
Среща В пощата в Босилеград правят се последни 
подготовки за монтиране на автоматична те
лефонна централа. Новата централа ще има 12 
автоматични връзки с вътрешността на страна
та ни и ще бъде пусната в работа през месец 
октомври тази година.

За‘ босилеградската община тоя пощенски 
обект е от голямо значение. Досегашната само 
една телефонна връзка с Враня създаваше ре
дица трудности за успешно, телефонно съобща 
ване.

БосилеградКопривнкцо—Димитровград
На 1 август в Димитровград пребиваваха 

обществено-политически дейци от Копривни- 
ца (СР Хърватско). Делегацията на Копривница 
съчиняваха: Степан Капуста — председател на 
Общинската скупщина, Иван Повияч —

НАСКОРО
АВТОМАТИЧНА
ЦЕНТРАЛА

_ _ пред
седател на Общинската конференция на СК, 
Перо Ваягич — началник на СВР и Ивица Ка- 
ван завеждащ граничния преход в Коп^тв- 
ница. Целта на това посещение беше да се на
прави обмен на опит специално в крайгранич
ното сътрудничество.

Делегация от Димитровград бе 
да посети Копривница.

Новата автомтична централа ведно дава
възможностите за ефикасно свързване на рай
онните центрове с общинските ведомства.

поканена
В. В.

А. Д.

Актуално

Едни искат-други не искатБря-тстВо Миналата година общинската скупщина в Ди
митровград раздвижи инициатива за изграждане на 
пътя Желюша — Поганово. Мотивът беше — гол- 

значение на тази съобщителна артерия за
екзи-

ямото
развитието на селата в тоя район и тяхната 
стенция. Изхождайки оттук, а в рамките на плано
вото развитие на общината, на отборниците не бе
ше трудно от фондовете да отпуснат 90.000 динара 
за този обект. Това обаче са малко средства за 
13 км път с оглед на терена. Ангажирани бяха и съ-
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НАШАТА БОРБА ВДН НА КЛАСОВИ, А 

НЕ НА «АЩЮНАШШЕШ ОСНОВИ
Венец на помет- 
ннк-костннцвта 
в Ниш

По повод 9 септем- 
националния 

празник на НР Бълга
рия делегация на НР 
България в състав: гене 
рал-майор Димитър Ди 
митров, Димитър Мин
чев, негов секретар и 
представител на посо
лството на НРБ в Бел 
град Иван Анчев на 6 
септември положи ве
нец на паметник — ко
стницата на загинали
те български бойци в 
борбата срещу хитле- 
ро-фашистите в Ниш.

ври

На 4 септември президентът на Републиката 
Мссип Броз Тито със съпругата си Йованка на пра
ви обиколка на някои краища в Хърватско.

В Риска президентът Тито в хотел „Ядран" по
лучи златна грамота на хартиената фабрика по слу
чай 150-годишгшната й.

След като бе запознат със стопанските и полити 
чсски проблеми на Рпека, президентът Тито, между 
другото каза:

вото становище. Тук не е най 
важен национализма, но сс 
касае за борба срещу соци
ализма. В тази борба нацио 
нализъмът служи като осно
ва за пропаганда против со 
циалнзма. Класовият фактор 
е най-ваЖен и затова трябва 
да се държи сметка, щото 
работническата класа възмо 
жно по-бързо да получи всн 
чко онова, което съдържат 
конституционните амандма- 
ии и което трябва да 
осъществи окончателно.

Обаче все още има упори 
та борба против тяхното про 
веждане. Не казвам, че та
кива неща има при вас. Но 

взето, такива неща

Моето впечетление е, че 
сте добре, само още ако ус
пеете да наделеете пробле
ма на неликвндността.

Бих искал обаче на най-
От югославска стра

на присъствуваха: пол 
ковник от ЮНА Бла
гой Лечич даместник- 

на Ниш- 
Джордже 

,, предсе- 
Общинския

напред да кажа нещо по по
литически въпроси. Радва 
мс, чс тук най-малко е била 
изразена онази политическа 
еуфория, до която се стигна 
но време на известните слу
чаи в Загреб и другаде.

Това е добре, но и 
за щото това е град на рабо- 

класа. Работниче 
класа с онзи фактор,

председателя 
ка община 
Стаменкович
дателя на 
отбор на Съюзените ор 
ганизации на бойците 
Драгомир Стоянович 
и секретаря на Общин 

скупщина Дра

ясно,
се

тническата
ската
който не позволява да сс пра 
ви такова грубо разчленява
не между нашите национал
ности, какъито беше случая 

места в Хърватско.
главното

ската 
гор Николич.

общо
има в много среди в Юго
славия Това час по-скоро 
трябва да превъзмогнем. За- 
щото ако не наделеем вра
говете на самоупрвленнето, 
ако не изпълним онова, ко
ето сме обещали, т.е. да про 
ведем в дело амандманите, 

(На 2 стр.)

Т. Живков прие 
М. Хаджии

в НИКОИ
Ние преодоляхме 
което трябваше да преодо
леем. По още сме далече от 
това за да бъде в Хърватско 

както трябва. В Хър
Първият секретар на 

ЦК на Комунистичес- 
партия и предсе

дателя на Държавния 
съвет на НР България 
Тодор Живков прие 
на 5 септември съюз

на външ- 
СФР

Мухамед 
По този по

вод те разговаряха за 
развитието на отноше- 
иита между Двете стра 

Бе изразено двуст 
* и вза-

вепчко
ватско има още трудности. 
Но главното тежище трябва 
да сс постави връху класо-0ХРАНШ 00 ТРУДА 

НЕ ПОЗНАВА [РАНИЦИ
-гдаЗотге
НИЗИРолеи фестивал на филми по охранадународен фест ките страни.
на труда на соци~' тпуда в НишСпециалистите по охр^на^а^труД, ^

от тази об-

ката

28 творчески годининия секретар 
на търговия на 
Югославия 
Хаджии.

— Бърко, Катя Фнлиповнч, 
Гоша Лижслиновнч, секре- 

на Междуобщинската
На 6 септември в Бабуш- 

ница започнаха тържества
та но случай освобождение
то от фашизма. По този 
нод бе устроена тържестве
но сесия на Общинската ску 
шцниа. Отчет за изминали
те 28 години социалистиче
ското строителство в Луж- 
нншко изнесе председателят 
на скупщината Снетомнр 
Николич.

На тържественото заседа-

тарят
конференция на Съюза 
комунисти в Ниш Любиша 
Богданович, представители на 

общини Пирот II

напо

ни желание=~1=гг
между ю*° 

И България.

съседните 
Димитровград и АР- и

(В следващия брои на 
вестника ще публику
ваме обширни матери
али за тържественото 
чествувапе на Деня на 
освобождението в Ба- 
бушнншко, Димитров
градско, Сурдулишко 
н Боснлсградско.

фп°
рГ- република, И=Г ДЙГ Чс° 

™ България -
СФР Югославия. 4 стр0

диичество
сдавия

Хаджич еМухамед 
в посещение иа 
Кьлгария 
министъра 
та търговия на 
Иван Недев.

ние па скупщината присьст 
лупаха народният герой от 
тон

НР
напо покана 

на въяшиа- 
НРБ

край Жнвоии Николич



ще бъдем принудни да заве
дем по някакъв начин кон

но-голям
бъде. При нас тоя образ с 
доста избледнял.
Изминаха редица години ог- 

започна да се говори,че 
вечеНАШАТА БОРБА ВОДИМ НА 

КЛАСОВИ, А НЕ НА НАЦИО 

НАЛИСТИНЕСКИ ОСНОВИ

отколкоготрол,
той е сега и над тези външ
но-търговски сделки. Съще
ствуват наши външнотърпш 
ски предприятия, 
ючвайки договори в чужби
на, понякога ни резилят. То
ва е още една причина пове- 

— борейки се срещу 
всички тези уклони —• по- 
очистим редовете на Съюза 
на комунистите. Това не е 
никаква диктатура, въпреки 
че аз мисля, че диктатурата 

пролетариата трябва да 
Някой 

конт-

как
ролята на комунистите 
е надмината, че те не са та
ка потребни, че трябва да се 
хвърли оръжието, че всич- 

хора са достатъчно съзна 
телни понеже сега е демо-

които скл-

ки
че дакрация и пр.

КЛАСАЖдГЖроаяра
ОНОВА, КОЕТО СЪ3ААВА

И какво ни се случи? На
въдиха се много такива, ко
ито намериха почва да се 
съпротивяват на правилното 
развитие на нашето общест
во и обществени отноше- 
ПИЯ.

по-нататък и да бъдат при
нос към общите завоевания 

социалистическото разви 
тис. Това трябва да съдейству 

към по-бързото, развитие 
на нашата социалистическа 
система, а не да я разруша- 

Впрочем, борбата тряб
ва да се води на класова 
не на националистическа ос 
нова, а с това, същевремен
но, се води и борба против 
националистическите проя-

трябва колкото се може по- 
спешно и по-основно да об
ясняват на хората всички те 
зи процеси.

Искам още нещо да кажа 
за поведението на Съюза на 
комунистите. Аз не съм до
волен. Винаги говорех, че 
Съюзът на комунистите сле
два да бъде основния, гла
вен фактор на социализма, 
който да осуетява всички 
опити за отклоняване от на
шия път на изграждане на 
социализма и който няма да 
позволи да се деградира и 
обезцени онова, за което се 
борихме. Съюза на комуни
стите трябва да оспособим 
за това. Има хора, на конто 
не им е място в Съюза на ко 
мунистите, които често ни 
пречат н по-добре би било 
сами да си отидат. Обаче 
ако не щат ще трябва да ги 
махнем. На Съюза на кому
нистите са потребни възмо
жно повече нови членове от

(От 1 стр.)
наработническата класа би мо

гла да бъде твърде огорче
на и тогава бихме имали и 
политически проблеми.

При вас тук нищо не се 
се каза за технежрацията. 
Аз мисля, че такива неща 
има навсякъде помалко, мо
же би при вас по-малко, но 
такива неща има още мно
го. Технокрацията ни създа 
ва много проблеми Защо на
пример се стига до прекъсва
ния на работа, напускане на 
работа, така наречените ста 
чки? На първо място, зара
ди онези работи които не 
се решават, а много лесно 
могат да се разрешат без 
стачка, чака се докато ра
ботниците не напустнат ра
бота. Такова нещо имаше 
един път и при вас в Риека. 
Когато работниците напус
наха работа и започнаха да 
демонстрират, тогава проб
лемът беше решен. Могло е 
да мине без това. Има хора 
на ръководещи постове в 
стопанството и специалисти, 
които мислят, че могат да 
правят определени ходове в 
предприятията, без да осве
домяват и питат работници
те. Това е днес превъзмогна 
то, това те вече не могат да 
правят. Работниците трябва 
да бъдат осведомени и да 
знаят за всичко, каквото се 
подготвя и възнамерява в 
предприятието. Ръководите
лите могат да дават предло 
жения, а работниците за 
всичко това трябва да кажат 
думата си.

съществува и днес. 
трябва да упражнява 
рол. А никой не е но-призван 
от работническата класа да 
контролира онова, което са- 

е създала. И не са

па

ва

ва. мата тя 
мо да контролира да не се 
ограбва заработеното от ра
ботника, но и онова, което 

пести цялото ни об

а за за-Да вземем въпроса 
богатяването, за което ту 
говорихте. Аз не бих се чу
дил ако това беше извън Съ
юза на комунистите. И ме
жду комунистите има мно
го богати хора, чието богат 
ство възлиза не на десетки 
или стотици милиони, но и 

Много добре стана дето милиард стари динара. Тол- 
работниците от Риека се по кова не може да се зараоо- 
казаха на нужната висота и ти. Това е ограбяване на чу- 
бяха единни против тези про жд труд. Аз не съм против 
яви. Наистина, пито в Заг- това някой да построи къ- 
реб националистите нямаха ща или вила ако раооти че- 
подкрепата на работниците. стно. Обаче има такива, ко- 
Но там беше по-другояче с ИТо строят къщи и вили 
една част от интелигенция- По няколко места в Югосла- 
тата. Там най-много действу Вия. Това оправдателно бие 
ват и разни шпионски орга в очи на хората, възмущава 
низации.Аи тази еснафщина, работниците, които се питат 
която вие споменахте. Но то как може да се позволи то
ва е нещо друго. Еснафът е Ва. Тогава ни обвиняват нас, 
сантиментален, той плаче комунистите. А и ние сме 
за всяко нещо. Ако види, че виновни. С това не можем 
някой е арестуван и трябва да се справим само с прика- 
да му се съди понеже е ви- зки, но ще трябва да пред- 
новен, той веднага плаче за приемаме ефикасни мерки, 
него. Обаче ние се борим за да се провери откъде на та- 
по-нататъшното развитие на кива толкова богатство и д<* 
социалистическото общество им се отнеме онова, което 
и няма да постъпваме не е тяхно, а в полза на об- 
другояче против онези, кои- ществото, на първо място на

работническата класа. Защо 
Вие знаете какво са пра- то, знае се кой създава бла- 

вили в други страни. Пада- гата, създават ги производи- 
ли са глави, пълнени са тъм 
ници, имало е всичко. Ние 
не щем така, но пък ако ня
кой бъде упорит във вражес 
ката си дейност — ще бъ 
дем принудени да го изоли
раме някъде. А знае се къде 
се изолира. Не може друго
яче.

