осъ-

ция ще се обсъдят на общо 
заседание, на което ще при- 
съствуват работниците от 
всички стопански организа
ции.

Отборниците на камарата 
на производителите на Об
щинската скупщина в Боси
леград взеха решение да се 
ускорят подготовките за ин
теграцията на стопанските ор 
ганизации в комуната. Те ре 
шиха елабората, който за 
тази цел готви стопанската 
камара от Лесковац да бъде 
разгледан първо от общин
ската скупщина. След това 
предложенията за интегра-

Но вое мото положение е 
над всичко. От страниците 
на вестниците може да се 
види, че за войната сс мисли 
повече, отколкото за строи
телството. Тези дни вестник 
„Наша страна“, който изли
за в Тел Авив, съобщи, че 
въздушните сили на Израел 
като главна ударна сила на 
страната, още тази година 
ще се наредят между петте 
най-силни в света.

За организиране на конк
ретно изясняване за интегра 
ция в стопанските организа
ции ще бъдат ангажирани 
профсъюзните организации 
от общината.

В. В.
я:»:: |ДмйМ1НМНМИШиаа1дидидтяи::п:

Тито на НО години

Тито в затвора на Лепоглава и Марибор
НАКАЗАНИЕТО по присъ

дата от комунистическия про 
цес в Загреб, на който бе 
осъден пет години затвор, 
Йссип Броз прекара в зат
ворите в Лепоглава и Мари
бор. И така тежкия затвор
нически режим, който съще 
ствуваше в Югославия, бе 
още повече засилен след ше 
стоянуарската 
Кралят обяви, че единствено 
той е предопределен ,.със в- 
сички средства да пази на
родното единство“. За своя
та политичеекча активност, 
агитация и популярност вс
ред масите, зарад своята от 
крита критика и нападение 
на буржоазния режим — Йо 
сип Броз бе оквалифициран 
за революционна и опасна 
личност за режима. Затова 
бе решено наказанието да 
издържа в карцера на зат
вора. „В килията е било сту 
дено. В един ъгъл малка сто 
лица и кофа... Едвам в се
дем часа вечерта можехме 
да поставим леглото. От студ 
не можеше да се заспи. Все 
ки петнадесет минути 
прозореца стражарят 
ше: „Внимание пост!“ „Три 
месеца прекарах в килията. 
Книги не съм имал. Всяка 
заран ми донасяха кошница 
с перушина, която до вечер

та трябваше да почистя. „До 
като Йосип Броз се намирал 
в килията терорът в страна
та се разгарял още повече. 
Падат и първите жертви. На 
подъл начин полицията уби 
ва организационни секретар 
Джуро Джакович и секрета 
ря на Червената помощ за 
Югославия Никола Хекимо- 
вич. Наскоро били арестува 
ки и седемте секретаря на 
СКОЮ. В затворил на Крал 
ство Югославия се предприе 
мат терористически мерки. 
С завеждането на диктатура 
та модерната инквизиция 
постоянно е усавърщенству- 
вала своите средства, с кой 
то е трябвало да се постигне 
единствена цел 
отмъщение на дейците на 
работническото движение. 
Животът в Лепоглава полу
чил нов импулс, когато меж
ду затворниците пристиг
нал Моша Пияде. За среща
та си с Йосип Броз Моша Пи 
яде е говорил веднъж след 
освобождение на страната: 
„За пръв път чух за неговото 
име, узнах за него в затвора 
на Сремска Митровица, 
къде през 1928 година ,кога 
то от нелегално получените 
вестници прочетохме за съ
денето в Загреб на железар 
ския работник Йосип Броз.

С нас тогава бяха няколко 
работника, които нямаха до 
бро държание, и затова дър
жанието на Броз значеше 
много за нас. Ние си казах
ме: „Най-сетне при нас идва 
работник, който е революци- 
нер. „В затвора на Лепогла
ва Йосип Броз бързо стана 
ръководител на партийната 
организация. В началото на 
1*31 година той от Лепоглава 
бе прехвърлен в Марибор. 
Тук в затвора беше Родолюб 
Чолакович, който от Срем
ска Митровица бе прехвър
лен в Марибор. Спомняйки 
се за идването на Броз, Чо- 
лкович е записал:

Йосип
Броз
Тито

диктатура.

„Когато 
за пръв път видях Тито, той 
беше слабичак и блед в ли 
цето, в платнени затворниче 
ски

свирепо тура по философия, полити
ческа икономия социолЛгия, 
учене на чужди езици. Вре 
мето не може напразно да 
минава. Затвора се преобра 
зува в училище за арестува 
ния. Същинския комунист не 
може да позволи да не бъде 
още по-активен и идейно по 
богат след излизането 
твора. В протокола съчинен 
по време на следствието сре 
Щу Броз на 12 февруари 1932 
година, когато отказал да 
иска пускане с условие са 
записани следните думи на 
Броз: „Целта за пускане с 
условие е да се подобри дър

жанието на арестувания или 
да покаже воля за подобре
ние. Аз не мога 
жа от своите 
убеждения

дрехи. Целият му вид 
нещо аксетично...имаше 

Смееше се рядко,
да се отка- 

политическиа когато се и затова не моля 
за пускане с условие. ,,Така 
беше записано в дневника 
на мариборския затвор че 
„йосип Броз, който имал 
орои 483 е непоправим кому 
нист. Ако имаме предвид, че 
Ьроз влезъл в затвора като
оезкпомпромисен борец и не 
съкрушим комунист, той ще 
излезе от 
кален.

смееше, смееше се от сръд- 
Це, този весел смях беше в 
контраст с неговото слабо
лице, което тогава се прео
бразяваше: от сериозно.

от запод
вика- ста-

ваше благо и весело.“ Вре
мето

ня-
прекарано в затвора 

Броз използва за теоретичес 
ка работа и обогатяване на 
политическата си 
Всекидневно четеше

затвора още по-за
работа.
литера-

Стршшца 2 Б. Илиев

БРАТСТВО щ 7 АПРИЛ 1972



БРОЙКИ
ПОДГОТОВКИ ЗА ЧЕСТВУВАНЕ &0-ГО- 

ДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА 
ДРУГАРЯ ТИТОЗАПЛАТИТЕ КОИ КОЛКО

Е ПОЛУЧАВАЛ Председателството на ОК 
■на Съюза на младежтта в Су 
рдулица, СОФК-а и Отбора 
за чествуването на празнен
ствата при ОК на ССРН-а се 
риюзно се готвят за чествува 
нето на тазгодишния Ден на 
младостта.. Тъй като 
вършват 80 години от рож
дението на другаря ТИТО; 
то с планирано чествуването 
да има по-масов и юбилеен 
характер.

Във връзка с това 
пира централната -щафета да 
мине от Църна трава през 
Власина към Босилеград на 
20. 4. т. г. като се слеят ло
калните щафети от Власин- 
ск-ия. Клисурския и Божич- 
кия край. От останалите се 
ла, училища и трудови коле 
ктиви същия ден ще стигнат 
щафетите в 10 часът на пло
щада в центъра на Сурдули- 
ца. Тук изтъкнати 
оки дейци от общината ще 
говорят пред младежтта и 
гражданството и ще се от
правят честитки и благопо- 
желания на другаря ТИТО 
по случай 80-годишния му ро 
жден ден. Вечертта на 20. 4. 
т.г. градската младеж от Сур

дулица на открита естрада 
в центъра на града ще изве
де културно-забавна програ
ма за гражданството.

Личните доходи (заплати
те) някак станаха 
ма на разговори между хора 
та. ,Този, получава 
а не заслужава", ,,Търговци 
те се награбиха пари. Две 
години в дюкяна, а къаца пра 
ви и кола купува. Или 
де или заплатата му е 
ма" ... Много такива 
в°РИ се чуват навсякъде у

От 20. април до 25. май т.г. 
активите на - селската, сред
ношколската и работническа 
младеж от комуната по оп
ределен ред ще настъпват 
на откритата трибуна в цен 
търа на Сурдулица с подгот
вени културно-забавни про
грами. В този период ще се 
проведе и пролетен крос за 
средношколската младеж и 
ногцн-о надбягване на младе 
жи и пионери. Също така е 
въведено 
във всички области между 
работническата младеж от 
трудовите организации сцел 
на 25. май да провъзгласи 
най-добрия работиик-самоуп- 
равител между заетите мла
дежи.

На 25. май на градския ста 
дион в Сурдулица ще се ор 
ганизира преглед с най-раз
лични упражнения на рабо 
тническата, учащата се и се 
лека младеж. В нея ще учас 
твуват около 3000 пионери и 
младежи.

До 600 динара — 20.228 ду
ши; до 800 — 112.542; до 1.000
Т7ПЙ!'618 АУШИ; ДО 1-200 — 150.960 души; до 1 400 — 
135.870 души; до 1600 — 99 943 
души; до 1.800 — 68.739 ду
ши, до 2.000 — 48.219 души, 
Ао 2.500 — 55.445 души, до 
3000— 27.090 души, до 3.500 
— 13.463 души над 3.500 ди
нара месечна заплата са 
лучавали 13.463 души.

(Данните

Сърбия предвижда 
мум заплата от 6.745 динара, 
т.е. петорен размер на мина
логодишната средна работна 
заплата в Сърбия. Миналата 
година средната работна за
плата в Сърбия е възлизала 
на 1.349 динара.

За най-малките 
предвиждат три варианта за 
избор.

Първият вариант с най-ма 
лката заплата да възлиза на 
половин сумата от републи
канския среден размер 
миналата година, т.е. около 
674,50 динара месечно. Дру
гият
ят — 60% от средния размер 
на заплатите през миналата' 
година. Това значи към 742, 
относно 809 динара месечно.

Засега се предвижда прила 
га-нето на лимитите на запла 
тггте да започне от 1 май.

м. н. н.

главна те- макси-
ое на-толкова,

кра-
голя-

разго- ое пла-
заплати се

по-
В тях има доза истина. Об

щоизвестно е, че и търговия 
та не е без големи

и съревнованиеое отнасят за сеп 
тември миналата година).

За тазидоходи, 
които най-често не са плод 
на усърдие и потене, но на

година предвижда 
нията са други. Ще има 
мити на най-голямата и най- 
малката заплата. За «ай-голе 
мите заплати републиките ве 
че с си казали думата. Сло 
вения определя максимум ра 
змер на заплата 6.000 динара 
месечно. Хърватско — 6.300, 
Босна и Херцеговина — 6.500, 
Македония — 6.000, Черна 
гора 0ще не е определила, а

за
ли-

„щастливата случайност” — 
поскъпването. вариант е 55% и трети-

политичеНо ето какво 
ли заетите

са получава- 
хора в Сърбия 

през миналата година. (Ва
жи за Централната част, без 
покрайнините).

— Под 500 динара месечна 
заплата са имали 5.331 души; М. В.

Грижа за общинския динар
Пред промени в статута на димитровградска община П0-Г0ЛЕМИ СРЕДСТВА 

ЗА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИИзбрана комисия От 1 стр.
в които се обстойно говори 
за трудностите в реализира
нето на общинската полити
ка. Изтъкна се, че службата 
за вътрешните работи все 
още не е технически готова 
за да може още по-добре да 
изпълнява задачите си.

Отборницитс направиха за 
бележки, че общинските ин
спекции не са се достатъчно 
ангажирли в решаването на 
редица важни въпроси, по
ради което не е винаги кон 
тролиран и правилно прила
ган закона. Поради кадрова 
нерешеност най-малка дей

ност е проявила инспекция

та по пазаря. Впрочее от нея 
са търсени сравнително по- 
успешни акции при контроли 
рането на цените в търгови
ята.

Неотдавна в акционната 
програма за предстоящата де 
йност на комунистите в Ди
митровградска община, 
щинската конференция 
СКС, като една от най-нале-

тогава не е претърпял ника
кви изменяния нито допъл
нения. А през тоя период на
стъпиха качествени измене
ния в нашия политически и 
стопански живот. Бяха прие
ти редица предписания, а съ
щевременно и в конституци
ята бяха внесени някои изме 
нения, специално с консти
туционните амандмани.

Тъкмо за това и много от 
разпоредбите на общинския 
статут „прегази” времето, па 
се чувствува нужда от съгла 
суването му със сегашната 
степен на развитие и сегаш
ните потреби и изисквания 
на трудовите хора.

Избраната комисия, набро 
яваща 9 души, ще работи

върху, съгласуването разпо
редбите на статута с прие
тите законопредписания през 
периода от 1964 година до 
днес. Разбира се, статутът на 
общината, с измененията и 
допълненията, които ще бъ-

На заседанието се взе ре
шение занапред всички ин
спектори да избира Общин
ата и да им определя лич
ни доходи за работа.

Приемайки програмата за 
работа на Общинската скуп
щина за тази година, отбор 
ниците настояха в нея да се 
внесе и решаването на само

оо-
на

жащите задачи набеляза про 
мените в статута на община-

дат направени преди всичко 
трябва да бъде резултат на 
обществените

та.

Тези дни и общинската 
скупщина взе отношение по 
същия въпрос. Именно, кад
ровата комисия при общин
ската скупщина прие реше
ние за избиране на комисия 
за изменения и допълнения 
на статута на Димитровград 
ска община.

договори на 
гражданите и всички трудо управителните, кадровите и 

стопанските проблеми в ко
муната.

ви хора в комуната.

Ст. Н. В. В.

Из дейността на общинските съвети

Акценти на комуналната дейностИзвестно е, че статутът 
на ОС в Димитровград е при 
ет още през 1964 година. От

— Бюджетното потребление
от 14 на сто от миналогодишното

не може да бъде по-голямо

Всички за 

един
В светлината на публични 

те разисквания по проекта 
на плана па развитие па ко
муната в 1972 и проектобюл 
жега за 1972 година съветът 
по обществен план и финал 
си в Димитровград па съв
местно заседание от минала
та седмица, направи носле 
дни подготовки за провежда 
не общинския събор, който 
трябваше да узакони двата 
документа.

На заседанието бс подчер
тано, че дискусиите ага граж 
даните па събранията па из
бирателите и на комфереици 
и те на Социалистическия 
съюз, които са проведени на 
територията па цялата об
щина, с изключение на Ди
митровград, по повод тези 
предложения — могат да се 
подведат ггод общ знамена
тел. Именно, без оглед на то 
ва къде е повдигнат въпроса

— гражданите са говорили, 
че отношението на коопера
цията към селскостопански
те производители не винаги 
е добро. Естествено, домина 
раха исканията за разреша
ване на проблемите във връз 
ка с електрификация на се
лищата, по-добра организа
ция на здравната защита на 
I юслснисто. самооблагането, 
изграждането на по-добри 
шосета в общината .органи
зирането иа местно самооб
лагане като вид на участие 
па гражданите в задоволява 
нето па селските потреби и 
ти. С една дума, и тази годи
на вниманието ма граждани 
те е насочено към ония въп 
роси, от които зависи обще
ствения стандарт, особено в 
по-отдалеч спите от центъра 
на комуната села.

По време на тези разисква 
•мия, както бс изтъкнато па 
заседанието, наблягаше се 
върху увеличението на сред

ствата за отделни ставки в 
проектобюджета без да се 
дават предложения откъде 
ще постъпят допълнителни 
средства. Нито един разиск
ващ не предложи коя пози
ция да се увеличи, а коя да 
се намали и с колко. Предла 
гащите почти по правило гу 
беха от предвид факта, че 
бюджетните приходи са ор- 
раинчени, а и да има сред
ства, бюджетното потребле
ние в настоящата година мо
же да се движи само до 14 
на сто над мниалогодишно-

Местната организация на Съюза на комунистите 
Звонци наброява 75 членове и всички са от българ 

ската народност, а само един е сърбин. Неотдавна 
за секретар на организацията единодушно бе избран 
Радисав Митич. Седемдестината присъствуващи на 
конференцията отхврълиха противпредложенисто и 

дори да чуят друго лице да бъде партиен

в

не искаха 
секретар.

Така Митич за втори път е избран за секретар 
на местната организация на Съюза на комунистите.

Тази постъпка на организацията е още едно при 
знание за досегашната работа иа Радисав Митич. 
Своевременно, той беше се отсслил в Бабушница, 
както направиха и мнозина негови съселяни. Но слу 

върна обратно. Напусна Бабушница и

М. Б.

то.
Характерно е и товва, 

иа селските събрания не се 
повдигна въпрос за проекта 
иа обществения план на раз
витие па комуната, което си
гурно е пропуск в тази поли
тическа акция, която, трябва 
да подчертаем, беше успсш-

че

чи се, че се 
се върна в Звонци.

1Ш.
М. Б.
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Из нашите общиниИз нашите общини *Из нашите общини *
ССРН в БосилеградЗаседания на организациите на Па следата на нежеланото

№ СЕ ПОДОБРИ ИНФОРМИРАНЕТО „Балкан1 - ресторант 

или бордей?ствсиото участвуваме на гра 
ждаиите в решаването. Ьс 
изтъкнато, че трябва а» сс 
уточнят въпросите, но кои
то решават събранията на 
избирателите. Предлага се 
по-близко да се утвърди 
формирането на гражданите 
за работата на всички орга- 

общината. Съ-щсврсмеи 
за всеки по-важен въпрос 

е задължително да се приба 
мнение на избирателите.

Местиитс оргаиизаIши 
ССРН наблягат да се уточ
ни мястото и ролята на мссг 
ннтс общности.

разгледа обществено-иконо
мическото развитие на обиди 
ната, стопанската и соцнал- 

политика и проблемите 
културата, образованието 

и благоустрояването.
На трите проведени засе

дания се обсъди и материа
ла, който се отнася до конс
титуционните промянн в СР 
Сърбия.

По-детайлно бе разгледан 
проектостатута на общината' 
Бяха направени забележки и 
дадени предложения в онази 
част, която се отнася до осъ 
ществяване на общественото 
самоуправление и непосред-

наМестните организации 
ССРН в Горна Любата. Дол 

Лиобата и Горна Аисина 
разгледаха програмата за 
работа на Общинската кон
ференция на ССРН за тази 
година.

Между другото тази про
грама обхваща развитието 
на самоуправнтелните 
шения в общината, ролята и 

органите

неотдавна в ресторант „Балкан'на

в кухнята, така през гишето.

ната
на

пи

ния
бе няколко счупени чашки заКраят на сцената 

кафе, от които едно парче бе наранило дежурния 
в кухнята по лицето.

После младежът се върна при компанията си и 
се .оправдаваше, обвинявайки дежурния, а той, ес
тествено, отиде на превързка в амбулаторията.

ни в0ТИ0-
но

отговорността на 
на управлението и съдебни
те органи, както и по-ефика
сното осигуряване ролята и 
правата на трудовите хора.

По-детайлно Общинската 
конференция на ССРН ще

13 Я на

сеСъщата вечер друга група пияни младежи 
държеше към околните и към келнера така, като че 

най-малко поне бащиния. Въпреки
В. В.

ресторантът им е 
ясно изтъкнатата забрана те влизаха в антрето на

с ония достаЗаседание на ОС Димитровград кухненската част, псуваха келнера 
вулгарни псувни и безпокояха гостите, дошли да по 
седят спокойно час-два. Келнерът даже беше упла
шен, да не бъде бит.
Това, което споменаваме, не заслужава от само себе 
си особено внимание, защото лесно може да се реши. 
Келнерът например може да подаде акт срещу пару 
шителите на обществения ред и да бъдат наказани, 
повреденият би могъл да съди, даже и за разваляне 
изгледа на лицето му, и работите биха се уредили.

Повече внимание заслужава въпросът, как уп-

ПРИЕТИ ПЛАНЪТ ЗА РАЗВИТИЕ НА 

КОМУНАТА И БЮДЖЕТЪТ ЗА 1972 ГОДИНА
Проектобюджетът претърпя малки изменения

От 1 стр. Планът е реален и осъщест
вим?

На съвещанието се изтък
на, че за осъществяване на 
предвидения план е нужно 
трудовите организации да 
положат доста усилия, особе 
но ако се има предвид, че 
тази година ще ое наложат 
нови стопански мерки във 
връзка с неликвидността, по 
голям контрол на капитало
вложенията, контрол на це
ните и подобно.

Отборниците на двете ка
мари на Общинската скуп- 
щин приеха проекто-плана за 
развитието на комуната през 
1972 година без изменения.

По изказаното мнение, че 
планът е твърде амбицио
зен, председателят на ОС Ди 
митър Славов изтъкна, че 
планът е реален и осъщест
вим.

тор 6°/о, а производителност
та на труда — 51%.

Въз основа на посочените 
дани, републиканският наро 
ден представител Георги Але 
ксов между другото изтък
на, че увеличаването на об
ществената продукция 40% е 
твърде амбициозен план. Осо 
бено ако се имат предвид 
трудностите във връзка с 
оборотните средства които 
са особено храктерни за три 
трудови организации, след 
това доставката на суровини, 
и обезпечаането на креди-

равата позволява да стават такива неща в едно за
ведение, което има по-висок ранг от кръчмичките 
по града. Ако тази ,,демокрация" е зарад оборота 
и печалбата, не ми се вижда че е оправдана. Тия 
хора, които се опитват да хулиганствуват по ресто
ранта, не харчат много. Най-често идват пияни от
вън, а тук се правят „важни”. Ако пък това е от не
брежност на управата, тогава още по-лошо за нея.

И в двата случая обаче сметката нм е крива. 
Моливът може да им покаже, че двадесетината счу 
пени чаши, които споменатата вечер никой не плати 
от гостите, струват почти повече от оборота, който 
правят пияни и недисциплинирани гости. А ако се 
прибави и това, че сериозните в такъв случай от
бягват да влизат в ресторанта, тогава загубата се 
удвоява.

Над всичко би трябвало да се има предвид, че 
идва сезонът на туризма. Ще идват чужденци, кои
то след изморително пътуване ще искат спокойни 
часове при вечеря или спане. А случи ли се така и 
тогава — тешко на ресторанта. Все по-малко чуж
денци ще се отбиват, защото вярвам, че и в техните 
градове им е дошло до гуща от такива сцени. А 
ресторантът е правен и с оглед на печалбите

вяване на следните резулта
ти: — Обществената продук
ция трябва да 
40%, в сравнение с миналата 
година. И то: в обществения 
сектор на селското стопан- 

во с 13%; в частния сектор 
с 2%; в индустриалното про 
изводство. със 71% и в дру
гите отрасли с 19%.

Спрямо предвидения рас
теж на обществения проду
кт, националният доход тря
бва да бъде 36% по-голям в 
сравнение с 1971 година, за
етостта- в обществения сек-

се увеличи с

си

ти.

Също бе приет общински
ят бюджет, който възлиза на
6.421.000 динара и е по-малък 
от иска на потребителите с
496.000 динари.

от тях.
М. Н. Нейков

А. Д.

ДИМИТРОВГРАДСКИ МИНИАТЮРИДо 1975

НАЙ ГОЛЕМИ ИНВЕСТИ
ЦИИ В СТОПАНСТВОТО

На съвместното заседание на сто
панския съвет и съвета за обществен 
план и финанси, на което бяха разгледа 
ни проекто-плановете на развитие на ко 
муната и бюджета за настоящата годи
на, от общо 22 членове на двата съвета 
(по 11) — присъствуваха само половина
та! Преди това също бе отсрочено ед
но заседание на Съвета по обществен 
план и финанси, също поради малък 
брой присъствуващи. В Димитровград 
не е устроено събрание на избирателите 
да обсъди проекта на обществения план 
и бюджета.