твори и 
щество.ви.
ЮГОСЛАВИЯ Е МОГЪЩА 

СТРАНА
ДА ИЗОЛИРАМЕ ТЕЗИ, 

КОИТО ВРАЖЕСКИ 
ДЕЙСТВУВАТ

Ето защо, на първо място, 
Съюзът на комунистите сле
два да поставим на здрави 
нозе: той непременно тряб
ва да бъде единен.

Какво ли не ни предсказ
ват и говорят, че сме се из
родили, че националностите 
у нас са разединени помеж
ду си, че такава държава ка 
квато е Югославия няма да 
има дълъг век. В чужбина 
постоянно си правят сметки 
— това можете да го проче
те — какво ще стане ако аз 
си отида. И какво тогава 
съм направил аз, заедно с 
вас, ако би трябвало всичко 
да се разпилее с отиването 
на един човек.

Това би означавало, че ни 
що не съм направил. Аз ечи 
там, че те нямат право да 
лъжат. Нашата страна е ста 
билна. Ние заедно страдах
ме, заедно воювахме и дадо 
хме огромни жертви. Има
ме стотици хиляди бойци;

са в производството, 
а болшинството не са, но 
всички винаги трябва да дей 
ствуват политически, да се 
борят за сплотяването на 
Югославия в класовата бор
ба срещу национализма, сре 
щу класовия враг. Югосла
вия е могъща страна с огро
мен авторитет в света. И-ние 
не смеем да проиграем това 
с безотговорно поведение би 
ло в редовете на Съюза на 
комунистите, Социалистиче 
ския съюз, или където и да 
било в нашето общество.

в

редовете на младежта, осо
бено работническата. 

Връщайки се към основ
ния въпрос на борбата за со 
циализъм бих искал да под
чертая, че у нас има донки- 
хотско атакуване. Класова
та борба у нас се води в ра 
злични форми. Когато се ка
сае за национализма, най-о
пасното е ако биейки го не 
го наричаме и със същинс
кото му име. А той е класов 
враг на социализма, той не 
желае онова, което ние има 
ме днес — тази наша социа 
листическа система. На ра
ботниците така ще бъде най 
ясно за какво се касае. За- 
щото работниците са силно

то дават отпор на това.

телите, онези, които работят 
и творят. Снздава ги и тру
довата интелигенция в пред
приятията, съвместно с рабо 
тниците. А различни спеку
ланти, търговци, съдържате
ли на „черни фондове” дори 
и в чуждестранните банки 
измамват нашата общност и 
компрометират нашата сис
тема. След това — тук са ра
зличните видове на нелоял
на конкуренция

някоиДнес ние имаме доста из
градена работническа класа. 
Това вече не е онази полу- 
селска класа. Това е работ
ническа класа — което осо
бено се чувствува тука в Ри 
ека

отпорни против внасянето 
на националистически дух и 
преброяване 
ко има хървати, колко сър
би — което се е случвало в 
някои фабрики. За такива 
неща в нашата социалисти
ческа страна абсолютно ня
ма място в процеса на наше
то всестранно развитие, тр
ябва да внасяме повече яс
нота и в понятията какво 
всъщност е социализма. Ние 
не отричаме националности
те. Напротив, ние искаме 
всички положителни придо
бивки от историята на наши 
те народи да се уважават и

къде кол-

която знае какво е 
обективно, кое 
а кое не е. Но при това ще 
трябва много други факто
ри да проявят по-голяма дей 
ност. На първо място 
на профсъюзите а след това 
и на други организации. Спе 
циално на Съюза на комуни 
стите сега, когато е в про
цес на реорганизация, с ед
на дума, всички фактори и 
политически и стопански,

е правилно Впрочем, ние ще трябва 
да обърнем внимание на вси 
чки тези втъпроси. А за да 
можем успешно да ги реша
ваме трябва да имаме мо
гъщ Съюз на комунистите и 
да създаваме образ на кому
ниста, какъвто трябва да

толкоз
ти на мене, толкоз аз на теб 
— в всичко това плаща на- 
щата страна. Другари, това 
не са дребни работи.

мисля

Пие

Тридесет години наши военноморски сили

От рибарски лодки доСпорът с ВЕЦ „Власина“ продължава ПОДВОДНИЦИНа сесия на двете камари ха, че избирателите 
на Общинската скупщина в 
Босилеград, която се със
тоя на 6 септември домини
ра въпросът: как да се разре 
шават занапред споровете 
между Общинската скупщи
на и ВЕЦ „Власина” във 
връзка с построяването на 
язовира край Г. Аисина. За 
втори път вече в дневния 
ред на Общинската скупщи 
на влиза „Власина”, 
от Общинската скупщина 
търси да утвърди общия ин 
терес зарад експроприация 
на частни и обществени имо 
ти в Горна Аисина за 
стване на трасето на центра то на 
лното шосе към Босилеград.
Това обаче бе

На десети септември се навършват тридесет голи. 
ни от оня исторически ден, когато върховният комендант
скТ^нГна^

Изминалите три десетилетия означават 
на развитие и възход на военноморските 
рабоплаването. А '

не са
съгласни общината да удо- 
летворява което и да било 
от исканията на ВЕЦ „Вла
сина”. След продължителни 
разисквания отборниците от 
хвърлиха искането да реша
ват по установяването 
общия интерес във връзка 
с изместването на шосето. 
Също така, макар че не бе
ше в дневния ред бе взето 
решение на ВЕЦ да не се 
даде разрешение за строеж 
под претекс, че не е предста 
вила нужната

ше цялата военноморска си 
ла през войната (никога оба 
че толко по едно и също вре 
ме). И тая сила принуди оку 
патора да държи в бойна го 
товност в нашето море око
ло 240 
ба. За

славен път 
сили и на ко- 

се гордеем.с това развитие всички
модерни военни кора 
три години

на
въоръжени бойни кораби на 
италианците и други куизли 
нговци, даже и на германци 
те. Така започна единствена 
та партизанска война по мо- 
ре в двадесето столетие 

Борбата там. не беше ле
сна. Ако не бяха опитните 
моряци и рибари, тяхната 
ловкост и смелост, нямаше
?ки™айТ“"°беАИ в М°Р ските боеве. Човекът дава
живот и мощност на кора- 
г!, ; н“ависимо какъв е кора 

И по'слабият кораб ще
иитеАИ по"сил,шя. ако моря- ците му са по-изкусни
смели. А точно такива са би 
ли Титовите моряци 
те дървени корабчета.

Шестнадесет 
кораби и около

ххх 
Когато окупира

нашите 
моряци извършиха 110 напа
дения върху 
кораби. Те неприятелски 

потопиха 
пъти повече вражески плава 
телни съдове, отколкото бе
ше целият тонаж на 
занските корабчета.

страната 
ни, врагът беше убеден, че 
войната по Адриатика е при 
ключена. Всъщност — 
беше голяма 

Огънят на въстанието 
освободителната борба 
мна и на морето, и на ос
тровите, както всякъде 
нашата страна. Диверсанти 
атакуваха корабите на вра
га, смели бойци пленеха 
въоръжените платноходи и 
ги превръщаха в партизан
ски бойни кораби — в слав- 
ш* „дървени разрушители”. 
*-ъс своите бавни

осемкоято
това

измама. парти-
документа

ция. Прието е предложение
то да се обжалва решение- 

Републиканската общ
ност по водно стопанство, с 
което на „Власина”

и на 
пла-изме- ххх

из
Когато завърши войната 

военноморски 
СИЛИ имаха общо 478 кора
ба за разни цели. Когато 
през 1945 година корабите 
които не бяха строенГза во 
енни цели, бяха дадени на 
гражданското корабоплава
не, воненомор ските сили ос 
танаха само с 92 кораба. По- 
късно ни бяха върнати някои 
кораби от бившите

повод да се 
поведат разговори и по дру 
ги въпроси във връзка с то
зи усложнен и дълготраен 
спор. На сесията присъству 
ваха и над 30 производители 
от Босилеград, Райчиловци 
и Радичевци.

югославскитесе дава 
разрешение за ползване во 
дите на трите реки. Всичко 
това фактически показва, че 
преговорите между Общин
ската скупщина в Босиле
град и ВЕЦ „Власина” са 
прекъснати.

и по

и набързо 
въоръжени дървени рибар
ски кораби те угрозяваха и 
пленеха цели конвои добре

с наши
Представители 

местни общности
на няколко 

изтъкна- (ОБШИРНИ МАТЕРИАЛИ 
—В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ)

воъръжени 
осемдесет 

патрулни лодки — това бе- военно-Страница 2__
братство 8 СЕПТЕМВРИ 1972
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\ БЕЗ ГОДИШНА ПОЧИВКАЕдни искат-други не искат !
проектите за договори и са 
ги представили на съответни 
обединения или на камара
та за разглеждане и съгласу 
ване. „Лужница” няма свой 
проект, защото се готви общ 
отраслов в Белград.

Селскостопанските трудо 
ви организации са правили 
проекти за договора с оглед 
на камарата в Нищ. Проек
тите са представени на ка
марата за съгласуване. Но 
кооперацията в Бабушница 
не може да се приспособи 
към размерите ,защото не 
може да осигури дори мини 
мум доход по условен рабо
тник. Тя. е'.в трудно положе 
ние зарад загубите през ми
налите годинй и до.края на 
полугодието през 1972 годи-

В помещенията на Общин документи — за приемане 
| ския профсъюзен съвет в на работа, за разпределение 
| Бабушница до късен вече- на дохода и личните дохо- 

рен час свети. Не, не мисле ди, за размерите 
те, че забравят да превърт- лемия и най-малкия 
ят ключа, когато си отиват, доход в предприятията и уч- 

| Не, там се работи и в следо режденията.
^ бедните часове и вечер, ко- ва е, направо казано, при- 

гато има нужда. ключено — трябва да се при
А изглежда — нужда има. еме от компетентни фору- 
С председателя на Общин ми да се провежда в дело.

§ ския профсъвет Йосиф Алек Договора за приемане 
$ сандров приказваме неофи- работа чакаме през септем-
, Циално и непринудено за мя ври да го приемат общината
§ стото на профорганизацпя- тук и Бюро работна ръка
^ та в нашия обществен и ико Ниш. Това само с останало,

номически живот за нейни- защото организациите в ко
те резултати, и неусетно ми муната го приеха изцяло, 

о навамо към непосредствена После ни обясни, че и дру 
^ та работа и задачи на про- гите документи са готови
^ форганизацията в Бабушни- Договорът за размера
^ комуна. най-малкия и най-големия до
* ход вече е представен в об- . лпгЧ1га,,

ищната и в Стопанската ка Занаятчийските организа- 
мара в Ниш и през октомв- ции и услужните предприя- 
ри ще бъде приет от тях. тия — „Текстилколор , .Дн- 
Най-малкият личен доход .. гропромет , Църни връх , 
според този документ ще въз „Комунален и „Първи ма 
лиза на около 750 динара се определят за договори 
месечно, г. е. 70°от сред- според отрасли и така са гот 
пия доход през миналата го вили проектите, си. 1ук са- 
дина. А иай-големият доход мо „Първи май не може да
може да бъде само 4 пъти сс приспособи към предвиде
по-високо от средния мина- ните размери и ще се търси 
логодишен размер. изход в интеграция с някое

търговско предприятие, та
кова е положението и в об
ществените служби и инсти 
туции.

(От 1 стр.)
бранията на избирателите. Но резултатите" излязоха

противополжни. В Поганово, Бански дол ч 
и Планиница —■ избирателите дадоха съгласие за ^ 
местно самооблагане, докато в Желюша, Драгови- ^ 
та и Барйе — казаха не!

След всичко това — една така дългосрочна ини 
циатива съ3даде едно чудно и неприятно положе
ние. Разпиляват се сили в междуселски противоре- § 
чия, защото в атмосфера когато едни искат, а други 3

напълно на наи-го- 
личен

Сега всичко то

па
не искат — нещата да се насочват в желана посока.

— Какво да се прави сега?
Този въпрос не поставят само погановчани. Ре

бусът, който още дълго време ще създава главобо- х 
лия не само на отборниците, но и на общинските ^ 
ръководители и обществено-политическите органи- | 

^ зации. От създаденото положение възникват редица 
| въпроси и подвъпроси. ПонеШе половината са ЗА,
§1 а половината ПРОТИВ въвеждане на местно само 

облагане — значи ли това, че пътя трябва да строят 
тия които са казали ДА! А ако някога въпросния 
път се построи — дали ония, които са били против. 
ще могат да минават по него!?...

Право ли е бремето да понесат ония, които ис
кат и за ония, които не искат? Ако пътя се постори 
— кой ще забрани на ония, които не са строили, да 
се движат по него. Позволете да напомним, наши-

в

§I
на

§ па.I XXX

I — Има доста работа за 
§ профорганизацията и тук в

малка и сравнително слабо 
ч развита комуна — казва
^ той. Промишлеността макар

и малка има работници, а 
те имат свои интереси — са 

икономиче-

I

I!
те принципи са ясни — онова, което не си създал,- 
не можеш и да го ползваш. В края на краищата — 
всеки трябва да получава според труда си!