— В нашите местни канцеларии се 
сключват граждански бракове, вършат 
държавни работи, а помещенията на ни
що не приличат. В тези помещения нито 
има подходящ инвентар, нито други ус
ловия — каза неотдавна един дискутант.

А Говори се, че в съда една част от 
материалните са изразходвани на лични 
доходи. Поставя се въпроса: „Може ли 
така? Както се вижда, може!"

А — А»а съвета предложиха на събо
ра да одобри бюджетни средства поне 
за две дупки в геологическите изследва
ния в район Забърдие.

Докато успяха да. издействуват сре

дства за строеж на амбулатория в Трън 
ско Одоровци, хората в Димитровград 
не се щадеха. Щом средствата постъпи- 
ха като чели се умориха, отпуснаха 
се тъкмо в момент когато проекта тряб
ва да се реализира. Едва тези дни склю
чиха договор за изграждане на обекта. 
Имаме вроден навик, изглежда, добре 
да започваме, но слабо да завръшваме 
работите.

В средносрочната си прог
рама за обществено-икономи 
ческо развитие босилеград- 
ската община планира изгра 
ждане на цех за пластмасо
во производство. За тоя обе
кт са необходими инвести
ции от 20 милиона динара. 
Половината от тях общината 
очаква да получи от Републи 
канския фонд за подтикване 
икономическото развитие на 
изостаналите краища, а по
ловината ще осигури сдру
женото пластмасово пред
приятие „Интерплас" от Бел 
град.

В тази програма се пред
вижда изграждане на сред
ношколски център в Босиле 
град и сграда за 
училище в с. ’ Бистър. Съще
временно се планира и стро
еж на десет училищни сгра

ди за подведомствени учили 
ща. За тези училищни обек
ти са необходими инвести
ции от 11 милиона динара.

Това са най-крупни капи- 
толовложения, които в сред 
носрочното сй развитие пре
движда босилеградската об
щина.

За да се електрифицират 
всички села в общината до 
1975 година са необходими 
средства от 20 милиона дина 
ра. Планира се половината 
от тях да се осигурят от кре 
дити и от Републиканския 
фонд за развитие, 
ната от собствени

А в обществения си план кооперация 
та е предвидяла капиталовложения, без 
предварително да осигури средства за 
проект. Някой каза, че проекта е неясен, 
че в него не е внесено 
иска и което се може.

всичко, което се

А) И по-нататък се издават удостове
рения за строеж на гаражи на площи, 
които според градоустройствения план, 
трябва да бъдат отстъпени за строеж на 
търговски магазин. На съвместно заседа 
въпроси^ВаТа съвета се чУха и следните

„ ~ т.ШШ се изАзват такива удостовере
ния. и ако гаражите трябва да бъдат 
съборени, кой ще навакса загубите?

Откъде общината 
ства за тази цел?

а полови- 
източни-ци.

От стопанските организа
ции най-интензивен темп на 
развитие планират транспор 
тното

основно

и гостилничарското
В. В.

ще намери сред-предприятие.
М. Б.Страница 4
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Сурдулщш

«Строшена чешма« 

извор на заразаВАКСИНАЦИЯТА ПРОДЪЛЖАВА
Въпреки че в Сурдулишка 

комуна няма заболели от ед
ра шарка, от 28. март т.г. ра
ботят повече 
иго населението получава ва 
ксина. До 5. април т.г. ще 
бъде ваксинирано цялото на 
селение в общината. Здрав
ните работници работят в

две смени до късно вечертта 
Един от тези 
граница между Сурдулишка 
и Владичко-ханска комуна, 
който работи денонощно и 
върши контрол да не влизат 
в Сурдулишка 
които не са успешно вакси
нирани.

Чрез радиоуредба гражда
ните редовно се информират 
за всичко, което би- могло да 
бъде от полза 

И органите 
от Сурдулишка 
нощно следят да не се пре
несе зараза в комуната.

пунктове е на
пунктове, в ко

в този момент, 
на милицията •! |

комуна денокомуна лица,

М. В. II : *!гьК!Босилеград Едра шарка — шж.
: - ?;.■Общината има 

булдозер
^Най-после босилеградската 

оощина има булдозер, 
който сще отдавна се чувст
вуват големи нужди.

Булдозерът ще се 
за пробиване на 
ща в отдалечените 
градски села. За тази цел той 
ще почне да се ползва ведна 
га. През зимата ще се ползва 
за почистване на пътищата 
от снегове и снежни преспи.

За булдозера общината е 
осигурила 300.000

Съобщение на Съюзния 

щаб за защита от едра 

шарка

*Шштмш Iза

ползва
нови пъти- 

босиле-

„Строшена чешма"

Не веднъж отюворните 
санитарни служби на ОС в 
Димитровград са констати
рали, че водата на ^Строше
на чешма" е лоша за пиене, 
защото задържа много пове
че 1Микроби, отколкото могат 
да се внасят в човешкия ор
ганизъм.

Поставя се твърде сложен 
въпрос, дали само осведомя 
ването е достатъчно хората 
да знаят за опасността от 
употребата на замърсената 
вода и какви могат да бъдат 
последиците. В момента оста 
ва отворен въпросът, кой в 
случая трябва да води смят- 
ка за здравето на хората?!

Ако гражданите не превзе
мат нищо за опазване собст 
веното си здраве — трябва 
в крайна нужда да бъдат при 
нудени към това. Защото ни 
то една принудителна мерка 
която има хуманен харак
тер, в нашето общество не 
може да бъде несправедлива, 
а особено ако въпросът се от 
нася за запазване здравето 
на човека.

Смятаме, че не е достатъч 
но години наред да се кон
статират само фактите. Кра 
йно е време да се защити 
здравето на хората.

Миналия понеделник Ща
бът за здравна защита на 
населението от едра шарка 
е публикувал следното съоб 
щение:

От началото на епидемия
та до 3 април в 16 часа епи 
демиолсжкото положение е 
било:

В САП Косово числото на 
заболелите не се е увеличи
ло и възлиза на 102 души, 
ст които 15 са умрели.

В Белград, Чачак, Нови 
пазар, село Търнане (в общи 
на Пожаревац) и в Плав (в 
Черна Гора) през последни
те два дена няма нови слу
чаи на заболяване или смърт.

Следователно, числото на 
заболелите в Югославия е 
същото — 149 души — както 
предишния ден. Обаче бро
ят на умрелите се е увели
чил от 22 на 23 души. Умр 
ялото лице е било в болница 
та в Джаковица.

Получаваме известия, че

някои общински щабове за 
предпазване от едра шарка 
предприемат такива мерки 
за ограничаване движението 
на населението и на стоки, 
с което нсоправадтелно, да
же и с вреда се злоупотреб 
ява решението на Съюзния 
щаб от 31 март, което бе из 
дадено съгласно пълномощи 
ето от Съюзния изпълнителен 
съвет.

Съюзният щаб отново пре 
дупреждава компетентните 
органи, че медицински е не 
оправдано, а за стопанството 
и нормалния живот вредно 
да се спира движението на 
населението, което е успеш
но ваксинирано, както и да 
се пречи на оборота на сто
ки, суровини и хранителни 
продукти. Успешно ваксини 
раните хора и стоките от 
краищата, в които има бол
ни: от едра шарка, не могат 
да разпространяват зараза-

динара.
В. В.

Улеснение за
делчани

Богдан Андонов, Илия То
доров, Денко Митов, Стоян 
и Първан Вацев 
Дел в Бански 
край на една мъка. Доведо
ха вода. Сега въз всяка 
ща в махалата има хубава 
вода за пиене. Делчани 
кога помнят, все са ходили 
за вода на извора, отдалечен 
почти половин километър от 
махалата. Но сега, когато ос 
танаха само старите, решиха 
да улеснят живот си.

За прокарване 
и цевите те са израходвали 
над 15 000 динара.

Последните анализи и из
следвания на водата, напра
вени през декември минала
та година и февруари тази 
година, отново показват, че 
водата иа ,,Строшена чеш
ма” е опасна за пиене — за
щото понякога съдържа и 
до 700% повече бактерии от 
допускаемите.

от махала 
дол сложиха

къ-

от

За съжаление, както ни ос 
ведоми санитарният инспек
тор Йовица Ранджелович, 
въпреки няколкократните ос 
ведомявания и забележки, от 
правени към гражданите, во 
дата все още се употребява 
за пиене.

на канала

М. А. та. А. Д.

90 години от рождението на Георги Димитров
Елин Пелин

Кратки разговори с Георги Димитров
— Знам. Научих за това, 

но... дръж сс. Да изкараме 
още мо четири петилетки.

— И като се новгледна в 
лицето ми, добави:

— Ако ти понася морски 
климат, ще те пратим 
еди и отличен курорт, където 
ще бъдеш гледан много доб
ре и ще се подмладиш още 
повече.

Казах му, че лекарите не 
ми препоръчват море.

— Във всеки случай сон
дирай ги пак и ми обади. 
Обади ми какъв климат ти 
препоръчват.

Неговото внимание мс тро
гна, но знаех колко е зает и 
какви други грижи си има, 
затова ис счетох за нужно да 
го безпокоя по този въпрос.

ВЕЛИКИЯТ водач.на рабо 
тнйчеството, упоритият бо
рец за социална правда, съз 
дателят на Народна републи 
ка България, творецът на но
вия живот в нашата страна, 
Георги Димитров, почина! 
Последната страница от го
лямата и дълбока съдържа
телна книга на неговия жи
вот е приключен а.

Историята ще запише рял 
ко подчертано неговото за
бележително име, което ще 
расте заедно с вековете.

Намирам в бележника си 
някои къси разговори 
случайни срещи с пето, кои
то искам да спололя с чита
телите,

С него сс познавахме от 
млади голини. От онова вре 
ме, когато се създаваше ра
ботническото движение у 
нас, когато социалистически 
те идеи още ферментираха, 
когато Дядото беше още 
млад и Янко Съкъзов твърде 
много запален, когато трибу 
ната в лъсчения цирк ,,Бълга 
рия" (на мястото на сегаш
ните хали) често трепереше 
от горещи спорове, които до 
веждаха поцякога и до сби- 
ване.

ххх

При завъртането на Г. Ди 
митров след 9 септември 
имах случай да го видя и да 
говоря няколко пъти. Слу
чайно и набързо.

При първата среща той го 
рещо ми стисна ръка учу
дено и внимателно мс загле 
да и каза:

— Елин Пелин! Ти още си 
Ти никак пе си ос- 
Колко години напра

ща

Г. Димитров

същия, 
тарял? 
ви?

— Към седемдесет.
— А пък пе изглеждаш на 

толкова.
— Аз съм недоразвит ста

рец, казах шеговито.
Той доста се посмя и вне

запно каза:

при
От разговора си по този въп 
рос съм запомнил следната 
месъл: ,, Всички писатели, 
даже и най-големите, не тр- 
ябва да смятат, че писането 
на книги за деца с маловаж
на работа. Напротив— това 
е едно високо и от огромно 
значение дело. Вески писа
тел трябва да отдели най-ху
бавото ои време и най-хуба
вото си настроение, за да 
напише някоя книга за деца 
та. В съветите писането на 
детски книги е свещенодсйс 
твие”.

вият живот с увлякъл всич
ки. Ако искаш да видиш дой 
ствителшо един съвсем друг 
опят, с удоволствие бихме те 
пратили в Съветския съюз.

— Моето болно сърце 
ми позволява дълги пътеше
ствия — казах му със съжа
ление.

— А би било толкова ху
баво за тебе...

ххх ИС
__ Повсчето . от познатите

от нашето поколение, които 
срещнах след завръщането 
си изглеждат много запазе
ни. Изглежда, че пие сме би 
ли яко поколение. Как сс 
чувегвупаш? — полита.

— Не особено добре. Сър 
слуша. Поврс

При една друга среща за
говорихме за новата съвет
ска литература. Запита мс 
запознат ли съм с нея.

— 1Ге много добро — ка
зах.

_ Тя е в небивал разцвет.
Има интересни 
писатели. Патриоти, всецяло 
отдадени па творчество. Но-

XXX
и дълбокицето ми нс ме 

диха му се съчмоиите лагс- Вндял беше новото изда
ние на моите книги за деца.ри...
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Земеделската кооперация в Г. Тяъмино пред сериозни трудности
Хващал лисици, а хваналТРУДОВИЯТ КОЛЕКТИВ Е ГОТОВ НА 

СЕБЕОТРИЦАНИЕ сърна
в най-кратък срок да изра
боти анализ за дълговете на 
кооперацията.

Това заседание потвърди, 
ч-е работниците не са били 
редовно осведомявани за де 
йността на кооперацията. Ос 
вен това според статута 
кооперацията трудовият 
ктив няма почти никакви ав 

самоуправителии 
права. Всичко досега е било 
оставено иа кооперативния 
съвет, който е съставен пре
димно от земеделски произ
водители. Тоя парадокс ще 
бъде изправен в новия ста
тут, който наскоро ще изра
боти кооперацията.

цех на кооперацията е перен 
табилен. Например минала
та година той е бил в дефи
цит

По инициатива на група 
работници, трудовият колек
тив на земеделската коопе
рация *в Долно Тлъмино про 
веде заседание, на което по
дробно бе разгледано поло
жението на 
организация, 
критично.

Същевременно Службата 
на обществено съчетоводст- 
во писмено е осведомила Об 
щинската скупщина в Боси
леград, че кооперацията се 
намира в трудно финансово 

От месец носм-

Христо Г1етр*ов от село Поганово ще отговаря 
пред студията за нарушения в Димитровград, понеже 
къъ края на месец февруари поставил капан за ли
сици, в който се хванала сърна.

Наказанието във връзка с провинението му ще 
определи съдията за нарушения, а сега Христо Пет
ров трябва да плати 1.200 динари и на ловното дру 
жество за нанесена вреда.

от около 60.000 динара.
Трудовият колектив на ко 

операцията изказа готовност 
със себеотрицание да надде 
лее всички трудности Те ис
кат да преминат на минимал 
ни лични доходи и да се от
кажат от онези средства, ко 
ито не са получили минала 
та година. Това може значи 
телн-о да заздрави финансо
вото положение. Готовност 
за по-добра делова организа 
ция изказа и дирекцията на 
кооперацията.

Заседанието на трудовия 
колектив приключи с избира 
нсто на петочлеина комисия,

тази стопанска 
което е доста и а

колс

тоиомни
А. Д.

Самооблагане в Димитровградскоположение, 
ври миналата година теку
щата сметка на кооперация
та се намира в непрекъсната 
блокада. За три месеца рабо 
тниците не са получили ли
чни доходи, а дълговете към 
доставчиците се увеличават. 
В момента деловите партньо 
ри посредством съда търсят 
от кооперацията 1.370.000 ди-

Трънски Одоровци: Подър
жане на комуналните обекти

в. в.

Гоиндолски инициативи
Тезически способни лица. 

трудодни главно ще се изра 
зходват за поправка на сел
ските пътища за двете села, 
какте и за поправка на сел
ските бунари. които ползва 
населението. Един трудоден

Населението от Трънски 
Одоровци за изграждане и 
поддържане на комуналните 
обекти въвежда за тази годи 
на местно самооблагане по 
шест трудодни. Онези, които 
не дадат необходимите тру 
додни ще заплатят по 40 ди
нара за един трудоден.

ВИСОЧКИ ОДОРОВЦИ и 
ГУЛЕНОВЦИ: ПОПРАВКА 
НА БУНАРИ И ОБЕКТИ

нара.
Имайки предвид това поло 

жение работниците детайлно 
и откровено заговориха за 
причините, които са създали 
сегашното положение на ко
операцията.

Тлъминската коперация де 
йствително работи в много 
трудни и сложени условия, 
в сравнение с която и да 
било стопанска организация 
в комуната. Тази реалносп 
кооперацията трудно ще мо
же да надмине за кратък 
срок. Обаче по мнение на р. 
ботниците това не е единст
вената причина за трудност 
те ,които оега изпитва коопе 
рацията.

На заседанието се изтъкна, 
че не се е работило достат? 
чно пестеливо. Значителните 
пътни разноски (над 100.0С. 
динара) и другите излишн. 
разходи са действували о. 
рнцателно върху всички 
лови резултати на коо-пер; 
цията.

Работниците — магазине- 
ри убедително доказаха, че 
кооперацията вече дълго вре 
ме не държи сметка за по- 
икономична и рентабилна по 
литгаса на снабдяването. То 
ва е довеждало да се натру
пват запаси на стоки, които 
сега трудно може да се про- 
дадат особено ако се 
предвид по-добрата конкуре 
нтна способност на другите 
стопански организации в 
общината.

В момента коперацията 
има на лагер сух непродаден 
шипков плод в стойност от 
300.000 динара.

Една от причинните за се
гашното положение е, че 
кооперацията има и такива 
магазини, които постоянно 
създават дефицити. Изнснад 
ва че и селскостопанският

Самооблагане за асфалти
ране на улици

за жителите на тези две се
ла струва 50 динара.

За правилното изпълнява
не на местното самооблагане 
то ще се грижат местните об

И досега селищата в Дими 
тровградско редовно са въве 
ждали местното самооблага 
не. Обикновено — за решава 
не на някой наболял комуна
лен, или по-просто казано, ~
„селски" проблем. Очевидно в Гоин Дол навре

^ ме са разбрали и са поелзд-
Примерът на Гоин дол оба вали примера на града, кой 

че заслужава да бъде особе то миналата година въъведе 
но изтъкнат. Защото наболе също такова самооблагане за 
лият въпрос, който искат да асфалтирането на улиците, 
решат чрез самооблашето, Ако искаме съвременно да 
не е вече „селски”, а „град-----живеем (а ние-това искаме!), ~-т- . ..
ски“. ще трябва главно сами да си Дроговищици — Ьлдорооо зо орокониери

Именно тези дни общин- създаваме условия. Това е
ската скупщина в Димитров Девизът, от които се ръковод
град даде виза за въвеждане " жителите на това дими-
на петгодишно место самооб тровградско село.
лягане в Гоин дол. Със сред- Примерът на Гоин дол оба 
ствата, които ще бъдат съб- че не трябва да остане изкл
рани, гоиндолчани ще асфал ючение. Няма основание да
тират селската улица, свърз не ги последват и останали-
ваща ги с асфалтното шосе те крайградски селища —
Пирот — Димитровград. Желюша, Лукавица, Гради-

. нье. Още повече, че поез по-
А? още' че мест‘ следните години в тях се заното самооблагане се въвеж

да в размери от 2°/о върху ли селиха много работници. И 
чиня доход (от трудови от- не рядко се чува мнението: 
ношения, пенсии, самостоя- ЩОм работшщите 
телни дейности, занаятчии- 11лащат за уреждане на 
ски услуги...) и от 5о/0 върху ци тротоарИ| канализаци„ и 
кадастралния доход. защо и те не се ангажи.

Гоиндолчани не за пръв рат в решаването на жизне 
път проявяват висока органи ните проблеми на крайграА_ 
зираност, когато трябва да ските селища. 
се решават жизнени пробле
ми на селото. Преди години 
те бяха между първите, ко
ито се електрифицираха, а 
след това първи, които нап
равиха селски водопровод в 
Димитровградско. Изглежда

и тоя път гоиндолчани ще 
бъдат първи от жителите на 
крайградските селища, кои
то ще имат асфалтова връз
ка с града. щности, които в началото на 

идната година пред събрани 
ята на избирателите трябва 
да дадат отчет как са израз 
ходвани трудодните.

Тазгодишното местно само 
облагане в селата Височки 
Одоровци и Гуленовци възли 
за на 2 трудодена за физи- Ст. Н.

Занапред всеки риболовец 

и пазач
Как да се запазят рибите в 

Драговищата и в останалите 
рекички в босилеградската 
община от по-нататъшно бра 
кониерство — бе главен въ
прос, на който на годишното 
си заседание потърси отго
вор спортното риболовно 
дружество в Босилеград.

Константира се, че при се
гашното положение предстои 
опасност от цялостно уни
щожаване на пъстървата, за
щото числото на браконие- 
рите се увеличава. Особено 
опасни са онези, които уни
щожават рибите с взрив.

Риболовното дружество ре 
ши енергично да се спрат 
тези прояви. За тази цел все 
ки спортен риболовец ще бъ 
де опълномооцен да се бори 
срещу бракониерството като

на всеки заловен крадец със 
тави акт до съдията за нару
шения. Такова право ще се 
даде и на милиционерите. Тр 
ябва обаче да се изтъкне, че 
от заловените досега брако- 
ниери малцина са били нака 
зани. Това е била грешка на 
съдията за нарушения.

С помоща на държавните 
органи риболовците ще нап
равят опит да разкрият ка
налите, по които бракониери 
те се снабдяват с взрив. Спо 
ред закона контрабандата с 
взрив представлява тежко 
престъпление.

в града
има

Надваме се, че наскоро
и сред останалите ще започ
нат подобни За председател на риболо 

вното дружество -е избран ✓
Радован Пуртич

акции, понеже 
редица комунални проблеми 
чакат да бъдат решени. , командир 

на милицията в Босилеград.
Ст. Н. В. В.

Сушата
продължава

Шега вече няма. И най-до 
бре презимялата пшеница и 
ранните зеленчуци не напре 
дват, а вегетацията на трева 
та и на изкуствените ливади 
е в голям застой. Ни послед 
ното застудя ване не помогна 
много. Според думите на ин 
женер агр. Йордан Марин- 
ков, инспектор по 
стопанство в Димитровград, 
много по-големи

Селскостопанските Сушата и досега зле се от 
рази в залесяването. Защото, 
както казва инж. Йордан Ма 
риико-в, ,,сушата 
тон и тежък проблем. Ако 
продължи още, програмата 
по залесяването в настояща 
та година с 100 хектара и 
20 хектара от миналата го
дина, не ще бъде реализира 
на”. Така например вече мно 
го от посадени фиданки са 
изсъхнали, а досега са заса 
дени 40 на сто

произ
водители значи и всички хо 
ра в общината имат основа
ние за загриженост за съдба 
та на посевите и целокупно 
то селско стопанство. Суша 
та, ако продължи, ще остави 
сериозни последици и върху 
животновъдството. Без влага 
не ще има и достатъчно тре 
ва и оено и на 300 хектара 
с експарзета и смесени тре
ви в подножието на Влашка 
планина. За животновъдите 
това са двойни грижи — ще 
имат главоболния и 
подготвянето на зимнина за 
добитъка, и как да й осигур 
ят пасища.

дневно се заливт. Ако суша
та продължи повече от два
десетина дни (последното за 
студяване може амалко да на 
мали катастрофата) зарове
ните фиданки ще изсъхнат. 
Тук пак ще пропаднат значи 
телни средства, а покрай то 
ва още по-големи щети ще 
има от голините ако останат 
незалесени, от фуража на 30 
хектара в Кусувранска река. 
Това значи, 
около регулацията на р. Мо 
рава няма да бъде изпълнен 
в настоящата година.

е неприя-

Угрозвна
раститеп
носна

селско

последици 
ще настъпят ако за двадесе
тина дни не паднат по-голе;- 
ми дъждове и този край ще 
се намери в същото положе
ние, в което се намира и сел 
окото стопанство във Войво-

че част от планаот предвиде
ните в настоящата 
площи. По-нататъшното 
лесяване е спряло поради су 
шата и затова около 500 000 
фиданки

годинаоколо за-

дина.
са заровени и еже М. Б.
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Обществен договор
при заемане на работн в трудовите и

Член 1

за определяне правото на предимство
други организации

С този обществен 
съвет на то месечно от заплатата и до 100 динара при

ход от земеделието за година се получават 10 
точки.