В Поганово, ‘ в общо взето, казват 
„Ние гласувахме за местно самооблагане само при 
условие ако и другите села го приемат. Понеже по
ловината села казаха НЕ, защо ни пращат 
записи? Недоумението не е малко :хората .не са 

внасят пари или не?! Решения са 
е по закона. Но те

ч моуправителни,
3 ски, материални и какви ли 
3 не други, над защитата 
^ които следва да бдят и про 
^ форганизацните от предпри- 
^ ятието до общинския съвет.
$ Лятото ни беше напрегнато.

Около стотина работници 
пратихме на частично наши 
разноски на летуване и ле- 

^ куване в Звонска, Нишка,
" Върнячка и други бани. А

освен ‘ това трябваше навре
ме да се изготвят разните

I паследното:1 ДОГОВОРИТЕ ЗА ЛИЧНИ 
ДОХОДИ готови

чекови
Готови са и договорите за 

личните доходи по предпри
ятията и учрежденията. Про 
мншлените предприятия:, „Ба 
лкан”, „Електрод!ютрибуци- 
ята” и дървообработващият 
цех в Звонцн са изготвили

КАКВО НАТАТЪК?§Iнаясно дали да 
получили и те знаят, че това 
биха желали да не го нарушават. Опитът с електри 
фикацшгга, в която положиха огромни усилия и 
жертви, ги научи на нещо. Докато останалите 
„мърдаха” погановчани „влачиха”. И доведоха ток

— Предстои работа— от
говори на горния ни въпрос 
др. Александров. Още през 
юли на разширено

Общинската конфере 
профсъюза приех- 

норматив-

заседа-$
§ ние на

! нция на
ме становища за 
на уреждане ролята и поло
жението на проорганизация 
та в трудовите организации, 
общината и в общностите 
от съвместен интерес. Цел
та е в статутите и други до 

на предприятията,

Iпо домовете си.
Дали така трябва да 
За новонастьпилото

стане и тоя път? 
положение те имат отго- 
самооблагането ще строят 

то от десния браг

Сурдулица
вор: със средствата от 
пътя до Погановски манастир и 
на Погановска река, където е трябвало да се про- 

бяха се изпречили личните Какво след годишните почивки?I бие на времето, ако не
ИНТе^бИваНал„ОТД^еЛГ^ява.ме само поради туй, * 
че искат да имат свой път. Въпрос е само: как се | 

концепцията на равномерното развитие ^ 
общината. Пътят е от интерес 

всичките нека го ст-

кументи 
общината и другите институ 
цип да бъде разпоредено съ- 

обсъждане и реша

§I пост на труда, с цел да се 
подобри положението на 
трудещите се от непосредст 
веното производство, 
направление, каза той ще 
търсим по-голяма отговор
ност от комунистите в пър
вичните организации, само- 
управителипте органи на 
трудовите организации, 
профсъюзните организации 
нтп. Ще продължим и с пра 
ктпката на провеждане па 
съвместни заседания 
па СКС с комунистите от са 
моуправителшгге органи на 
отделните трудови организа 
ции.

1 В разговор със секретара 
на ОК на СКС от Сурдулп- 
ца _ Стоядин Стоилкович— 
—Анне се интересувахме ка 

акции в обществено-ио 
пред-

вместно 
ване на въпроси от област- 

развитието на комуна
та из-

2 В товареализира
всички райони в

I “я”мсс™ао.ЩРоЙс°сНакаИса7до погановчани - тс 
I приемат инициатива на скупщината, то и«ат и ос- 
Ь таналите да понесат своята част от бремето.

И имат право.

! та на
та и предприятията, 
готвяне на правилници и дру 
ги актове, за екзистирането 
на работниците и зачитане
то на профорганизацията, 
като самоуправителен 
мент на обществения живот. 

Сега този документ е пред
на ОК ставен за разглеждане на пре 

на общината и

2 кви
лтическия живот ще

ОК на СКС след се
на годишните почивки.

_ Тъй като имаме програ-
акция във всички щ»р 
и местни организации

§
§ приеме

зона
I в е ле-1 ми за

М. Б. вични - 
ма СК, както и за работата 
„а ОК па СКС и на Общ№ 

конференция на СКь дприятнята, 
други институции, за да го 
имат пред вид при бъдещо- 
то изготвяне на своите само 
управителни документи.

Но това няма да е всичко.
и об

ската
в Сурдулица, след годишни
те почивки ще подберем ма 
териали и ще направим ана 
лиз на реализирането ма те 
зи програми —• каза Стоил- 
кович.

морски СИЛИ, СЪЮЗИ™“™ “о псе*I о С Ц и ,С Тръст-осв а Ч И й ДРУ 
ГаАбГсе"-а от репара гн =и "«22^
$ии- Всичко обаче беше ча- Ние няма А ^ ^ а 
етично износено и тр е Ддриатика са ни необходи
големи ремонти, а нашит и леки плавателни
корабостроителници съдове, от най-съвременен

ТМиого усилия
ГС^Г^°е,,иЯ“о~хе задача.
*■ “ У”^те води.РА ми- Сега нашите вое-шоморски

^с^е^ГбТдаде^и Г^ора&и^вид^ве 

военноморска сила, ка ™твеи^,йни части, а това се

‘Прто И заедно с другите 
„действува ни войни -^^/"нГвой-

очак-А какви задачи ви
областта ни стопанст Предстои разглеждане 

съждане на материалите за 
жилищната политика и СР 
Сърбия, създаване на про- 
форганизация за работници, 
конто работят при частни 

И разглеждане на 
по изменение

ват в 
вото?Също така и реализацията

на заключенията на ЦК _ ще настоим пред самоу
СКС, отнасящи се праш,тслш1те и ръководни ор 

за борба срещу шовинизма гаш1 1Щ трудовите органи- 
и национализма, ще бъдаг зацш1 „ областта па стопан 
предмет на разискваме пик ството ла се продължи с нн 
па СКС и на комунистите п .гсгрпцпята ,,а отделим тру- 
сурдулишкп община. иъп ош, организации в общий- 
пръзка с тези материали чак, с[Ш и „звънобщннекн разме 
продължи Стоядин, възнамс- защото иа примера ма пре
рявамс да проведем и едно дприятнята „ФЛЕОС", „Ми- 
заседание на Общинската лоЦ1 Мамич« „ лр. се потвър 
конференция на СКС, одцо дИха резултатите от инте- 
повече като се има пред вид, грацията.
че в сурдулишка комуна това щ0 гледаме ко-
живес население от сръбска тите да станат по-до-
та нация, българска народно V рек0цструираните тру 
ст и от етническата група организации, каквито
иа ромитс. Мачкатица", „Отдела

Галеника”, „Власииа” и пр.
Твърде важно за нас е и 

отпочваието иа втората фа
за на ВЕЦ „Власииа , отно
сно построяването иа язовир 
в Лисина — завърши Стоя
дин.

на
положиха 

се осъщест- лица,
документи 
Статута иа профорванизаци- 
ята в Сърбия н Кодексът на 
самоуправителите. Тези два 
документа ще . бъдат разгле
ждани в рамките на приго
товленията за профсъюзните 
конгреси — Седми на проф- 

Югославия и Пе

на

После
съюзите в 
ти конгрес иа профсъюзите 
в Сърбия.

Първо обаче ще бъде оо- 
съдено икономическото по
ложение и ходът на стопан
ството в комуната през пър 
вото полугодие.

А след като изтече тази го 
дина, пак няма да се бездеи 

— защото динамика* 
постоянно

на

На второто заседание на 
конференцйялодки“ патрулни 

ги кораби.
Всичко

ше да се развие
па иавпатаТтраиа. В смяно- бихме се бранили 
_ л, осъществена идеята,
7кгго бе поставил пред 
ските ии сили другарят

.Ние нямаме за Нел А®

Общинската
иа СКС в Сурдулица са пои 

заключения за създава
не на по-добри условия за 
развитие иа самоуправлени
ето в трудовите организации 
па комуната, за по-голямо
производство и продуктив-

ствува 
та ражда 
въпроси, от чисто разреше- 

зависи непрестанниятм. н. н.

етитова нови
за с таака.

П. полковник 
НИКОЛА МАТИЕВИЧ

ИНО 
прогрес.М. Величков

Странна* >
то:
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Ив нашите общини*Из нашите общини * Из нашите общини
Бабушнишкият Червен кръст

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛОВЕ В ЦЕНТРАЛНИТЕ
УЧИЛИЩА

па акциите. Ля
тно време хората считат си 
имат работа из гюлето, а да 
ване на кръв, могло да иа* 
отнеме за някое време сила
та. Затова сега планират ед
на акция по кръводаряване 
през зимния период, за да сс 
види, дали това е действите 
лната причина.

ГРИЖА ЗА ПОДРАСТВАЩИ

иото времеБихме могли да организи- 
такиваБлизо две хиляди членове 

има организацията па Чер
вен кръст в Бабушнишка ко
муна.
тях са от Звоици, 
дсл и другите дсрекулски 
села.

Когато питахме прсдссда 
теля на тази организация с 
какви резултати може да се 
похвали, той бързо ни каза:

— Първо с курсовете по 
здравна просвета и първа 
помощ. Тази година сме ор
ганизирали пет такива кур
сове, а през миналите годи
ни е имало много повече. 
Работата на курсовете е, та
ка да се каже, на високо 
равнище — само лекари и 
средно медицински кадри 
преподават.

рамс много повече 
курсове, но отзивът започва 
да отслабва. Младежта рече 
сс запознава доста с 
въпроси в училищата.

Значителна част от 
Ясенов тези

— С кръводаряването и 
* можем 
похвалим 
ние с другите — да, но като 
пресметнем 
си — не можем да сме дово 
лни. Тази година, през май 
и юни, в две акции имахме 
200 души кръводарители. Но 
това са предимно работници 
от фабриките. Отзивът на 
село обаче е слаб.

,и не можем да се 
много. В сравнс-

възможностите
ТЕ

В работата на Червения 
кръст една от първите зада
чи е грижата за подрастват 
щото поколение. В Бабушни 
ца по този въпрос са съвсел* 
категорични — тази година 
трябва да заработят учени
чески столове във всички 
централни училища. Даже 
и в някои подведомствени, 
които са доста отдалечени, 
а населението там е сравни
телно по-бедно. Издръжка
та на тези столове вече ня
ма да бъде чрез Фонда за 
детска защита. Издръжката 
ще става от Червения кръст, 
но ще се доставят продукти, 
а не пари. Така, счита пред 
седателят на тази организа
ция, резултатите ще бъдат 
по-ефектни.

Причината селското насе
ление да не дава кръв, каза 
ни той, била в лошо избра

Милеещ

Пострадало тригодишно дете
сто дърво. През това време 
започнало да вали и малко
то дете се подслонило 
дървото, без това да забеле
жи баща му. Малко подир 
това единя клон от дървото 
се пречупил и листника пад 
нал върху детето, което още 
на местопроизшествието ос
танало мъртво.

Пред няколко дни нещас
тен случай сполетял семейст 
вото на Пене Захариев, земе 
делец от село Милевци, Бо 
силеградско. При необикно
вени обстоятелства загина
ло тригодишното му дете 
Петко.

В босилеградските стопански организации ПОД

Все по-добри кадри
В момента баща му Пене 

секъл листник 
на купчинка в едно клоне-

С виеше образование сто-СамОуправителните органи
в босилеградските стопаи- папските организации имат 

организации отделят 11 души и по обща прецен
ка това все още е недоста
тъчно. Наистина, сега вече 
с това образование в общи
ната няма безработни, но не 

От какво значение е това значи, че такива кадри не 
мероприятие говори и фак- би могли да се осигурят със 
та, че до преди пет-шест го степендии и по-стимулап&в- 
дини квалификационната ст но възнаграждаване. 
руктура на безработните, ко 
ито евидентира бюрото нас
таняване на работа в Боси
леград е била по-добра от 
онази на работещите. - Общо и поотделно, лични

В момента седемтте стопа те доходи на работниците в 
нски организации имат са- босилеградските 
мо 34 неквалифицирани ра- организации все още си низ 
ботника. Те предимно са ра ки в сравнение със среднн- 
зпределени на съответни ра те на републиканско равии- 
ботни места. Обаче от тази ще. Също така и в сравне- 
категория работници все ние с трудовите организа- 
още мнозина заемат места, ЦИи, коит осе финансират от 
за които е необходима по- общинския бюджет, 
висока квалификация. Причината за това нещо е

И броя на полуквалифици все още слабата акумулати- 
раните е също относително вност на стопанските орга- 
малък 49. Такива най-много низации. При някои 
работят в търговските мага- положителната тенденция е, 
зини. При товао болшинство че от чистия 
от тях имат

и го слагал
В. В. м. н. н.■ски

все по-голямо внимание па 
подобряването на квалифи
кационната структура на 
работниците. Охронаю по труда не познава граници и признания от страна на 

делегациите на фестивала 
От няколко години насам 
Ниш се превръща в център 
по охрана на труда от свето 
вно значение. Ниш е между 
малкото градове в Европа, 
който има и факултет по ох 
рана от труда а по време 
на летните ваканции 
Нишкия институт се органи
зират опреснителни курсове 
за специалисти от 
страни на света.