профорганизацСГМ^Г^
“я наЛССРНР°оГА- °^н”аконфеУ 
н! „Л ?РН’ °бщ™ската конференцияна Съюза на младежта. Скупщина на общност 
та по заемане на работна ръка в Ниш и Зе™
договора!Шк1тпП°'НаТаГЬШШ,я тексг поАНисалн договора), като оценяват че правилността пои
м“еф°„кааснРаб°Та “ Аосе1ъ!шннте°слабости 
оав ай,,!™ Аа се Розрешат само със зд- 
?еоии ппТ договор с ясно изработени кри
то та I“™“’ Са съглас™. че заемане- , работна ръка в димитровградската об-
ГалТло"ГРеСТаННа грижа на всички подписали договора, вследствие на което утвържда
лимДР!1ТерНИ За опРеАеляне правотГна те 
А™,™ "РИ заемане нз Работа в трудове 
лп™ °РганизаЦии (в текста нататък — тру дови организации).

Трудовите и други организации са длъж-
тозиПРлогоа„еМаИеТО Аа Спазват разпоредете на 
този договор и да приемат на работа предим
но ония работници, които са залисани при
-И^,аРдЪКа “ НИШ’ раЙОННа СЛУжба

За предприетите мерки от предходната 
алинея обществеността и трудовите организа
ции, ще извести Общинският съвет на проф
съюзите, в Димитровград.От 101 до 300 динара месечно 

тата и до 100 динара годишно
от запла-

от прихода от 
кадастър-дохода на член от домакинството се
получават ........................................... 5 точки

Над 300 динара на член месечно от за- 
и без оглед на кадастър-дохода

Член 15

Мерките от член 14 произнася арбитраж 
състоящ се от трима членове.

Председателя на арбитража 
местник избира камарата на трудовите об
щности на общинската скупщина в Димитров
град, а по един член за всеки отделен случай 
определя Президиумът на общинския съвет на 
профсъюзите в Димитровград и трудовата ор
ганизация, която е нарушила договора.

Ако трудовата организация, нарушителка 
на договора, не определи свой представител в 
определения срок, тогава го определя предсе
дателят на арбитража.

платата 
лучават . се по- 

. 2 точки и неговия за-
Член 7

Според броя на членовете в домакинство
то незаето лице получава следните

— С шест и повече членове в
домакинството........................12 точки
^ пет члена в домакинството . 10 точки

— С 4 члена в домакинството .
— С 3 члена в домакинството .
— С два члена в домакинството .

Член 8
Незаетите лица с оглед срока на чакане 

работа от времето когато са се явили в Бюро
то работна ръка получават точки според го
дините на чакане:

— С три и повече години . .
— От 2 до три години ....
— От една до две години . .
— До шест месеца . .

точки:

. 8 точки 

. 5 точки 
2 точки

Член 16
Арбитражът провежда гледането на слу

чая по предложение на всеки подписал дого
вора.

В работата си арбитражът прилага прин
ципите на съдебното гледане на дела.

Своите решени арбитражът приема 
зинство гласове, а решението на арбитража е 
окончателно.

Административните и други работи на ар
битража върши службата на районното бюро 
за работна ръка в Димитровград.

Член 17
По повод критериите, които съгласно член 

13 от този договор се считат за общ акт на 
трудовата организация, трудовата организа
ция и отговорното лице правят нарушение по 
член 148, алинея 1, точка 3 на трудовия кодекс.

Иск за възбуждане на дело по нарушение 
то подава органът на управлението в общин- 

скупщина в Димитровград, завеждащ 
работите по труда и трудовите отношения.

Член 18
Договорът е открит. Към него може да 

пристъпи всяка трудова организация, която 
приема неговите разпоредби по начина, опре
делен с общия акт на трудовата организация. 
Решението за пристъпване се представя на Об 
щинския съвет на профсъюзната организация 
в Димитровград която за това осведомява вси
чки участнички в договора.

Решението за пристъпване на трудовата 
организация към договора се прилага към ори 
гинала на договора.

Члан 2
В случаи когато две или повече безработ 

ни лица еднакво изпълняват условията за ра
ботното място, в смисъл на условията, които 
са утвърдени с правилника на организацията, 
предимство има безработното лице което най- 
много се нуждае от работа, с оглед на соци
ално-икономическото му положение 
териите от този договор.

. 10 точки 

. 8 точки 

. 6 точки 
. . 2 точки

с мно -

Член 9
и на кри- Незаети лица, които са били заети, но са 

останали без работа:
— Независимо от волята им (поради сък

ращаване на работното място или трайно на
маляване обема на работата или на стопанска
та дейност; поради спиране работата на тру
довата организация или ликвидирането й; или 
поради инвалидност на работника)... 15 точ-

Член 3

Социално-икономическото положение на 
лицето се установява въз основа на следните 
факти:

1. Имотното състояние на лицето, което 
иска работа и неговото икономическо поло
жение;

кн.
ската— В случай на заетост на определено вре

ме. .. 5 точки.2. Времето на чакане на работа от запис
ването при Бюро работна ръка в Димитров
град;

Член 10

Незаети^лица: участници в НОБ, инвалиди 
от войната, деца на загинали бойци, жертви 
на фашисткия терор и инвалиди на труда по
лучават по това основание по ... 5 точки.

3. Причините за прекъсване на работа (ако 
дотогава е бил зает);

4. Обществени заслуги и признания.

Член 4 Член 11
Трудовите организации, участнички в този 

договор, се задължават, да осигурят работа на 
всички работници, които без своя вшш са за
губили работното си място. Съгласно с орга
низацията на труда и ползвайки средствата за 
преквалифициране и доквалифициране те ще 
настояват да осигурят за тях други работни ме 
ста или да ги разпоредят на съществуващи 
свободни работни места.

Член 12
Бюро работна ръка е длъжно, съгласно ус 

ловията и елементите от Договора, да направи 
категоризиране на незаетите лица, които са ре 
гистрираии при Бюрото.

Трудовите организации и другите участии 
ци в този договор, както и всички заинтерссо 
авни лица имат право да се запознаят с кате
горизирането от предходната алинея.

Член 13

Имотното състояние икономическото 
положение — на едно лице, което търси рабо
та, се определя въз основа на:

1. Месечния нето приход на всеки член на 
домакинството, произлизащ от всички източ
ници на приходи,

2. Броя на членовете на домакинството. 
Под домакинство, съгласно този договор,

се подразбира съвместност на хора, които не
зависимо от степента на роднинство обединя
ват своите приходи и се издържат общо.

Член 19
Към договора се пристъпва, когато дирек

торът на трудовата организация, въз основа на 
решение на най-горния орган на управлението 
в организацията, подпише договора.

Въз основа на пристъпването към догово
ра трудовата организация е длъжна да съгла
сува своите общи актове с разпоредбите на 
този договор в срок от три месеца от деня на 
подписването на договора.

Договорът има траен характер и всеки под 
писал е длъжен да остане в договора най-мал
ко три години.

За отлъчвано от договора трудовата орга
низация известява предварително, и то 6 месе
ца преди изтичането на срока, предвиден в 
предходната алинея. Ако трудовата организа
ция не извести за отлъчване от договора, тя 
остава още три години.

Член 5

Социално-икономическото положение на 
едно лице и неговото имотно състояние съгла
сно член 3 и 4 на този договор се оценява 
общо и се изразява в точки (поени).

Член 6

Незаетите лица се разпределят в катего- 
от които всяка носи определен брой то- Разиоредбите от член 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

от този договор, които се отнасят до условия 
та за установяване па категориите се считат 
за специални условия за приемано на работни 
ци и имат характер на общ акт на трудовите 
организации — участнички в този договор.

Член 14

рии,
чки:

1. Незаето лице без приходи . . 40 точки
2. Незаето лице без приходи по 

кадастър но с приходи от други 
източници има следния брой

— Приходи до 100 дин. на член от 
домакинството . . .

— От 101 — 200 динара .
— От 201 — 300 динара .
— От 301 — 400 динара .
— Над 400 динара . . .
3. Незаето лице без приходи от заплата 

или от други извори, но което в домакинство 
то си има приходи от кадастър (земеделие) 
получава с оглед на размера на този приход 
следния брой точки:

— До 200 динара годишен приход от земе
делие в домакинството ... 20 точки

— От 210 — 300 динара . • • 15 точки
— От 301 — 500 динара .... 10 точки
— Над 500 линара......................... * точки
4. Незаето лице, което живее в домакин

ство, занимаващо се със земеделие, в което 
има и поне едно лице със заплата получава 
точки като се изчисли доходът от заплатата 
по член на домакиството и от прихода от када 
стър-дохода на домакинството.

__До 100 динара на член от домакииство-

Член 21
Този договор влиза в сила в деня на под

писването му от страна на Общинската скуп
щина в Димитровград, Обпцшския съвет на 
профсъюзната организация, Обпцшската 
ференцня на ССРН, Общинската конференция 
на съюза на младежта в Димитровград и от 
Скутщшата на общността за заемане на ра
ботна ръка в Ниш.

Договорът ще бъде публикуван в Между- 
общински служебен вестник в Ниш, а прила
гането му започва осмия ден от оповестява
нето.

точки:

10 точки 
. 15 точки 
. 10 точки 
. 5 точки 
. 2 точки

кон-
която не сеСрещу трудовата организация, 

придържа към разпоредбите на този договор 
могат да се предприемат следните мерки:

а) Публично освсдомение, с което обще
ствеността ще се запознае за нарушението на 
договора;

б) Обстойно запознаване на членовете на ко
лектива на трудовата организация за същно
стта на нарушението и за последиците; изклю 
чванс от договора в случай на нови или груби 
нарушения на договора, с което едновременно 
се отнема възможност на тази организация да 
преговаря с другите участнички в този дого
вор за приемано на техноложкия излишек на 
нейната работна ръка.

в) Отнемане на възможността оргаиизаци 
ползва средства от фондовете които са

по-голями

Подписали:
Общинска скупщина Димитровград 

Председател
Общински съвет на профсъюзите 

Председател
Общинска конференция на ССРН 

Председател
Общинска конференция на СМ 

Председател
Скупщина на общността по заемане 
Ниш
Трудови организациипредназначени за осигурявано на 

заетост.
Директор
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СОФК-а инаСъвместна^ акция 
общинската скупщинаГ Изатовци

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 

СПОРТНИЯ ЦЕНТЪР
НА ИЗБИРАТЕЛИТЕБУРНО СЪБРАНИЕ

за електрифика-гите. Алексов говори и 
цнята на Висок, като изтъкна, чс някои 
домакинства в момента не могат да вие 
сат нужните суми само зарад това, че 
кооперация „Сточар'’ няма пари да зап
лати изкупените произведения. Миливое 
Иванов се спря върху лошото състояние 
на пътя Висок — Димитровград. Топ пре 
дложи рейса от Сенокос до идва четири 
пъти за Димитровград, в съда и община
та да не викат хората в дни когато не 
върви рейса. Никола Иванов, говори за 
сътрудничеството между ,,Сточар и про 
изводнтелнте. Той се застъпи коопераци 
ята да заплаща продуктите на селяните

Неотдавна селяните от Изатовци раз
гледаха проектобюджета и проектопла
на на общината за 1972 година. След ка
то се запознаха с материалите, нзбнра- 
телите живо разискваха 
документ. Те изразиха желание да се от
пуснат по-големн средства на Центъра 
за култура и забава в Димитровград, 
тъй като това е единствената институ
ция в общината, която се грижи за кул
турно-забавния живот в комуната. Пред 
ложено е да се увеличат премиите за мля 
кото.