Нишкият институт, както 
заяви директора др. Момчи 
ло Здравковнч, 
ще се стреми да 
крак със съвременното раз
витие на научните постиже
ния и по този начин да бъде 
от полза за трудещия се.

Между другото, бе решено 
седмня фестивал по охрана 
на труда да се състои в НР 
България през 1974

(От 1 стр.) зов, ЧССР 3 — два сребърни 
и един бронзов, НР България 
2 — един сребърен и един 
бронзов и СФР Югославия 
4 — един златен, два сребър 
ни и един бронзов медал.

По време на кинофестива 
ла бе устроен и малък сим
позиум по охрана на труда 
в соицалистическите страни. 
Общо заключение бе, че на 
този въпрос занапред ще тр
ябва да се обръща още 
голя ми
той е от огромно 
за увеличението производи
телността на труда и изди
гането на производствената 
култура на работника, а то
ва е един от девизите на со
циалистическата икономика.

Югославското обединение 
по охрана на труда в Ниш 
получи множество

Прожектираните през ше 
стте дни учебно-инструктив
ни, медико-санитарни, худо
жествено-игрални и пропага 
ндни филми недвусмислено 
показаха огромното разви
тие на охраната по труда в 
социалистическите

ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВСЕ 
ОЩЕ — НИЗКИ

в

страни.
Двадесет и четири от проже
ктираните шестдесет фил
ма спечелиха медали. СССР 
спечели 4 от които 1 златен,
2 сребърни и 1 бронзов, как
то и голямата кристална ва
за, дар на организатора за 
най-хубав филм („Сърце”) — 
ГДР 3 —' един златен и две 
бронзани, НР Полша 3 —
два платни и един сребърен, 
Унгария 2 — еДин златен и 
един сребърен, НР Румъния
3 — два златни и един брон-

стопански всички

по-
внимание, защото 

значение и занапред 
върви в

пак и

доход повече 
средства се внасят във фон 
дове, а по-малко за 
доходи.

В първото полугодие 
тази година работниците в 
стопанските организации са 
осъществили средни 
доходи от 1.150

година. 
М. Андоновдългогодишен 

трудов стаж и като такива 
не проявяват интерес да се 
доквалифицират. Пък и пре 
дприятията за тази цел не 

осигуряват достатъчно 
възможности.

Положително е, че броя 
на квалифицираните и висо 
коквалифицирани работни
ци постоянно се увеличава. 
Например сега работят 115 
квалифицирани и над 40 
тегории работници имат 
сококвалифицирани. Тези ка 
миниращо място в 
тното и

похвали
лични

от
ИМ

личнивдинара.
сравнение с миналата 
^а те са малко по-високй. 
Засега все

годи-

най-големи 
лични доходи имат работни 
ците в транспортното и за
наятчийското 
най-малки —

още

ви-
до- предприятия, а 

в тлъминскатакооперация.
Съществува мнение, 

папските организации 
редством

транспор 
занаятчийско-услуж- 

ното предприятие. От какво 
значение е това показва и 
факта, че тези 
ски организации от

че сто
пос-

възнаграждаване- 
то според резултатите от 

тм ^ година тРУАа, трябва да стимулипят
пи АРАП113 бележат най-доБ- висококвалифицираните^ и
ри делови резултати. кадрите с висше^ образовГ-

Босилеградските стопанс чие. Затуй нужно е да се ло
иоот°РГаНИЗаЦ1,И нямат ТРУД изграждат и допълнят същ
ности в осигуряването нака четните правилници. Защо^’
дри със средно и полувисше то салю така и занапред ще
образование. Напротив. Мно Аа се п°А°бр
зина свършили образование руктура “трабщницще 
то си търсят работа.

две стопан-

В. В. Трудът трябва да стане безопасен за работника
Страница 4
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Из нашите общини * Из нашите общиниВерда МИЛЕВ:

ДА ИДВАТ
й
АГРОНОМИТЕ

В приказките и разговорите, в радиопредаванията, във 
вестниците четеш, в „Поганово и Драговита”... гражда
ните незаконно се изяснили за напускане на „Сточар” 
(бел.: М. Б.). Чрез референдум!!! Ако нямаше групи и от
делни елементи — не щеше да има и проблеми между 
производителите и кооперацията. Референдумът показа, 
че голямо болшинство производители са ■— напускане на 
кооперацията. Контраверзни течения и дилеми...

А Верда Милев има над 40 години. Той е между 
най-добрите малинопроизводители в Поганово. Импул
сът на селската мисъл, която в средата и рационалните 
измервания, критикува умерено, разумен. С малко думи 

—осмисля онова, което живее в Поганово и премерва 
всички с нуждите на селскостопанския производител и 
кооперацията. Той не е капризен. Не кара инат. Той е 
логичен и разумен. Повече рационален от мечтателен. По 
вече мирен и добър, отколкото упорит и афективен. Дъл
бочината на неговите мисли обвинява. И учи: „най-много 
ми е криво, че агронома виждаме едва ведъж годишно. 
Няма кой да ни покаже как да отглеждаме малините,
как да ги режем”__малините са заболели и ние сме пре
доставени сами на себе си. Аз например ги обработвам, 
така както ми се струва за най-добре..

Този производител вече десет годиш! се занимава 
с малинопроизводство. Постепенно .разширява малино
вите градини Идната година ще имат 70 ара с малини. За 
продадени малини настоящата година кооперацията му 
е дал 3.200 динара аванс. Останалата сума до 13.450 
динара за 2 845 кг милини не знае кога ще получи — „мо
же би още утре сутринта, а може би след три месеца”. А 
пари нямам... Хората много изтърпяха.

И когато казва така — Верда не приказва напраз
но. Той не е за дезинтеграция, или както казва за „напус
кане на кооперацията”, защото тези които са за отделяне
__казват, че ще бъде по-добре. Не зная дали ще бъде по-
добре. Не съм за отделяне от „Сточар”. Малки сме... ще 
пропаднем. Може тази кооперация да работи дооре... Да 
ни помогне да угояваме юнета и телета. Тогава ще бъде 
по-добре и за нея и за нас.

~ Тези прости истини са 
нски обществено-политически 
Вярваме, че никой другояче не би могъл да каже ни в са
мата кооперация. Впрочем, от тази проста истина, която 
е всекидневие не само в Поганово, не можем да избя- 

каквито и бариери да се защищаваме.
Верда Милев, един от нан-добрите

СУРДУЛИЦА

ОТ 20-25 СЕПТЕМВРИ 

РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОС
1870 динара, коитоботнпк със средно образова 

— 170. впсококвалицира 
работник и работник с 

полувисше образование — 
220, работници с виеше об
разование — 
ти и магистри —

еше
суми училищата ще получа- 

Общинската образо- 
общност в Сурдули- 

ца, а след това с вътрешен 
правилник всека трудова ор 
ганпзацпя ще върши конкре

На 25 вгуст Комисията за 
съгласуване на договори за 
разпределение на дохода и 
личните доходи в трудовите 
организации е приела дого
вора на училищата-от ..Суръ 
дулишка комуна.

Според договора неквали
фициран работник има 100

полу квалифицирани

пие
пия ват от 

вателна

300, специално 
330 и док-внесени и във всички общи-' 

и стопански тно разпределение.
Функционалните при дире 

кторите в плана са предви
дени от 450 динара за дирек 

по-малко от 20 пара-

науки, относно на-документи. тори на . 
учни работници 380 точки.

До утвърждаване на нови 
пропорции, размера 
то ще обяви Общата коми
сия за провеждане на обше 

договор, ще се при

точки,
работник и работник с ние 
ша училищна подготовка — 
— 120, квалифицирания и ра

на коп-
гор с
лелкп до 1.500 динара за дн 
ректора на селскостопанско 
то училище в Сурдулица.

От фонда общи 
според договора 
един работник да се изпла
ти годишно най-много до 
размер на едномесечен ли
чен доход на работник в сто

гаме, с
Част от нея е 

малинопроизводители в Поганово. ствения 
лагат следните пропорции 
разпределението на дохода: 
— за лични доходи 97%, а за 
фондове 3%-

Месечните аконтацш]
със средно

вМ. Б. разходи 
може по

От опита на босилеградската кооперация па
преподаватели 
образование спорел догово

ра 1540 динара, 
1700 п с вн-

е в пестенетоКлючът на неликвидността панството.ра възлизат 
с полувисше — М. Величков

законСпоред въпросния
30 на сто от запасите 

кооперацията не би 
могла да „покрива;’ със соб 
ствени средства. Това е за 
нея сега и иай-голямата и тру 

която настоява да ре- 
На банкови кредити тук 

не се разчита, защо- 
банките от лесковаш- 

регион.сс намират в тру 
положехте.

нето на динара да става ко 
лкото се може по-бързо, да 
шото единствено така е въз 
можно да се осигури по-го- 
лям доход.

Че с така
от полугодишния
сравнение със същия период 
миналата година тази коопе 
пация е увеличила запасите 
н* стоки само с 5 на сто, ко 
ето е и нормално.

Вторият важен момент с 
в това, че кооперацията е го 

закона за

В босилеградската община 
от стопанските ор

почти 
на стоки ПРСРВЕДИТ1“ НА ЗАХАРНОнито една

ганизации не може да 
похвали е деловите си резул 
тати. Общо взето, малко или 
повече, всички са неликвид-

се

съмнение за разпространява- 
Гнилане, Леско-говори и факта 

баланс: в
Поради основано

неприятелска пропаганда в 
Ниш, в Гннлане е арестуван Петър Захаров, 

преподавател в срсднотехническия техникум, родом 
от с. Вълковци, Димитровградско.

Преподавателят Захаров, който няколко години 
е на работа в Гннлане, както ни осведоми съдията 
следовател в Окръжния съд в Гннлане Саднт Суляи 
е направил провинение 
пропаганда, наказуемо според член 
телиш, кодекс. Той разпространявал мнение, че в 
Югославия владее хаос, преди всичко поради негър 
ннмостта между републиките и някои нацнн. и на
родности. Гази омраза, проповядвал тон, ще доведе 
до разложение на югославската федерация, а тотС 
ще бъде от огромна полза за съседна България | 
осъществяването на нейните санстефанскн претен-

дност, 
ши. 
много 
то и

не на
ни. вац ив то

на коопера- 
Босиле-

Успешни са усилията 
ва отношение

Службата за оо 
мо-

кия
дно финансово 
Обаче в сравнение с остана 

стопански организации

в

лите
в комуната и по тоя въпрос 

на босилеграл
и отчета на
щеотзено ^
мента тя е най-ликвидна сто 
папска организация в общи

ИаНа какво се Аължи разре
шаването на тоя прояем, 
който инак е главна спира 
чка в работата на много сто 
пански организации.Д 
въпрос поискахме ^товор 
от компетентните в коопер

настоявания
за цел да 
на стоки,

— дело на неприятелска 
118 от Наказа-товност посрещна

К°ВМ"важнаа дсГХ'% 
кооперацията в Босиле 

трал не е постигнала забелс
жителни резултати. Напри
мер наскоро ще влезе в си
ла съюзен закон, според ко 
йто стопанските организа
ции ще бъдат дължи за ск
лал па стоки или нова тър
говската доставка да имат 
осигурени оборотни срслст- 
па Става ясно, че тоя закон 

цел изцяло да према 
4 в наше-

положението
кооперация е много ноже ската

завидно. Това значи, че тя 
на собстве-главноразчита 

ни си средства — тези, кон 
то ги отделя в деловия и ос 
таналите фондове.

ласт

изтъкне, чеНужно е да се 
тази кооперация няма труд
ности в прилагането па об
ществения договор за раз
пределяне иа дохода. Защо
то и до преди винаги тя по
вече средства внасяше във 
фондовете, а по-малко —• за 
лични доходи. В управление 
то казват, че гази положите- 

и занапред

цип.
Под претекс, че защищава някаква си нстори- 

чсска истина, Захаров твърдсл, че Македония и 
кедопския език са чиста фикция и че са уж из
куствени създания, защото Македония в историята 
никога нс е съществувала. Националните стремежи 
на българския народ, проповядвал Захароа, ще 
бъдат задоволени само с прилагането на Санстс- 
фанскня мирен договор, сключен през 1978 година 
между Русия и Турция.

Захароа с арествуваи и е под следствие.

ма-
цията.

— Нашите 
имат преди всичко 
намалят запасите т
особено онези, които нямат 
добър пласмент — казва Бсъ
Р«с Богданов, завеждан.

ГприТова тази „ресхрик-
Г^ГГиаие^ДИ
Гд%ГнастТХамТГобръпщ

СЕПТЕМВРИ 1972,

има за11СЛИК видиосттахне
то стопанство.

Наистина, 
няма достатъчно 
Обооотни средства. Тя р

Р 600.000, в банка.им»
200.000, а временно 

чудни оборотни сред- 
400.000 динара.