Отборникът ИЛИЯ АЛЕКСОВ говори 
за значение на новоткритата библиоте
ка в Сенокос, като остро критикува за
що тя е открита в Сенокос, където е 
достъпна на хората от останалите села 
бъе Висок. Той каза, че в Каменица тря 
бва да се засилва работата на библиоте
ката при основното училище, където мо 
гат учениците и селяните да ползват кнн

и републиката обезпечава и до 40% от 
ИНВЕСТИЦИИТЕ ЧРЕЗ ФОНДА ЗА ПОСТРОЯВА 
НЕ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ И ПЛОЩАДКИ В СТО 
ПАПСКИ НЕРАЗВИТИТЕ КРАИЩА

по този важен

Общинската скупщина в Димитровград на 
последното си заседание прие решение съвме 
стно със СОФК-а (Съюза иа организациите по 
Физическа култура) в общшгта да участвува 
па конкурса, обнародван от републиканска 
Фонд за построяване на спортни ооекти и пло 
щадки, за допълнителни средства, с които 
биха се построили спортните обекти в Спорт 
ния център в града. Това решение наи-веро- 
ятно в момента е и единственото, което гаран 
тира, че до 1975 година окончателно ще бъде 
построен Спортния център.

по-реално.
Събранието в Изатовци показа, че из

бирателите са заинтересовани за разре- 
шаавне на много обществени и комунал- 

въпросн във Висок.

пе

ни
Ц. Димитров

7V.
Димитровградска мозайка

Спортния център най-сетне 
ще бъде решен. Очевидно, 

за акция, кой
то не трябва да бъде грижа 

СОФК-а и общинска

Неотдавна конференцията 
на Съюза на организациите 
но физическа култура в Сър 
Сля прие решение за създа 
пане на Фонд по изгражда
не на спортни обекти и пло 
щадки в стопански неразви
тите общини, който през пе 

1971—1975 година ще

»УВИСЕШ СЕ ЛУСТЕРЕ 

ПО СЕЛАТА«
става въпрос

само на 
та скупщина, а и на остана- 

обществено-политичес-лите
ки и стопански фактори. 
Преди всичко затуй, че об
щината трябва да 
60%, па и повече, от проекто 
сметката. В момента толкова 
средства доста трудно ще бъ 
дат събрани, ако не се анга 
жира и димитровградското 
стопанство и останалите об
ществени фактори.

Дограждането на Спорт
ния център през последните 
години бе постоянна тема на 
спортните, обществено-поли
тическите и други дейци в 
комуната. Може би сегашно 
то решение ще бъде най-бър 
зият изход от положението 
и града най-сетне ще получи

риод
разполага с пет милиона ди 
нара. Средства от тоя фонд 
могат да се получат 
ст онези, които се считат спо 
ред закона за частично не
развити (Димитровградска 
община принадлежи към та 
зи група) и които имат го
тови проекти за построява
не на спортни обекти. Разби 
ра се, като предварително 
общинският Съюз на органи 
зациите по физическа култу 
ра и самите общински скуп 
щини осигурят останалите 
60%.

Решението на димитров
градската община да участ
вува на конкурса дава осно 
вание да се надяваме, че про 
блемът за построяване на

осигури

електропровод щс станат до 
започване на лятото.

ко ще поскъпне — ял рабо
тата, ял материалът — утре 
или други ден“. И по 200 
хиляди стари динара дават 
хората за жилищна инстала
ция. Слагат крушки и 
плевните, а колко контакта 
трябват за телевизор, за ра
дио, за печка. Нали затова 
се дават парите — за „лъсни 
юту“.

самоНЕОТДАВНА при предсе
дателя на общината в Дими
тровград дойде един моннча 
нин. Нисък, набит, с каскет- 
че, килнато малко настрана, 
15 с една усмивка, в която от 
риваш деловит човек.

От вратата още рече: ,.Зд
расти, Митко. Дойдох да пи 
там, може ли да копамо дуп 
ки за стълбовете в Моинци?“

А после — нататък, докато 
токът не стигне до Сенокос.по

Е, има неверни томи и тук. 
Опъват се, измислят едно-дру 
го, разубеждават хората.

,,Нека правят така! Ще ги 
питаме къде са били, когато 
ние се потихме и събирахме 
пари. Май тяхната ще стане

НЕВЛЯНЦИ ПОЧВАТ ОТ 
„ЛУСТЕРА"—Чакайте, бе хора, нали 

еще стълбове нямате, дупки 
те ще се напълнят и пак ще 
трябва работа — рече прелее 
дателят.

А човекът не го изчака да 
довърши: „Мани това бе пре 
дседателю, пратили са ме 
моинчани, ще ми 
панталоните, 
че не може да копаят. Ти 
знаеш ли, кога село си нау
ми нещо“.

Но пак си отиде с предсе
дателското поръчение: ,,Изча 
кайте, бе хора, докато стиг- 

стълбовете.“

спортно-рекреационен цен
тър, от който се нуждае 
градът.

Невлянските жители, из
вестни по шегите си, като че 
са позабравили смеха. Мно
го пари им трябват, а те с 
шега не се събират. Но ето, 
намери се динар и за лус- 
тер. Като светне, може ли 
без лустер (така му казват 
на полюлея) в гостната стая, 
в която по-рано есенно вр
еме са пазени и крушите, до 
като „угният“.

като на кьосовеца от приказ 
ката“ — казват хората.

Ст. Н.

ЖЕЛЮША СЕ ОПЛАКВА
изпраше 

ако им кажа, Желюшани отдавна са сва 
лили много грижи. Имат ток 
отдавна, вода си вкараха ми 
налата година и сега мисли
те им отиват към асфалтови 
пътшца и други улеснения.

Димитровград

СТ0П‘ ЗА ВОДАТА!7
Но и те си имат мъка с то 

ка. Именно Електродистри- 
буцията в Димитровград все 
още ги смята за загубено се
ло и събира парите за консу 
мирания ток на четири-пет, 
че даже и на осем месеца ве 
днаж. А хората харчат ток 
с печки, с хладилници, с те 
левизори и с какво ли не 
друго и киловатите се навър 
тат.

Много домакинства вече 
са завършили с жилищната 
инсталация и са сложили по 
люлей.

пат От компетентни лица в 
„Услуга" узнахме една не
приятна вест: ,,Ако сушате 
продължи — Димитровград 
може да почувствува недо
стиг на вода. Затова апелира 
ме водата да не се пуска да 
тече на халос и да не се по 
ливат градините от чешми
те” ...

и Нишава, чувствително на 
маляха. И макар че помпите 
работят с пълна мощност — 
вода няма достатъчно.

А какво става с потребле
нието?

ОДОРОВЦИ БЪРЗА

Осемдесет домакинства от 
Одоровци в Забърдието на
прягат сили да им 
ток до Седми юли. 
мрежа искат вече, 
електропроводът е тук, наб
лижава ежечасно. Но мре
жата е селска грижа, там об 
що се работи. А по домовете 
всеки си прави инсталации, 
защото „що го знаеш“ кол-

„Увисеше се лустерйе по 
Невлю“ — ми каза един поз 
нат, когато го питах как им 
върви електрификацията.

засвети
Селска
защото То се увеличава.

Решението, засега, е в на
маляване на 
изразходване на вода. Не се 
касае за ползването на вода 
за хигиенични и др. преки 
нужди, но конкретно казано 
— да не се ползва за поли
ване на градините.

пр екомернотоДнмитровградчани най-доб 
ре знаят какво значи да се 
остане без вода.

С тоя проблем се борят с 
години наред. Преди някол
ко години със самооблагане 
бяха осигурени 
средства и бяха хванати во
дите от извора при Ивкови во 
деници и включени в мрежа 
та. Също така, за целта „Ус
луга“ поставит* две помпи на 
Нишава. По 
мрежата, при нормални ус
ловия, всяка минута протича 
по 500-600 кубически 
вода.

Положението сега обаче е 
друго.

Поради продължителната 
суша, и каптираните извори.

А с това не е ли казал вси 
чко за въодушевлението на 
хората от работата, която са 
почнали? , И хайде плати тогава поха
ВИСОЧАНИ, ЩЕ ВИ ИЗПРЕ & рченото за осем месеца наве 
ВАРЯТ $л*днаж. „Вол ли да изпрягаш

за ток?“ — питаше един жел 
юшанин председателя на об
щината, при когото бе дошъл 
да се оплаче от дистрибуция

значителни
Да погледнем какво ставц 

сега: всяка сутрин, всяка ве
чер. дори понякога и през 
деня — хората поливат гра
дините си. Изразходват се го
леми количества вода, напре 
жението в мрежата (поради 
слабия прилив) отслабва до 
крайни предели и водата не 
може да стигне до всички.

Най-лошото 
избегне само 
разходваме разумно.

Неотдавна височкият коми 
тет по електрификация на
прави договор с „Градня“ да 
им построи трафопостовете 
да прехвърли жицата през 
Видлич от Моинци! „Най-ев 
тино от евтиното искаме“ — 
казаха на директора на ,,Гра 
дня“ преди да почнат прего
ворите.

И след един час-два дого
ворът стана. Седем трафопос 
та и три-четири километра

та.
този начин в

А пък наистина какво би 
пречило на тия хора от дис
трибуцията да си искат пари 
те за тока всеки месец и от 
желюшани, които вече никак 
не са по-долу от димитров- 
градчани.

метра

може да се
ако водата из-

М. Н. Нейков
М. А.
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а » просвеща ★ изкуство
Общинско състезание на рецитаториБележка ' '■ •ТЕЗИ дни в малкия салон 
на културния център в Ди
митровград се състоя общин 
ско състезание 
рецитатори. В състезанието 
взеха учачстие 10 рецитато
ри, от които двама от райо
ните Смиловци и Долна Де- 
ввля.

Първо място зае миналого 
дишният първенец Марика 
Симова, ученичка в димит
ровградската гимназия. На 
второ място се класира Зден 
ка Тодорова, а трето място 
делят Сладжан Еленков и Ме 
лания Накова.

Първокласираната рецита 
торка ще участвува на репуб 
ликанско състезание на мла 
днте рецитатори, което 
се състои в Белград.

Състезанието на рецитато- 
рите е станало традиция в 
Димитровград.

на младитеДа не 

извадим 

очите- 

зарад 

веждите!

Пред около 50 любители 
на поетичното слово, 
ученици на димитровград
ското основно училище и ги 
мназията, младите рецитато
ри премериха сили

главно
ще

в худо
жествено изпълнение на пое
тични творби от югославски, 
български 
писатели.

и чуждестранни
Петнадесет Ст. Н.учители 

от общо 60 души в ди
митровградските осно
вни училища, без необ 
хедимия ценз, ще оста 
кат без работа през се 
птември. Такова е по
велението на закона и 
на общинското реше
ние.

Поставя се въпрос: 
какво да се направи с 
тези хора, които в про 
дължение на много го 
дини са вършили обще 
ственс-полезна работа.

От друга страна, име 
нно те са били убежда 
вани да напуснат учи
телките си места и да 
работят в горните кла 
сове, понеже такава е 
била нуждата. Тогава 
те волю-неволю са се

Поръчете си списание »Мост«
Най-новата ВЕЛИМИР МАТИЧ, 

инята на МАРКО НИКЕЗИЧ, 
ДРАГОСЛАВ МАРКОВИЧ, 
ТОДОР СЛАВИНСКИ и СТО 
ИЧКО АНГЕЛОВ и За ключ е 
нията. Тези материали 
цялост, без съкращения.

Покрай тези интересни тек 
стове, „Мост” помества ста
тия за отзвукът на Лайпциг 
ския процес в Югославия — 

Поръчете си навреме най- 
книжка на ,,Мост”. 

Тя струва само три динара. 
Поръчките изпратете до Из
дателство „Братство“, Ниш.