кооперацията 
собствени лна тенденция

продължи, въпреки чеч 
заплатите па работниците 
са всс още сравнително
ще

позлата с 
внесени 
ползва 
ства от

ки. В. В.
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Димитровград днес

ГРАДЪТ
НЕ Е
СНАБДЕН
ДОБРЕ • шй

ни са увеличавани, 
на дребно са оставали същи. 
Освен това през тази година 
личните доходи в предпр 
тието са повишени с 20%.

сна“ от Б. Паланка, „ 
от Кума ново и „Газела” 
Скопие.

Освен откриването на 
зи магазини, също е предви
дено и уреждане на някои 
магазини по селата (Погано- 
во, Смиловци и пр.)

ТЪРГОВСКОТО предприя- сти. Също така „Житопек“
тие „Търгокооп“ от Димитро от Ниш, който „Търгокооп“
вград има 54 магазина в об- е имал сключен договор за
щината. От тях шестнадесет получаване на изкуствена
са в града, а 38 по селата. тор, не е изпълнил своите
Само четири села на терито- задължения. Освен това не-
рията на общината нямат достиг на изкуствена тор се
свои търговски магазини (Па е чувствувал в цялата ни
скашия,. Бачево, Прача и страна.
Грапа). През тази година оборота

В момента в магазините^се в магазините на „Търгокооп“
чувствува недостиг на строи е повишен с 32%. Но въпре
телен материал (тухли, ци- ки това, както ни осведоми-
мент и пр.) няма на изкуст- ха в дирекцията на предпри-
вена тор. Индивидуалните се ятието, те не са доволни. То-
лскостоцански производите- ва е поради факта, че разли-
ли от Димитровградско са се ката измежду фабричната и
нуждаели от 40 вагона изку- цените на дребно през тази
ствена тор. В това отноше- и миналата година е различ
ние нуждите никък не са на. Така например, разлика-
били задоволени. Получени та измежду цените на купе-
са само два вагона изкустве ната и цените на продадена-
на тор от „Азотара“ — Пан- та стока е през миналата го*
чево. Това се дължи на фаК- дина изнасяла 13,4%. В тази
та, че споменатото предприя година през месеците януа-
тие не е било в състояние да ри-февруари тази разлика е
удовлетвори нуждите на изнасяла 12%. През месен 
„Търгокооп“ за тоя артикул, март е изнасяла 10,6, а през
понеже е работело с намале-. месец април е достигнала
ни производствени мощно- 9,4%. Докато фабричните це

цените зин за продажба на храни
телни продукти. Също така 
на 16 юни в главната улип 

ия- в града („М. Тито“ 37), щг 
бъде открит магазин за г 

За да се повиши акумула дажба на обувки. Асортимеи 
цията на предприятието е тът ще бъде добър. Стока ще 
предвидено откриване на но
ви магазини. Към края на 
месеца, ще се открие мага-

от

те-

се получава от познатите 
производители на обувки, к? 
то „Леда“ от Княжевац, „Вс- А. Д.

Бележка

Неоснова
телни

слухове
В Поганово, Бански 

дол И Драговита някой 
пуснал мълва, че уж 
пощата и амбулатория 
та щели да бъдат пре
несени в Тр. Одоровци. 
И мълва като мълва, 
разширява се.

Потърсихме отговор 
от компетентните по 
тия въпроси.

— Нищо подобно ка 
казват т.е. Дори пред
приеме мерки да моде 
рнизираме пощата в 
Поганово. Набавена е 
нова централа и след 
време и Поганово ще 
се включи в автоматич 
ната централа и връз- 
щата ще става бързо, 
както в градовете.

— Подобно е положе 
нието и с амбулатория 
та. Тя си остава в По
ганово, както и досега. 
В Тр. Одоровци 
строи нов модерен зд
равен обект, ще има и 
лекар. Но това ще е от 
полза и на погановча- 
ни, защото вместо да 
отиват на лекар в Ди
митровград — теще и- 
мат лекар в Тр. Одоро 
вци, много по-близо.

Из дейността на профсъюзите

ОТНОВО ЗА СТОПАНСКАТА 

ИНТЕГРАЦИЯВ село Топли дол

Кървава„братска"разплата Общинският профсъюзен 
съвет в Босилеград разгледа сектор (особено строите
полуг„дИшните резултати на ^К°^рГц„яСе„аП^

заХТГ? =~ае ^че^шо^йнТ^в^

—
Защото, деловите резудга- това не 

ти са съвсем скромни, а йко 
номичността бележи 
чителен ръст. Удребненост- 
та довежда до създаване на 
излишни разходи.

На заседанието бе 
то, че повечето общински 
спекции недостатъчно 
ангажирали върху 
нето по словата на закона и 
на някои прояви, възниква
щи в стопанските 
ции. Една такава

ски

След караница във Велко
ва махала в село Топли дол, 
тридесетпедогодишният Але
ксандър Христов с пищов 
убил четирдесетгодишния си 
брат от чичо Стоичко Хри
стов.

ският съд от Сурдулица, че
тири дни преди кървавата 
разплата, принудително нап 
латил съдебни разходи от 
убития Стоичко. Това, из
глежда, бил прякия повод за 
разплатата. На вечерта на 
критичния ден Стоичко запо 
чнал да се хвърля с камъни 
по Алексо, заканвайки се, 
че ще го убие. За момент 
Алекеа отичал у дома 
взел пищов, за който няхмал 
документ. След това от не-

като пр»
плащат социални 

осигуровки. Това довежда 
до неоправдателно забогатя
ване на частни лица, които 
намират начини да не изпъл 
няват обществените

н^зна-
В разплатата с пищов е 

повреден и Зайко Христов 
(43), брат на убития. Също 
така е повредена и жената 
на убития, Йорданка. С уд
ар на камък е повредена й 
майката на убиеца, която 
се намира на лекуване в Ме посредствено разстояние ст- 
дицинския център в Сурду
лица.

ще се
^ СИ ДЪЛг

жности. Тези и подобни от» 
щения членовете на Общшь 
скйя профсъюзен

изтъкна
си, ин

са се
съвет при

писват, преди всичко, на йерешава-

релял в Стоичко, който вед достатъчната организирана 
ст и дейност на общинскитенага паднал мъртъв. Продъл 

жавайки да стреля, той по-Мотивите за тази кървава 
разплата в това инак мир
но Босилеградско село са по вредил жена му Йорданка 
стоянните свади и съдебни и брат му Занко.

организа- 
се отнася 

до различното и недостатъч 
контролирано формиране 

на продажни цени в търго
вията.

инспекции.
На дневен ред на заседани 

и въпроса

Общо казано, няма 
нищо вярно в слухове- ето бе поставенте. но

Веднага след тоя случай 
убиецът е предаден на съди
ята —■ следовател в Общин
ския съд във Враня.

за приеманетопроцеси, поради нерешени 
имуществени въпроси и дъл 
гове на тези две семейства.

Според изявлението на съ
седите на скараните, Общин

Ония дето са ги пус 
нали не са си имали 
друга работа.

на решения 
за съгласуване на общество 
ните договори с нормативна 
та дейност във всички 
ви организации.

Имаше мнения, че недоста 
тъчно се контролира и дей
ността на частния занаятчии

М. труда
В. В.

В. в.
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Без цено
разписи

Същинска рядкост е 
в Босилеград или села 
та, в търговските мага 
зини да намерите из
тъкнати цените на сто
ките.

Подобно е и при ус- 
лужно-занаятчийските 
работилници (частните 
и обществените). И 
тук нямат ценораспи- 
си за видовете услуги 
и стойността им.

Тоя факт изненадва 
и създава недоволст- 
вие.

Няма. причини нито 
оправдание да се игно 
рира едно такова 
дължение, което е ве
че станало ежедневна

за-

практика.
Никой вече не може 

да бъде сигурен, че 
зад тоя параван няма 
игра с цените. Съмне
нията са оправдаеми и 
те могат единствено 
да се премахнат ако 
се изпълни задължени

Свиждането 

в
Димитровград

ето да се изтъкват це- 
норасписите и цените.

Чуват се забележки, 
че компетентните инс
пекции са били толе
рантни по тоя въпрос. 
Имено за това опуще
ние до сега не са пре
взети никакви мерк/к 
Ето защо мкицериите 
са в дилеми и съмне
ния, когато търгуват 
или пак ползват заная 
тчийски услуги.

На 3 септември в Димит- реки услуги от страна на го
ровград стана свиждане за стилничарското предприятие 
югославски и български гра „Балкан” и някои предприя- 
ждани. На свиждането бя- тия от Пирот. Също така се 
ха около 12.000 души от бъл продаваха всички видове йк 
гарска и също толкова от дустрнални стоки. Най-мно- 
югославска страна. го се търсеха килими, преж-

На централната трибуна да, обувки, електрически уре 
в Спортния център в Дими- ди ,грамофонни 
тровград, която беше търже Официално, обмяна на пари 
ствено украсена, се проведе нямаше. Българските граж- 
забавно-култ\фна програма, дани купуваха с чекове, ко

ито обменяше югославската 
банка.

В. В.
ПЛОЧИ Ц Т-Н.

Ципе“ укрепвакоято продължи три часа. 
Самата програма, в която 
взеха. участие естрадните пе 
вци Аца Матич, Мики Сиби

77Характерно за това свиж 
дане е, че нямаше нелегална 

нович и други, както и уча рьрговия в по-широки разме 
стници от Димитровград, бе рИ Компетентните органи 
ше на високо равнище. са глобилтг ЗО лица~за търТб 

От югославска страна бя- вия на дребно.

остава Гадание на специалистите. Це 
лта на всички тези заседа
ния е била да се обсъдят и 
разрешат вътрешните въпро 
си в вредприятието, а особе- 
взаимните отношения.

След заседанието на Рабо
тническия съвет, на което е 
обсъден въпроса във връзка 
с проблемите на производст 
вото, е проведено заседание 
на специалистите. На него 
с разгледан въпроса за ка
дрите в предприятието, така 
че предуправителните орга
ни са изнесени конкретни 
предложения, как и по кой 
начин да се решат персонал 
ните въпроси. В това отноше 
ние е решено да не се обявя 
ва конкурс за директор на 
предприятието (както е би
ло решено по-рано) до за
вършване па следствието, ко 
ето се води против бившия 

1‘ директор на фабриката. До 
дълж-

ността директор 
орги Нацков, на длъжността 
изп. — технически директор 
е — Кирко Дончев. Работни 
ческият съвет е приел тези 
рещения, а също така е ре
шено след завършеното сле
дствие против бившия дире
ктор на фабриката, да се 
публикува конкурс за работ 
но место директор.

Работниците от фабрика
та „В. И. Циле” са запозна
ти с решенията на упра
вителните органи от заседа 
нието на трудовата общно
ст, проведено на 28 август 
т. г. На това заседание те са

В мебелната фабрика „В. 
И. Циле” през последните 
дни се проведоха две заседа 

на Работническия съветпия
и заседание на трудовата об 
щност. Проведено е и засе-

А. Д..ха организирани гостилнича

НЯМА „СУША“ - НО ПРОБЛЕМИ ДО ГУША
на слънцето, а сокаците са 
безлюдни. Хората 
лекли в някаква своя само- 
та и си мълчат, преодолявай 
ки стихията, която влече се 
лото към пределите 
надеждието.

пълзят край реката. Сокаци 
те са без деца. От сливници 
те се извиват 
Стърчат над казаните. Тази 

в Поганово няма „су

ПОГАНОВО, разположено 
в недрата на Гребен, е обра
снало с гори. Затрупват го 

'■с целувки на мъки и диво
тия. По склоновете — тук- 
таме ливади и понякоя поля 
няка. От стада овце — нито 
следа. Само се виждат 
варени кола със снопи.

са се във-
кълба дим.

година
ша". на без

също запознати и със заклю
чителната сметка на пред
приятието през първото по
лугодие на годината, която е 
приета. Също така и всички 
останали въпроси, които е 
обсъждал Работническия съ-

Навсякъде 
ския пазач 
орги. Белите къщи

стига пол- 
дядо Ге- 

блестягнато Планинските хора със жи 
знената си философия поти- 

мапълно безнадеждие-
Те

скат
то. Работливи хора са пога- 
новЧани. Това е техен сми
съл на живеене. Когато тър 

карат докрай, 
при своето, 

остават недоразбра

Писма на читатели вет са приети от страна на 
членовете е на трудовата об 
щност.Лоша постъпка в културно заведение гнат —

Остават 
понякога 
ни. Затуй ги придружават и 
хвали и критики.

А. Д.тогава за изп.виля сгтекта-мейството ла 
къла.