книжка на сп. 
„Мост” донася твърде богат 
и разнообразен материал.

С цел по-обширно да запо 
знае своите читатели и 
помогне

изказва

да
на активистите в 

ежедневната им обществено- 
политическа дейност, ,,Мост” 
помества по-голяма част от 
материалите от съвместното 
заседание на ЦК на СКС и 
Председателството на ССРН 
за междунацноналните от
ношения и политиката за на

са в

новата •I,
ционалното равноправие. На 
първо място е докладът на Методи Петров Цветя

Из дейността на общинските съветисъгласявали, 
са разбирали изисква
нията на врехмето.

Днес тяхното положе 
ние е незавидно.

В състояние ли е ди

понеже

Кооперативните домове - 

разсадници на културата
В гимназията ще се запишат 

105 ученикамитровгр адската 
мишленост, а и ведом
ствата. да приемат те
зи хора на работа? Още 
повече, когато се има 
пред вид, че те имат 

образование.

про-
Съветът за образование и 

култура на Общинската ску 
шцина в Босилеград взе ре
шение в новата учебна годи 
на в гимназията „Иван Кара 
иванов" да се запишат 105 
ученика в пъви клас, а в 
училището за квалифицира
ни работници 70 ученика.

Разглеждайки положение
то на учебното дело в кому
ната, съветът констатира, че 
е то изправено пред редица 
сериозни проблеми, от кои
то най-много доминират: кал 
ровият, липсата на съответ
ни помещения и недостатъч 
на училищна оборудсност.

В най-трудно кадрово по
ложение се намира гимнази 
ята в Босилеград, в която 50 
на сто от обучението се про 
вежда неквалифицирано. От 
основните училища в подоб
но положение сс намира тор 
нолисииското.

Съветът направи опит да 
изнамери решение за всич
ки просветни работници, ко 
ито по силата на закона в по 
вата учебна година ще ост
анат без работа. Взетите за 
тази цел предложения 
бъдат наскоро разгледани и

от Общинската скупщина.
Поради липса на помеще

ния сериозни трудности и- 
мат най-много основното учи 
лище в Бистър и подведомст 
вените в Долно Тлъмино, Ка 
раманица, Гложие и Колчи- 
на Гарина.

Нам-голямо внимание Съве 
тът за образование и култу
ра задели на въпроса за ра
ционализация на училищна
та мрежа в общината. Има 
училища, които поради мал 
ко число ученици са прека
дено скъпи. Така например 
образователната цена по уче 
пик в няколко дребни подве
домствени училища възлиза 
па 530.000 стари динара в 
сравнение с останалите учи
лища, при които тази цена 
с около 175.000 динара. Кон
статира се, че бедната босп- 
лсградска община един та
къв лукс не може да си поз 
воли. За решаването на тоя 
въпрос ще сс пристъпи към 
изработването па детайлен 
анализ. С рационализация
та щс се спестят средства, 
които ще се използват за обо 
рудвапе па училищата.

А ИЗВЕСТНО Е, ЧЕ МНОГО СГРАДИ СА ПРЕВЪР
НАТИ В СКЛАДОВЕ, МАГАЗИНИ, КАНЦЕЛАРИИ

Когато бяха строени кооперативните 
преди всичко, се целеше културното развитие 
селата, относно бяха изградени за културни цели. 
Сега обаче повечето от тях се превърнати в складо
ве, магазини, канцеларии... Ето защо, шестото ре
довно заседание на Културно-просветната общност 
в Сърбия прие препоръка да се възвърне първобит
ното предназначение на кооперативните домове, т.е. 
да станат разсадници на културата.

До общинските скупщини е изпратено възвание 
да усвоят необходимите решения и да дадат поме
щенията в кооперативните домове да разполагат с. 
тях местните общности или други организации, ко
ето ще превземат отговорност за развитието на кул
турния живот на село.

Тези домове са строени със сдружени 
населението, на което сега, според препоръката на 
Културно-просветната общност, трябва 
възможност отново някои помещения да преуредят 
за културни дейности. Счита се, че това ще раздви
жи културния живот на ссло# който през последни
те години именно зарад липсата на помещения за
глъхва.

домове,средно
Може би, един от на

изходите е и в прераз 
глеждането на общин
ското решение за за
вършване, относно в 
отменяването му за 
още известен период. 
Става дума за специ 
фичността в образова
нието, тъй като обуче 
нето тук е на българ
ски език. Известно е. 
че нови кадри дълго 
не са подготвяни за та 
киза училища. Защото 
младите, които биха ги 
сменили нямат знания 
по езика. При това „не 
специалистите” — пре
подаватели вече са на 
трупали педагогически 
опит и знания, което 
успешно може да за
мени „неквалифицира 
ността" им.

сили на

да се даде

Ст. Н. щс
В. В.

ЧЕТА ТЕЛИТЕ НИ ПИШАТ

>; Страница 

за ученици, 
студенти, 
работници...«

чс нямаме такава строго определена страница, нне 
и досега смс пускали и пускаме стапш, 
от ученици, студенти и работници. За съжаление, 
малцина са онези, конто нн сс обаждат н ни пишат 
за проблемите, конто ги вълнуват.

Публикувайки предложението на Сппска Дон
чева, същевременно отправяме покана до всички за 
инторссованн, а особено до тези, за конто сс застъ
пва тя — да ни пишат. Ако получим достатъчно н 
разнообразен материал, в следващите броеве бихме 
открили и специална страница.

написаниКато изказва задоволство от съдържание- 
братство”, нашата читателка СПЛ- 

общинскии съд в Гни- 
.. но би би

то на вестник
СКА ДОЙЧЕВА, служща в 
ланс, ни дава следното предложение: (/ .

„Братство” има една свободна странило лошо ако
ца за ученици, студенти и работници, кьдсто

публикуват но някои своя статия,,.
те

биха могли до

Рредакцията 
да благодари на 
жение. Същевременно обаче трбва да кажем, макар

па вестника, преди всичкво, иска 
чигателката за уместното продло-

^ЛЛЯЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ
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Сурдулица
Марксическо образование на 

младежта
С »ШТСШ« 1 

»ФЕРИАЛТУШСТ« НА МОРЕ ОК на СЮМ ЛЮБИША РИ- 
СТИЧ отговори, чс за десети 

училището трябва да

ОКПредседателството на 
па Съюза на младсжтта 
Сурдулица върши сериозни 
подготовки за откриване на 
политическо училище за мар 

образование

в
иа дни
започне с работата си, а заПояснения: За да участвувате във 

викторинта е необходимо:
— ДА СТЕ ЧЛЕН НА МЛАДЕЖКА

ТА ИЛИ СТУДЕНТСКАТА ОРГАНИЗА 
ЦИЯ

минаване на лекциите са не
обходими около 100 часа. Ако 
кандидатите учат 4 дни по 3 

седмицата, обучение
то би продължило 2 месеца, 

учат 3 дни по 3 часа.

наКУПОН № 2 ксическо 
младсжтта. Вече се записват 

от среднощколс- 
мла-

?
кандидати
ката и работническата 
деж. Отзивчивостта и интере 

са големи. В изготвената 
програма са предвидени за 
проучване 4 отдела: история 

международното работни 
движение; развитие 

работническото движе
ние в Югославия и историче 

развитие на СЮК; мла
дежко движение в общество 
то; обществено-икономичес

: Въпрос: КОЯ ГОДИНА ДРУГАРЯТ 
ТИТО Е БИЛ ОСЪДЕН ЗА КОМУНИС
ТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА ТАКА НАРЕ
ЧЕНИЯ „БОМБАШКИ ПРОЦЕС" В ЗА
ГРЕБ?

— ДА СТЕ АБОНАТ НА ВЕСТНИК 
.БРАТСТВО" ЗА ЕДНА ГОДИНА

В следващия брой ще изберем два- 
ма души за летуване, които са пратили 
точни отговори иа въпроса от купон УУЬ1.

часа в:
сът

а ако
първият випуск би завършил 
обучението за 3 месеца.

:
на
ческо Преподавателите тце бъдат 

местни, но за интересни те
ми ще бъдат ангажирани ре 
публикански обществено-по
литически дейци Издръжка-

Отговор: ------------------------------

Име и презиме ---------------------

Точен адрес ------------------------
Отговорите изрежете, залопете 

пощенска картичка и я пратете веднага.

»БРАТСТВО« па

ско

Станко Паунович 
№ 72
18000 Ниш

киге отношения в странатана
та на младежкото политичес 
ко училище ще поеме ОК на 
Съюза на младсжтта и ОК на 
СКС в Сурдулица.

ни.
На въпроса, кога ще отпоч 

не училището с работата си 
и колко време ще трае обу- 
чеението председателят на М. В.

Младежки разговори ОТВАРЯЛ ПИСМА 

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕМалко грижи за марксическото 

образование Секретариатът на вътреш
ните работи в Димитров
град е подал иск за наказа
телно дело срещу Любомир 
Михайлович, пощальон от 
Димитровград, поради това, 
чс е отварял писма (предим
но анонимни), изпратени на 
адрес на Секретариата на 
вътрешните работи, секре
таря на ОК на СКС и пред
седателя на общината. Също, 
по изказванията на някои 
граждани, били отваряни и 
техни писма, особено ония,

които пристигали от чужби
на.

На 15 март т.г. Любомир 
Михайлович е бил призован 
в Секретарита на вътрешни
те работи, където е признал 
вината си. Същият не е съу
мял да обясни какво го е ръ
ководило да прави това.

Пощата от Димитровград 
от своя страна, против Любо 
мир Михайлович е предприе 
ла дисциплинарни мерки.

Успехът на учениците в 
гимназията винаги привлича 
ше вниманието на средата, 
а резултатите винаги широ
ко се коментираха по най- 
различен начин и всеки си 
има свои основания за свои
те заключения.

Какво за успеха си през 
първото полугодие .мислят 
учениците в димитровградс
ката гимназия узнахме от пре 
дседателя на младежката ор 
ганизация Предраг Димит
ров, ученик от втори клас. 
Той ни отговори на следните 
въпроси:

проблеми по изграждане на 
самоуправително общество . 
и изучаването на марксизма 
изобщо. Това твърдение мо
га да илюстрирам със след
ния пример: през октомври 
миналата година организира 
хме първенство по баскетбол. 
Почти всички ученици дой
доха и с въодушевление сле 
деха състезанията. Но кога- 
то почти по същото време, 
за същите ученици, органи
зирахме сказки по конститу 
ционните промени и за аман 
дманите, .малцина се отзова-

лагаше да осигури достатъч 
но други учебници и лите
ратура.

Във второто полугодие и 
училищния комитет и учили
щната общност много са по- 
активни. Организирахме по-

А. Д.
^ААААА/ЧАААА 'УУЧЛЛЛ/* >ЛААААЛ

На всички другарки и другари, които през учебната 
1952 година са завършили гимназия св Босилеград, СЪОБ-| 
ЩАВАМЕ, че ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВУВАНЕ НА ДВАДЕ1 
СЕТГОДИШНИНАТА ОТ ЗАВЪРШВАНЕТО НА ГИМНА 
ЗИЯТА НА ТАЗИ ГЕНЕРАЦИЯ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 27 
МАЙ В БОСИЛЕГРАД. !

ха.— Говори се, че учениците 
в гимназията са показали 
слаб успех в края на полуго 
дието. Какво мислите по въ
проса?

Длъжен съм да изтъкна, че 
организация и катои като

комитет малко се занимавах- 
с проблемите на марксис 

ткото образование в учили
щето. Това оценихме като го 
лям пропуск и затух комите

ме

— На края на полугодието 
без слаби бележки имаше 45 

Това е , Умоляваме всички другари и другарки от този випуск1 
I да се оборят най-късно до Първи май тази година на Винко| 
Андонов учител в босилеградаката гимназия от когото могат1 

, Да получат и необходимите справки. !

на сто от учениците, 
с 5 на сто по-слаб успех

миналата учебна го
та вече проучва проблема. 

Иначе, в нашето
от

училище 
няма нежелани явления и за 
странявания. Това

края на 
дина. Успехът в края на пър 
вото полугодие почти вина
ги е по-слаб от успеха в края 
на годината. И покрай това, 
проучвахме причините за 
слабия успех на учениците. 
Те твърдят главно, едно: че 

е зарад закостенялото

Предраг Димитров
е още ед

но доказателство, .че по-лес-сещения на жените-майки в 
болницата по повод Осми 
март. Сериозно се готвим за 
гимиазиадата.

Отбор за чествуването
Босилеград

дите да запознаят завоеванн 
но ни е да организираме мла 
ята на марксистката наука.

това
схващане, че във второто по
лугодие се работи и навакс
ва и всичко пропуснато 
първото полугодие, а резул
татът накрая значително ще 
се поправи. Досега вече са 
поправени много слаби беле

М. Б.— Какво можете да ни ка
жете за марксическото обра 
зование във вашето учили
ще?

В

— Марксическото образова 
ние в нашето училище е све 
дено само на обучение по со 
циология. Преди няколко го 
дини в това отношение се 
работеше много по-добре и 
по-организирано. Учениците 
имаха марксистки клуб, кой 
то работеше с успех. Считам, 
че наша голяма грешка е, че 
допуснахме да угасне тази 
хубава традиция. В 
ния комитет имаме намере
ние да възобновим работата 
на клуба. Поради занемярва 
нето на работата на идейно- 
политическото издигане, гол 
ям брой младежи са индифе 
рентни, когато се касае за

ПОРАДИ ОБЕЗЧЕСТЯВАНЕ 
НА РАБОТНИЧКА - ШЕСТ 
МЕСЕЦИ ЗАТВОР

Кжто ученички в стопанството вед
нага получила привилегии с каквито не 
се ползвали нейните колежки. Алексов 
и обещавал, което бе 
да, по-голяма заплата и напредък в ра
ботата.

жки.
Считам, че това би било 

едностранчиво оправдание 
за нашите пропуски и несис 
темно учене. Този неуспех 
произлиза и от неактивност 
та на училищната общност, 
на първо място. През това 
време училищния младежки 
комитет предимно се занима 

, ваше с политическо насоч
ване на младежта като я за
познаваше с най-актуалните 
събития в нашата страна.

Училищната общност не се 
занимаваше, дори ни с проб 
лемите за съгласуване на 
учебниците по психология с 
плана и програмата по този 
предмет, не търсеше изход от 
положението. Малко труд по

доказано и иа съ-

* заплашвал, че в противен слу 
чай ще бъда оволена.

Малолетната П. Б. се полъгала с обе
щанията на Алексов. Така на 7. октом
ври 1971 година около 19 
в помещението на кооперацията, но би
ли забелязани от граждани, които ведна 
га осведомили Секретариата на вътреш
ните работи.

След известно

Общинският съд в Димитровград 
осъди на шест месеца затвор четириде
сет годишния Гроян Алексов, който като
завеждащ шивашко-занаятчийската ко
операция „Прогрес" на 7. октомври 1971 
година в помещението на кооперацията, 
в центъра на града е обезчестил малола 
тната П. Б.

Троян Алексов чрез обещания 
да измами малолетната П. Б.

От първия работен ден тя била под 
негов постоян „контрол".

часа те влезли

училищ-

време Алексов напу
снал кооперацията, а малолетната П. Б. 
останала заключана. Към 21 часа заедно 
с милиционер малолетната П. Б. напус 
нала помещението.

успял

А. Д.
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Злободневна

Алал ти вера Манчо, ти си
човек, теквия кико тебе че
ме изваде. Еве некой дън —
вану да се жали он — саде
се пию сокове. Не можемо

ВЪЗМОЖНО
това?!

да заработимо ни по за йед-
ну йифлу. Ако потрайе ово-
ва йош некой дън децата че
ми йеду тия месец посан ва
сул>.

Видим я на Ставрию се
пийе, усница му се напуца-
ла, РазЬеле видо доктурато- 
га и реши че идем да га пи- 
туйем истина ли не смейе.

— Доктуре, че извиняваш 
за потришаньето, ама сам до 
шълзиазванГил СР6Д^ НС Б Сам0 б°Рба за лично запазване, но и обществено

ва ,и аз дисциплинирано
получаване на ваксината
да видя резултата.

засукани ръкави търпеливо чакахме. 
^ На*"сетне дойдох и аз на ред. Дадох кни
жката. лекарят погледна раничката. Очаквах 
с нетърпение диагнозата.

— Много добре. Вие 
каза лекаря и записа в книжката ми.

Аз положителен?! Отдавна такава конста
тация за себе си не бях чувал. Нима е възмож
но това?!

ПЕЛЦУВАКЬЕ те питам истина ли 
не смейе да се пийе ка 
човек пелцуйе. Не питуйем 
за мене, нело за йеднога мо- 
йега приятеля.

— Я ко що видиш — ре
че доктурат — пийем студен 
шприцер, а на други не ка- 
зуйсм да пию. Тамън работа 
да кажем некому да пийе. 
Ютре може да се напийе па 
да лнпше ял од сърце, ял од 
други некою болку, па че ре 
чу доктурат му казал да пи
йе и умрел йе од пелцат. Кой 
кико си сака

да
задължение. Зато 

след четири дни от 
тръгнах при лекаря

се

Те и това доживея! У ста 
ре годнне пелцуваше. Гледам 
тува преди некой дън из чар 
шшоту човеци заузвили ру- 
каве, май Не неща се задзър- 
таю. ама нищо не може да 
разберем додека не срето 
Ставрию.

— Е, Манчо, — питуйе ме 
он — привану ли ти се пел
цат? я гледе мене рука ко 
ми се я расцъвтела кико 
лале.

— Чеке бре Ставрийо кик 
во йе това пелцуванье! Да ми 
растолмачи, я йош нища не 
знам.

нуту па там че ми израспра- 
яш на теиу.

— Куде у кавену, бре Ман 
чо, ти шашав ли си, я после 
пелцувагьето не смейем 
пийем. Рекли су ми 15 дъна 
не смейем да окусим ни би- 
ру. а камо ли вино и реНию.

— Ама улази, па пи сок, 
нечеш реНию. Тека къндар- 
диса иикико Ставриу те уле 
земо. Ка унутра на све масе 
човеци пию ял каве, ял не- 
кикви сокове. Нигде не мо
жеш да видиш чъвесно пийе 
ше.

Със

да

сте положителен —

това ти йе
Б. Николов моят съвет.

Върну се я на масуту при 
Ставрию и реко му слобод- 
но да си пийе. Арно ама Ста- 
врия толко уплашен, та са
де сърбну от реНиюту, па си 
излезе и рече ми дека петна 
йес дъна нема да улезне у 
кавену.

Надруса се я за тия дън, 
па реши да се пелцуйем и да 
не свърчам и я у кавену пет 
найес дъна.

— Ти, Манчо, рече Став- 
рия. не си пелцуван па си 
поручи йедну реНию, а я че 
сок.
Окнумо келнер атога и кико 

му я реко да донесе йедну 
реНию за мене, он саде що 
ме не улови да ме целива.

— Кикво йе! Па появила 
се негде недра сипаница. Сви 
се по градат пелцую, а че по 
чну и по селата. Нело иди 
ти искористи па се пелцуй 
тува.

— Я да улезнемо у каве-

Божица

Нехайството носи смърт А със здравийе 
Манча с. р.

В село Божица, в махала 
„Маричева", поради нехайст
во се случило убийство. Уби 
та е 38-годишната Виторка 
Цветкова, а 
га и Йордан

В критичния момент съпру 
зите тръгнали в съседната 
махала. Със себе си Йордан 
носил ловджийска пушка.

Мислейки, че щипката е 
празна, Йордан я свалил и

ре шил да я пълни. Но преди 
това потеглил спусъка и пуш 
ката изгърмяла. От непосред 
ствено разстояние съчмите 
улучили нещастната жена в 
гърди и тя веднага паднала 
мъртва.
_ Виждайки какво сторил 
Йордан няколко пъти се опи 
тал да се самоубие, но в то
ва бил спрян от съседите му.

В. В.

г л Превактиваубиецът е съпру
Цветков. Вест с опашка

Математи
чески

погледнато...Райчиловци
Неотдавна в интервю 

на в. „Братство” СТО
ЯН НАКОВ каза, че в 
близко бъдеще ще има 
и телевизионно преда
ване за българската на 
родност. Времетраене 
го на емисията щяло 
да бъде според броя на 
народността...

Наков като матема
тик не ни е казал кол
ко минути ще трае то
ва предавано по теле
визията.

Убийство без мотив
цата в Босилеград по
чинала.

Мотивът на това те
жко убийство, каквото 
не се помни в това се
ло, още не е изяснен. 
Убиецът се намира в 
затвор. Следствените 
органи правят опит да 
разяснят убийството. 
Убитата има три деца/ 
а в момента на убийс
твото е била бременна.

Преди няколко дни 
в село Райчиловци, Бо 
силеградско, е станало 
убийство. Пострадала е 
36 — годишната Раца 
Григорова. Убиецът е 
нейният съпруг 
Григоров,, работник от 
с. Райчиловци.

Васил

След една караница 
Васил с брадва тежко
повредил съпругата си, 

път за болни-
— Още един за баба вариола...У

която на

Вариола

он^и
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БосилеГрйДска 
та женска мла- 

е,заета.ФОТОХРОНИКА 

Виден - най-виден във
деж не 
От много села ид 
ват искове за ра 
бота, но не могат 
да се решат. Оба 
че остава исизпо 
лзвана възможно 
стта чрез ръкоде 

се съда-лие да 
ват добри дохо
ди. Колко домо
ве и училища сто 
ят празни? Защо 
кооперациите не 
направят опит да 
организират изра 
ботвано на ръко
делия, които си
гурно биха сс при 
ели на пазара. 
Шевиците, черги 
те и другото ле
ко ще си намери 
път даже и до 
чужбина.

1 1*»
<■

Каква по-добра 
квалификация за 
ръководелието 

има от традици
онната работа на 
женското 
малко до гроба. 
Нужно е само да 
се направи така, 
че тази работа да 
дава доход.

Текст и снимка 
От. Евтимов

от

3. Дара Петрова: Синовете Пайко и Ле
нко ми пишат да внеса пари за ток. И
моето е желание да имаме ток...

Сн. и текст В. Петров

Градини получи водопроводВиден Зарков, касиер на Комитета по 
електрификация във Висок тези дни е 
най-популярна личност в района. След 
часовете в училището — тръгва по тере
на. Хората нямат време да го търсят, и 
затова той пътува от Вълковия до Сено
кос, Криводол и Брайковци и взима па
ри в къщи, на улицата, на нивата. Стига 
хората да ги имат.

1. Димитър Христов: Имам голямо же 
лание тока да „свитне” в Каменица...

2. Констадин Йосифов: Стар съм, но 
искам ток в своята къща...

вГоРдаДТлбСеГа ВСИГ МЗХ“ 
яяДг±баНСКа И Джул махали пъРви получиха во-
ветлеииеТяГ ИМЗТ В ПЛЗН да поставят У™чно 

етление и да регулират коритото на р. Нишава.
Младен ВЛАДИМИРОВ

с. Градини

Четримата овчари с бригадира ВОИСЛАВ ДЖУНИЧ 
отглеждат 330 гърла овце. Тепродадоха 180

ОС-
агнета.

Сн. В, П.

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ * .а
* и ™ Директор, главен и отговорен редактор ТОДОР ВЬЛЧРК * И^лиза вс<=Ки петък * Урежда редакционнаШШЗзЩ^лавата