Но А. Кръстев изгледа не 
е мислил така. Без да кои- 
'гполира други влизащи с Не се предават лесно па 
билети той се устреми па стихията. Пълни са с жпзпе 

' ме избута, а тази не- пост, защото желаят планини 
гова постъпка одобри, за да си отстанат във аре
ст жаление, и директорът Си МСТо и просторите. Не за да
ниша Нейков. останат там където .са,

Тъй като по такъв начин за да стигнат гам, 
ми е намесена морална ще- считат, че са заслужили и 
тя и съм крайно обиден прел с пожертвованието си опра 
семейството си и пред граж вдали своето съществуване, 
ляиство аз съм подал тъж-
бало съда против Центъра Малиновите градг.....
яя култура за обезщетение, служат да спрат разширява 
ис не съм гледал спектакъла, „ето на горите, а електриче 
и съдебен акт против Ангел ч ските крушки - да разбият 
(Стстев И Синиша Нейков, средновековната тъма и па 

гъшата цел моля да ония, които дойда I след тях 
«лм,,А/пате писмото ми, за — на почивка във вилите си 

лябзнае димитровградското в тцзи прекрасна природа — 
ла за лошите постъп да покажат чс тук са живе-
киСиа човека от едно култу- ели хора, които са живеели 

.‘ „ АГНИС в кран с времето.
Р"°- 3 МИЛЕНТИЕ ПЕТРОВ 

„Балкан”

Пет-Пише ни Милентие 
ров от Димитровград .

„Надявам се да публику- 
мое писмо за край 

поведение и по-

Г. Лисина
вате това 
но лошото от токСМЪРТстъпка случило се в култур
на институция, какъвто е 
Центърът за култура и заба

мене и

ва в Димитровград.
Става дума за постъпката 

Ангел Кръстев,

но но закаран в Здравния дом 
в Босилеград, обаче след нл 
колко часа от получените по 
вреди починал.

Осемнадесетгодишният Го
шо Тодоров, от горнолисин- 
ската махала Гложка плани
на, загинал от ток с високо 
напрежение на далекопрово 
да, който през тази махала 
продължава за Босилеград.

В критичния ден, нещастни 
ят младеж, който у дома 
има само майка, се изкачил 

електрическия стълб на 
далекопровода. В един може 
нт докоснал една от жици
те и токът го отхвърлил от 
стълба. Той паднал от висо 
чина от десетина метра на 
неравен терен.

След това той бил спеш-

къдсто
на портиера 
който на 22 август, направо 

изхвърли от за- 
исках да гле-казано, ме 

лата, където 
. дам спектакъла „ГТрокисло 
лято”. За спектакъла имах 
редовен билет, купен от един 
участвуваш в представление 
-то — Спиро Тричков, който

1ЪИ

в. в.
им

набезплатно, 
билета не пише, че

го получил 
като на 
е безплатен или че важи са
мо за участвуващи (защо 

тях), когато не мог/г 
сцената, и долу 

билета,
им е на
да са и на 
в зялата, аз купих

пече нямаше иа ка- 
искаше със сс

М. Б.
работник втъй като 

сата, а ми се Страница 7
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картофи, другаде зеле или ориз, -■ 
стояха неподвижни, допрели те

къде даваха 
само там хората 
ла едно до друго. Тия, които не чакаха, се движс 

като ги гледаше, магазинерът до 
движения нещо по-различно от

Култура * просвета * изкуство
ха по улицата и 
лавяше в техните
друг път. Те бързаха и по лицата им се четяха 
грижи, защото бе настъпил сезонът на грижите. 
Дърва, въглигца, зимнина, дрехи — той беше ер
ген и малко мислеше за тия неща, но забелязваше 

купчини край тротоарите и тълпите пред 
на своите семей-

закопчаваше шлифера си.зинерът, като
— Недей така бе, братчр — рече оня. —* 

майтап, загазихме. Направи едно добро.
— Сега няма да може Кръсгачкиге са в сан

дъци .,още иеразпечатами. Не мога да ти дам, до- 
каго не ги разхвърлим по картоните.

Те наистина бяха в сандъци, ио той можеше да 
му даде, стига да искаше. Друг път би се върнал, 
би разковал с теслата и най-здравния сандък и би 
услужил на човека, който бързаше. Но сега не. 
Сега, когато наближаваше срещата на ония ко
раби. ..

Няма

черните
магазините, слушаше разговорите

усещаше ускорения есенен пулс нани колеги иразказ града.
Но той си мислеше и за другите грижи, които ни

създава есента.
От няколко години, щом дойде това време, сър- 

се свиват, говорителите по радиотоцага на хората 
извисяват гласове, вестниците излизат с големи за- 

на къщите се появяват лозунги.
на живо

Младежът вървеше до него, уловил брадата си, 
и разказваше с излишни подробности как станалаОТ ГЕОРГИ МИШЕВ главня, по стените

И всичко заговорва за мира, този въздух
всички е ясно, че с мира става нещо,повредата на трактора му.

— Утре, утре — каза му магазинерът. — Ела 
утре, ще ти дам, колкото искаш, но сега, нали раз
бираш ...

Трактористът не разбираше, но бе настроен ми
ролюбиво и се съгласи да дойде на сутринта, само 
се ядосваше, че помощникът му ще го чака цяла 
нощ и ще се надява.

—Много държахме да приключим още тази 
нощ — каза той, когато бяха стигнали вече до ко
лата.

— Ти си чуден човек! — погледна го магазине
рът. — Не се знае дали ще осъмнем до утре, а си 
тръгнал да търсиш някакво глупаво желязо.

Оня не го разбра.
— Не четеш ли вестници, не виждаш ли какво 

става! След един час може да пламне светът.
" Не бе, не знам нищо! — призна си тракто

ристът и челото му взе да бледнее. — Няма вре
ме. Цял месец не съм виждал вестник. Ида напра- 
во от блока.

Магазинерът му каза за корабите ,които сега 
плуват към Куба и наближават американските. 
За по-голяма убедителност показа ръчния си ча 
совник и почука с нокът по стъклото.

та ни, и на
иначе никой не би му обърнал внимание, както не 

истинския въздух, койтообръщаме внимание 
дишаме.

Така беше и миналата есен — магазинерът пом

на
След един час корабите щяха да навлязат в Ка- 

раибско море.
Магазинерът си помисли това, щом погледна 

совника си, и усети как го изпълва едно чувство 
на неспокойствие, което го накара да остави всич
ко и да се изправи. Той събра кочаните с фактури 
и разписки и ги нахвърля в тясното шкафче с дър
вена ролетка; над тях напъха захабените от дъл
га употреба ценоразписи и жълтите картони, стег
нати с ластични гривни.

Ролетката изтрака в здрачната тишина на кан
целарията и му причини неприятно усещане. Бе 
слушал много пъи този звук, но за пръв път сега 
той му напомни за оная картечница. Видя се да 
лежи на коравата поляна с пръст на спусъка и усе
ти на. дясното си рамо дървото на приклада, което 
го блъскаше през тънкия док на бригадирската му 
рубашка.

Това беше отдавна, тогава той учеше в първите 
класове на гимназията, но още помнеше блъскане
то на приклада и крясъка на изстрелите, който се 
посипа над земята, щом дръпна пръста си назад. 
Стрелбата беше учебна, за някаква значка, и на 
него да останеше, не би приближил до това студе
но и мазно желязо, запънало двата си крака в зе
лената поляна, но стреляха всички — и момчета, 
и момичета, — и той не искаше да го помислят, че 
е страхлив. Без това лшнаваше за мълчалив и за; 
творен не трябваше да мислят и че е страхлив.

Той залегна и сложи пръст .на гладката дъга на 
спусъка, даде вид, че слуша упътванията на ин
структора, но не видя никакви прорези и мушки, 
само ус.ети болката в дясното рамо и чу пляскане 
то на изстрелите. Стори му се, че пляскането има 
ше разлят вид, и ако го накараха да нарисува из 
стрелите, излитащи от кръглото дуло на картечни 
цата, би ги направил плоски като листове лама 
рина Може би тази представа възникваше от тън 
кия барутен дим, който висеше на ленти във въз 
духа, и от равната твърда поляна, на която лежа 
ха и се учеха да'стрелят.

Споменът от този ден се пробуждаше понякога 
в паметта му, стреснат внезапно от изтракването 
на някоя каруца, от трополенето на дъжд по те* 
некиен покрив или от звука на дървената ролетка 
на шкафчето, както тази вечер.

Магазинерът грабна шлифера си и побърза да 
напусне канцеларията. Имаше още време до края 
на работния ден, но не 
в тази стаичка с нисък таван 
фени от железните 
клетка.

ча неше добре.
Една вечер той беше на село и отиде да изпрати 

което заминавашемомчето на техния кръстник, 
войник. На двора бяха наредени 
сватба, на дълги кабели се люлееха електрически 
крушки, край пещника горяха огньове и в двете 
хрании вряха две шилета.

Цялата махала бе дошла с децата и старците; 
прислугваха момчета и момичета, връстници 
новобранеца, и техните млади гласове изпълваха 
тъмносинята нощ.

Над трапезите от ръка на ръка вървяха шишета 
и кани с вино и ракия — селяните пиеха направо 
от тях и топяха едри залъци в чиниите. От чинии
те лъхаше на овча яхния, която бързо изстиваше 
от вятъра и се покриваше с оранжева лой.

Не бяха свършили вечерята, когато угасна елек
тричеството. Запалиха газени лампи и ги накачи- 
ха по клоните на ябълките, но те светеха слабо и

маси като за

па

нощта притисна с мрака си цялото празненство. 
Жените наставаха и взеха да даряват новобране
ца —г мятаха на раменете му къри, чорапи и ри
зи, пълнеха джобовете му с круши и орехи. Мъже
те бъркаха в портофелите си, дълго друсаха ръка
та му и пожелаваха лека служба.

— Дръж се! Вече ставаш мъж! — викаха те. — 
Мъж, който не е служил, не е мъж__

Майката плачеше и искаше детето й да си ос
тане дете. От първия ден на живота му тя знаеше, 
че бе родила войник, но още не можеше да повяр
ва, че е дошло времето на войника. И тя плачеше, 
увиснала на рамото му, и вярваше, че ще върне 
това време назад, така както може да вярва само 
една майка.

Момчето, което ставаше мъж, се мъчеше да бъ
де весело и заявяваше, че още утре, щом стегне 
лана, ще оправи този заплетен Берлински въпрос.

"Браво ! викаха мъжете и вдигаха високо тггог 
шетата, а виното плискаше навън 
кавите им.

Когато навалицата се оттече и останаха само . 
наи-близките, новобранецът изведнъж загуби пре
дишната си смелост, похлупи се на масата и дъл- 
го плака с глас. Бяха го 
мът на майчините сълзи.

Те всички плакаха тогава — бащата и дядото 
които бе раняван при Карапелит, и роднините и 
магазинерът, макар че той беше затворен човек и 
не обичаше да дава външен израз на това, което 
става в душата му.

После минаха седмици, минаха месеци, трево- 
ите се забравиха, за да дойде новият сезон с тия

море и неИп° П°РеХа С6Га ВОАИТе на Караибското 
не.Р подозираха, че светът ги гледа и тръп-

Сезонът
на

грижите ко-

и влизаше в ръ-

— Хайде бе — рече тихо трактористът.
— Положението е напечено. Представяш ли 

там вече въртят ръчките от оръдията, 
с теб се разправяме 
какво си.

хванали виното и опиу-
си — а ние

за кръстачки и за не знамможеше да остане повече 
и прозорци, разгра- 

пръчки, като железата на Бе виждал по филмите 
въртят насочващите уреди на оръдията 
ните дула се вдигат нагоре като греди 
зопътни бариери.

как пъргави морячета 
и страш
на желе-

Той си мислеше 
да дойде да търси стоки г 
тази вечер на хората не им беше 
пени парчета и гумени ремъци.

Но когато

също, че точно сега никой няма
от неговия склад, защото 

до разни стома- —- А бе да засеем, па да става, каквото ще __
каза младежът. Той още не можеше да забрави 
за какво бе дошъл.

щракна катинара и прибра ключове 
те в джоба си, изведнъж видя, че пред портите на 
двора спря джипка. Млад мъж, облечен — „Да засеем”! — 

остане ли някой да жъне?
Те стояха до машината, която ги чакаше тихо 

сякаш подслушваше разговора’ им. Трактористът 
& забеляза, отвори вратата 
ще осъмне пак тук.

— Ако се разминат корабите! _
той, но тази шега не 
нера.

— подигра му се оня. —А щеС ватен-
ка, скочи на земята и с едри крачки затича към 
него.

Магазинерът вървеше 
над яката на шлифера 
бира скоро в 
гледа часовника

по улиците на града, вдиг- 
си, и не смяташе да се при- 

квартирата. беше му опротивяло— Какво, заключи ли, — викна той от движе
ние и забави крачките си» — Брех, да опустей, убих 
се да бързам и пак закъснях!

Той се спря и прекара длан по брадата си и това 
движение напомни на магазинера за мъдрите 
старци от приказките, които също така поглажда- 
ли брадите си, за да печалят време.

— Какво

и даси.
и каза, че на сутринта „Всяка есен.. 

И докога 
мина в

. всяка есен... — мислеше той __
очакв-ш,°ЛГЖаПа Т°Ва? ’ •' МлаАосгга 

не и I °ЧаКВаНе’ в тРевоги- -. Така ли и целият ми живот?..
Колко

ми : 
ще преми-

пошегува се 
можа да развесели магази-

време бе вървял, 
града, къдетоКолата замина и той тръгна подир миризмата на 

изгорял бензин. Не му се прибираше в квартирата 
и реши да слезе към центъра, където 
ше народ и в навалицата може да се 
мисли, необезпокояван от никого..

Той вървеше 
към домовете си

не разбра. Намери 
и н,т» свършваше редицата на 
и нататък почваше

ти трябва? — попита 
рът. — Ако идеш за лагери, нямам 

— Ида за кръстачка —- 
кръстачка бия толкова път.

Късно е, приятел, Къде беше днес!
— Стана авария — каза младежът с ватенка- 

Една машина закъса в браздите. А трябва- 
ше тази нощ да приключим със сеитбата.

Ако не тази нощ, пък другата —

в края на 
уличните лампи 
на нощта.

сего магазине- 
нито един. 

каза оня. — За една черната стенавинаги има- 
разхожда и „„ То* Щрзкна запалката

ния циферблат __
нощ.

си и отново освети 
стрелките отиваха

зеле- 
към полу-и срещаше хората, които бързаха 

— възрастните с пазарски чан- 
, учениците от следобедните смени, децата от 

градините, уловили за ръка своите родители Ппел 
магазините, както винаги, имаше опашки

та.
Въздъхна уморено и дъхът 

запалката. Обгърна го 
ти колко тиха бе 

Корабите бяха

ти,
му угаси пламъка 

и изведнъж усе- -
на

тъмнинатаказа мага- есен ната нощ. 
се разминали.

— ня-
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Култура * просвета * изкуство
Стойне Янков

МОЯТА ЛЮБОВ
Тя цъфти по веселите клони 
и целува хиляди чела.
Тя лети с тътнежа на вагони 
по устремен път на колела.
Тя лежи във взрива на ракети 
и дими от пламък на бензин.
Тя е сърце на буйни полета 
и душа е на висок комиц.
А когато огън я обхване 
не умира, а съзрява там.
Има корен в тегло преживяно 
и семена из синур голям. 
От-здрачната стая на баща ми, 
от постелята на самия под, 
тя избуя толкова голяма, 
като вярата на цял народ.
Калява се в замаха на брадва 
и в яростта на напрегнат лост.
Ще почувстваш как в тебе се радва 
и насреща ти повдига мост.
Ще я зърнеш как след тебе скита, 
или дие здраве от пелин, 
или плаче в бягащи копита, 
като майка по изгубен син.
Тя нараства в писък на сирени 
и в копнежа на болен моряк.
Тя в разгневен водопад се пени 
и връхлита на гранитен бряг.
И чрез твоите очи ще плаче 
не може ли да ти внуши смях.
И чрез твоите крака ще крачи, 
аз където трябвах да вървя.
Че човекът живей да обича 
и като вълна вечно да расте: 
към великото омаян да тича 
като малко любезнателно дете.

щ_) |_г,_Г _п —,--------------- ---------- ---

х\ щтЩш
Божидарка Фрайт

Шт

а-
Драган. НиколичБата Живоннозич

ЗАВЪРШИ
VII КИНОФЕСТИВАЛ
В НИШ На седмата филмова сре

ща в Ниш бяха присъдени 
следните награди: „Гран 
при”, макета на Келе кула 
и 10000 динара получи изве 
стният киноартист Бата Жи 
воинович за ролята му във 
филма „По следите на чер
ната девойка”, „Маестро и 
Маргарита”, „Звезди 
те на войника” и „Кафанска 
певица”. По предложението 
на официалното жури пър
ва награда за женска роля 
„Царица Теодора” и 5 000 ди 
нара бе присъдена на ки- 
ноартнсата Божидарка Фра 
йт за ролята й във филма 
„Жива истина”, а наградата 
„Цар Константни” бе присъ 
дена на Драган Николич за 
успешното му участие 
филма „Без”. Втора награда 
и 3 500 динара за женска ро 
ла бе присъдена на артнса- 
та Неда Спасоевич за роля
та й във филма „По следите 
на черната девойка”, а за 
мъжка — на Слободан Ди- 
мнтрневнч за ролята му във 
филма „Изстрел”. Трета на
града и 2 500 динара за жсн 
ска роля във филма „И бог 
създаде кафанска певица" бе 
присъдена на Вера Чукич, а 
за мъжка на Адем Чейван 
за ролята му във филма „Ски 
ци из живота па ударника”.

Неда Спасоевич

ПОЛЕЗЕН СЕМИНАР За успешни епнзодни роли 
са наградени Нада Гешов- 
ска за ролята й във филма 
„Македонската част на ада”, 
а за мъжка — Абдурахман 
Шаля за ролята му във „Как 
се умира”.

По преценката на журито 
с по 1000 динара бяха награ
дени още Марина Урбанац 
за филма „Когато дойде лъв’ 
н Джевод Чорай 
то му във филма „Как се 
умира”.

Нишкият народен театър 
от своя страна присъди наг
радата „Калчо” на Адем Чеи 
ван за ролята му във филма 
„Скици от живота на удар
ника”, „Ден по-дълъг от го
дина” и „Звезди са очите на 
войника”.

са очи

ние и образование на пре
подаватели, по този повоА 
каза следното:

Босилеград, Бабушница, Ди
митровград, Пирот и Сурду- 
лица.

Другарката Милица Чубро 
вич, просветен съветник при 
Завода за основно образова

Семинарът по български 
език и литература, който се 
проведе в Димитровград от 
20* август до 2 септември, за 

Семинара слушаха 
100 преподаватели • от

— Семинарът за препода
ватели по бъларски език се 
провежда за Трети път през 
тази година. Орагизатор е 
Комисията при Републикан
ския изпълнителен съвет за 
сътрудничество с чужбина в 
областта на културата, нау
ката и образованието.

За следващия семинар се 
очаква да бъде намерено ня
кое туристическо място за 
тая цел. Това значи, че слу
шателите на семинара

върши.
към за участие

ПРИКЛЮЧИХА ИЗПИТИТЕ В СРЕДНИТЕ 
УЧИЛИЩА

ВЪВ

ученици от това училище са 
останали на поправителен 
изпит и всички положили.

Интересно е как се случи 
ло в Техническия център „М. 
пияле” всички да издържат 
матура, а в Селскостопанс
кия ,,Й. Б. Тито" поправи- 

изпити?!

Тези дни приключиха мату- 
рските и поправителните из 
пити в Техническия учили
щен център „М. Пияде и се
лско-стопапския училищен
център „Й. Б. Тито” в Сурду 
лица.

Присъдена бе още една но
ва награда, по предложени
ето на Пионерския дом в 
Ниш, за най-успешно изгреря 
иата детска роля с която бе 
награден Славко Штимец за 
ролята му във филма ,Вук • 
Самотник”.

ще
могат да бъдат постояло със 
своите преподаватели, които 

могат да консултират по 
Също така

ВТехническия училищен 
център „М. Пияде" презуче- 
бната 1971/72 година са били 
над 900 ученици. През сеп
темврийската сесия -матура 
са полагали 70 ученика в те 
хяическото училище (маши 
яен и електро отдели) и зи 
в жилището за КВ работни 
ци и всички са с успех из
държали матурата. 370 уче
ници са полагали поправите 
лни изпити по един или два 
предмети. 32 ученика неса 

изпитите между

Селскостопанският учили
щем център през юни тази 
година за 140 места в I.клас 
имаше заявени само 60 уче- 
ници, които и прие тогава. 
През август месец обаче гои 
прие още 80 кандидати 
клас и по такъв начин по
пълни всички вакантни ме
ста Така в този център през 
с1а' Т клас ще

и то:

ще
псички въпроси, 
щс бъде организирана и про 
верка на знанията.

за I Настоящия третираше ня Централно отопление и в интернатакои общи и специални въп- 
отнасящи се до бъл-роси,

гарски език и литература ка 
свързани с Основното училище „Йо- 

вап Йоваиович—Змай” в Су 
рдулмца и Домът за учаща
та сс младеж „Пера Мачка- 
товац” в Бело поле вече две 
години вършат подготовки 
за въвеждане на централно 
отопление в сградите си.

Новата учебна година те 
ще дочакат с осъществена 
цел. Привършва се монта
жът за централно отопление 
на мазут. Основното учили-

за- целтаизразходва 
650.000 динара, а Дома „Пе
ра Мачкатовац” 140.000 ди
нара.

По такъв начин ще се осъ 
временят условията за рабо 
та особено за учащата 
младеж, която предимно бе 
диа, е настанена в дома, къ
дето условията все до сега 
са били незадоволителни.

1972/73 година в
четири паралелки 

лве в дърво-промишления от 
лел едно в общия ртдел те
хници по земеделието и ед- 

XV работници в търго 
се открива за

шекто и въпроси 
учебния план иима програма.

Освен с другарката Мили- 
споделихме

издржали 
които от X клас 1 '• ца Чубровмч

и със слушателите.
но за
пията, което 
пръв път през тази година. 
Повсчсто от уписаните в 
клас са извън сурлулишката 
комуна, а между тях по тра 
линия има 5-6 от Димитров

В Селско-стопанския учи-
„И. ь. А ИТО 
1971/72 годи-

семнение
Те изтъкват, че са доволни 
от семинара и считат, че от 

лекции ще имат

лищен зентър
ГеаСл“ 300 ученици. 
В есенната сесия матура са 
полагали 51 ученици, ог ■ 

положили ло, 
останали за япу 

Около 160

изнесените 
полза в по-нататъшната см 
практическа работа. А. Д. М. Величковито с успех я 

а другите са 
ари 1973 година.

град. М. Вел.
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и
Босилеград
е
без вода

Босилеградчани не само, 
че нямат достатъчно вода, 
но и тази, която ползват от 
градския резервоар от бакте 
рологична гледна точка е не 
Изправна. Това го потъврж- 
дават няколкото досега про 
ведени анализи на водата.

До замръсяването на во
дата се стига поради некаче 
ствено изработения й кап
таж. Поради това след дъ
жд водата се смесва в резер 
воара. Това често се забеля 
зва и при обикновената й 
употреба.

Също така нечиста е и во
дата от единствената чеш
ма, която се намира при 
входа на града. Тя е наисти
на изворна, обаче минава 
неосигурено през един плев 
ник в града.

Въпреки това досега от 
компетентните не са пред
приети мерки установените 
недостатъци да се премах
нат. Наистина очаква се в 
скоро време водоснабдяване 
то на Босилеград да бъде ця 
лостно решавано, обаче то
ва не оправдава отсъствието 
на мерки за конкретния про 
блем. Така съществува изве
стна опасност, поради пол
зването на нехигиенична во 
да „да дойде до появяване 
на някоя епидемия.

М. Нейков „Воловар”

Босилеградската гимназия в новата учебна година

ПО-МАЛКО ПРОБЛЕМИ ОТ ЛАНИ
Новата учебна година в г** 

мназията „Иван Караива
нов” в Босилеград започна 
с по-малко проблеми от ла- 
ни. Много сериозни въпроси, 
сега навреме са разрешени,

а други пак ще бъде реше- 
ни в течение на тоя и следва 
щия месец.

— До началото на октом
ври ще реновираме старата 
сграда на гимназита. По тоя

гимназията да бъде ревери- 
фицирана от страна на Ре
публиканската 
учебна инспекция.

В новата учебна година 
босилеградската 
ще работи с около 320 уче
ника
ника по-малко от миналата 
година. Фактически — ще 
има една паралелка по-мал-

начин въпроса с помещени
ята съществено ще се подо
бри. Това ще ни даде по-до
бри условия за работа, за- 
щото изцяло обучението ще 
става в тази сграда. И не са 
мо това: предлагат ни се 
възможности за въвеждане 
на кабинетно обучение пр 
повечето предмети. И това 
обстоятелство ще използва
ме до максимум - ни уведоми 
директорът на гимназията 
Любен Арсов.

Реновирането на сградата 
ще струва около 130.000 ди
нара. Ще се реновират 
всички паралелки от това 
средно училище да учат в 
една смяна.

Арсов изтъкна, че и въп
роса с кадрите най-после ще 
бъде почти изцяло разрешен. 
Засега единствено с непро
фесионална подготвеност ще 
се преподава физика, обаче 
преподавателят по тоя пред- 
11 стари, които стигат 
мет е пред дипломен изпит. 
Така, от съществуването на 
гимназията, въпроса с 
бходимите кадри ще бъде 
решен по най-задоволяващ 
начин.

В началото на тази учебна 
година голямо внимание в 
гимназията ще се отдели и 
върху оборудването на уче
бните стаи. За сега комплетно 
н овече са оборудени шест, 
а правят се подготовки, 
чрез осигуряване на собствй 
ни средства за още шест уче 
бни стаи. С това и тоя въп
рос ще бъде снег от дневен 
ред.

просветно-

В. В. гимназия

30 уче-или с

К2 УпЛ.
»Радник« - »Дубочица« 1:3

жгл ко.
Причината за това нещо е 

в малкия брой ученици запи 
сали се в първи клас.

Завършилите основно учи: 
лище ученици все повече 
продължават в професиона
лните средни училища 
отиват да учат във вътреш
ността. Напоследък голям: 
интерес съществува и за за
писване в училището за ква
лифицирани работници в 
Босилеград.

Така тази година гимнази- 
ще работи с една пара

лелка по-малко в първи клас, 
който ще има общо 90 уче
ника. Допълнително през есе 
нната сесия в първи клас са-, 
се записали само 12 ученика..

— За нашия 
особено 
малява броя на новозаписва 
щите се ученици. За това не • 
що, между другото, ще-по- 
търсим причини и в собстве • 
ната организация на работа, 
критериите при оценяване- - 
знанията на учечниците, ор- 
ганизирането на непосредст
вена помощ на слабите уче
ници и др. Всичхки тези въп 
роси ще бъдат детайлно об
съждани от страна на трудо
вия ни колектив

Както е известно „Радник” 
от Сурдулица одигра ве^е 
три първенствени мача в есе 
нното футболно първенство 
в Сръбска лига — юг. Първия 

„Златар” загуби 
с 2:1, а втория с „,ЕИ младо
ст” от Нипт 
— 1:1.

На 3 септември „Радник” 
игра футболен мач с „Дубо

чица” от Лесковац. Имайки 
на предвид, че противникът 
бе сериозен, то и меча се 
завърши в полза на „Дубо- 
чица” с резултат 3:1.

Въпреки изявленията, че 
„Радник” добре се е подгот
вил за есенното футболно 
първенство в Сръбска лига 
— юг, ако така продължи и 
занапред ще разочаровава

привършениците си от сур- 
дулшпка комуна. Действите 
лно, досегашните противни
ци са едни от по-стандардни 
те ,обаче това не ще оправ
дае отбора на „Радник”, ко
йто тази година влезна в по 
висш ранг на съревнование.

На 10 IX „Радник” ще иг
рае футболен меч със „Сево- 
йно".

или

мач със

игра наравно

ята

нео-

колектив
важно защо на-

е

— С разрешаването на те
зи проблеми — изтъкна Ар
сов, ще изпълним условията органи на гимназиста’^-^а-Г 

за директорът Арсов. В. В.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС
Както е известно, в Техни

ческия училищен център „М. 
Пияде" в Сурдулица за но
вата учебна година могат да 
се приемат в I кл. 280 
През юни

през август тази година се- 
явиха 90 кандидати и всич
ките бяха приети и то: 
хническото училище 45 и в- 
училището за КВ работни
ци — 45. Останалите места 
до 280 ще се попълнят с пов- 
тарящите класа през учеб
ната 1971/72 година.

в те-
уч.

месец в техничес 
кото училище (електро и ма 
шинен отдел) бяха приети 
щ а В училището за КВ 
работници — 42 ученици.

■На допълнителния конкурс М. Величко»Страница 10
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Кратки съвети Гложани 

без кооперацияУмора на краката
Много жени се 

от лесно изморяване и тру
дности при стоене. Това зна 
чи, че чувствуват умора 
краката си.

Как да 
ва жени?

Ето как:
Преди да станете от лег

лото правете упражнения с 
краката, като че карате ко
лело. Още бабите ни са зна 
ели да вземат царевичен ко 
чан или обло дърво и да го 
въртят с крак, за да махнат

болката. Това също е добра 
и изпробана гимнастика. Тр 
ябва да станете с бос крак 
върху царевичния кочан и 
да въртите. Вечер пък тря
бва да ги измивате в хлад
ка вода, в която е сложена 
сол (една шепа). След това 
краката добре да се изтри
ят с груба кърпа, за да се 
ускори кръвообръщението. 
След една седмица упражне 
ния и миене — по лесно ще 
ходите и няма да имат бол
ки.

оплакват
Драган Васев от Босиле- 

градско ни е пратил следно 
то писмо:в

„Едно от по-големите се
ла в Босилеградско е и се
ло Гложйе. В него има ко
оперативен магазин, в който 
гложани си купуват необхо
димите стоки. Магазинът с 
клон на „Напредък” в Боси 
леград, а' е построен още 
преди двадесетина години. 
Много продавачи са се сме
нили досега. Последният про 
давач е Драгослав Янев, ко
йто работи вече шест годи
ни. Отначало, докато пусне 
корен, работеше добре и кли 
ентите бяха доволни. Сега 
вече не е така. Вече няма чо 
век в селото, който да не е 
скаран с него. А въпросът е 
до брашното. То се продава

си помогнат таки-

МАТРАПАЗИЕ
ту стура 10 Била, за лоше 
месо — 20 Била, за това-оно 
ва йоще 30 Била и оно поло
вин кравицата си отиде джа 
бе. А ония цървик, селякат, 
се вийе, мучи се, поступкуйе, 
па ка си помисли, че ни се
но, ни сламу има до пролет, 
тиБе свийе рамо и Бу даде.

— Че ми узнеш текова — 
реко си я — и штуко къмто 
дом.
После седо, узо сеЬирчето, па 
йедну тикву разцепи, па бдру 
гу, трету - та 60 Била тикве из 
лезоше. После Би убаво по
соли и ночту Би дадо на кра 
вуту.

Ка ютрото-о-о-о, она се из- 
ширила, та из кошаруту не 
може да излезне. По че се 
изшириш ти, си мислим я, 
само чеке на вадуту да те 
откарам да се воду напийеш 
по сланете тикве.

Закара Бу наводу, а она 
пи, пи, пи — та ме ноБе за
болеше од стояне.

Тъгай вану за юлар, та при

Ючера научи ко на Стан- 
чу Пишуркуту църкла кра
ва пред очити на матрапази 
натога. Издуло Бу нешто, за 
мучило се добичето, постен 
яло и цръкло. Са само од па 
рлякат че узне Иекою пару* 
ама колко йе това.

НЕЩАСТНИЯТ ФОКУСНИК
Крадецът Еке Йенсън улу

чил момент, когато зад кули
сите на ревюто „Нюстудиен” 
нямало никой, смъкнал 
закачалката един фрак, хвър 
лил омазнената си куртка и 
избягал през задния вход. 
Йенсън се криел от копенха 
генската полиция и трябвало 
да си смени друхите.

На улицата, без да бърза 
той се насочил към трамва
йната спирка. Изведнаж от 
вътрешния джоб на фрака 
му изхвъркнал гълъб, след 
малко още два. После нещо 
се размърдало в опашката 
на фрака и преди Еке да ус

пее да я хване, от нея иско- 
чил заек. Минувачите запо
чнали да се събират. Краде 
цът потънал в пот, молел хо
рата да се разотидат, но в 
това време от ръкавите из
пълзели два пъстри смока... 
Еке се шмугнал в една тиха 
уличка, но и тук не му про- 
вървяло. От време на време 
фракът се разтръсвал и от 
него излизали все нови и но
ви жовотни. Когато от откра 
днатата дреха шляпнала ог
ромна жаба, Еке припаднал 
и с еструполил на земята. 
Там след малко го намерил 
собственикът на фрака — 
илюзионистът Кембел.

от
Сечам се я ква йе работа

та. Наранил Бу йе Станча 
да му излезне повече на кан

три километра по-далеч от 
магазина, в местността Гло- 
жки дол. На магазина напи 
ше на хартия: „който иска тар, ама нейе умеял и си 
да си купи брашно, да дойде отишла кравицата. Матрапа- 
в 8 часа сутринта . Но ако 
някой дойде, трудно ще на
мери брашно. Продавачът 
си уговори със свои прияте 
ли да дойдат по-рано и с тях 
слезе в магазина. Който дой

зйети ни караю да мръдамо 
и да айдукуйемо, што и они 
стануше пладнешБи вечима. 
Ка зайексиче от Билата, не 
умею да стану.

Лани и я тека стео да за- 
штропим, ама има срейБу.

де в осем часа, се върща с 
празни торби. Даже и кога
то има брашно, ако продава 
чът е скаран с клиента, пак 
ще остане без брашно. За
това гложани отиват на по
купки в близката Долна Ато- 
бата или дори в Босилеград. 
И не само брашното 
го продава. Същото става с 
бирата и захарта.

XXX

Два-три дъна се върте ма- 
трапазинат по село. Откупу 
ва, откупува, ама се одбива 
от Билата. И то нейе Било 
или десет, ама и до стотина 
стиза синдракат.

АФ ОРИЗМИ така

Прастарата грешка на човека е, че думите считат 
за по-важни от делото. А. МОРОА

матрапазинатога.
Гледа Бу, подбъркува Бу, 

заноси се пред човеците ко 
текова у косидбу, па тиБе 
рече матрапазинат:

Работното му време, кое
то сам си урежда много за
труднява обслужването на 
хората. Общо взето той ра
боти от 10 до 15 часа през 
цялата седмица, а отговор
ните от Босилеград не взи
мат мерки работата да се 
подобри. Затова селяните че 
сто казват: „с такъв прода
вач кооперация не ни тряб
ва”.

XXX А докара некой кравляче, 
он ване да га одзърта, да га 
подбъркуйе, да му мазни ко 
жуту и тиБе се усмивкуйе:

— Е байе, кожата ич Бу 
не бива. я гледе па колкав

Умният повече научи от будала, но будалата от ум-
КАТОНния „Манчо ,кравата йе убава, 

па че туримо йексик уXXX
ама
Билата. За кожуту че спад- 
немо десет Била, за мешину- 
ту и за там-овам педесе, та 
све че излезне йексик шеесе 
Била .Ко че кажеш са? Да 
Бу водим ли-рече накрай он, 
а я уздъну од радос.

Щастието е човешкото шесто сетиво. Мисля, че ос- 
таналите пет сетива трудно биха действували^ без ^него

мешляк! Ау-у-у-у, па оно од 
ништо нема, бре! Е, е, 

да прайимо са?
XXX месо

е, олан, кво
И узне безбожникат та 

ване да намалюйе: за кожу

съвестта, това е началото на мъд-Да организираш
Да организираш живот, това е мъдростта.ростта. — Те ти и юларат, реко — 

Нов йе, ама алал да ти йе.
Д. ВасевЕ. КАНТ

Общинският отбор на Съюзе-
Ка си отидо дома и подо

стри плавезат, излезе че сам 
га подонодел с трийес Била.

................ ......................... ......................................... тттттп... .
= СЪВЕТЪТ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА „8 СЕП- 
§ ТЕМБРИ" в ДИМИТРОВГРАД Щом кравата изеде шеесе 

Била тикве и испн трийесбойцитените организации на
Била воду, а он ми йексичнобявява в Босилеград само шеесе, я сам га подо-

КОНКУРС нодел значи.на всични [раждани честитиI Он ли мене че ме мннуйе,вакантни места:
попълване на след™^шен0 образование за

с пет години
за бре!I СЪС

Оно и кво друго да прави& септември селяците. Ли требе да семотрудов стаж и
I 'г. Медицинска сестра — атрия.
= Пос™н^о" абота ™ва нетднадесет дни 
1 ЙМКК5К взимат нод вии-

вардимо некико. А ко друго,със Деня на освобождението ако нейе с тикве. Оне баре
нссу месо.на Босилеград МАНЧА, собстве-

норъчно
мание.

-ЕММ, <4*60АА 
МАГО УСреща-

джийска

щя,он^и
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Погановска фотохроника
Седемнадесет години отекваше гласът на 

дядо Георги Милев между Гребен и Бански 
връх. Осведомяваше за събрания, конферен
ции. .. Но, неотдавна, в 84-та година на живо
та си, „поради амбиции и ненавист , както 
той казва, някои искали да го сменят.

Но не можал да се примири с това дядо 
Георги. На своя ръка излязъл и „викал'. За- 
щото той има най-силен глас в „бившата око
лия” и никой няма право да го омаловажава 
и нарушава авторитета му „във викането и 
пазенето на селския имот". Тук е и целия

:>:г■

-
Я/Й

««Ай

смисъл на неговия живот.5
Живее от „викането".
Дядо Георги си има своя тетрадка в коя- 

имената на всички, които правят
1

. «...
т ' ■ч. то е внел

селски щети. Най-много са загшсани имената 
Тончеви, „защото те най-много правят ще- 

Борис Георгиев е платил 150 динара
. • ? на

Д!
■

ти”.
глоба понеже овцете му направили пакост. 
Съставил му е акт дядо Георги, „защото 
той е опълномощен” да съставя актове.

— Рядко се случвча да се излъжа, когато тр 
ябва да се установи кой е направил някоя 
шета. Хората познавам със сърцето си. А ка-

(М. Б. — М. А.)

самоЯна Борисова и Филка Рангслова сре 
щнахме край Дунгерова махала. В ръцете 
си държат свидетелства за завършено ос
новно образование. Държали са поправи
телни: Ясна по физика и химия, Филка 
по физика. И издържали.

Не знаем дали са им се сбъднали меч 
тите да продължат образованието си в 
Пирот. Филка вече беше решила да се запи 
ше в търговско училище. Иска да стане 
продавачка на текстил, а Ясна още не бе 
се определила.

'"3

Ш Шк А
г зват, че имам две сърца.

I

* • •• ' . ' -
;\

..
V 'Лж

••V
-

Филип Андонов подго- 
твя зимнина за крави- да 
те. Откак започна да ЩЩ 
се изкупува мляко в 
кооперацията 
ден предава по 14 кг.

През май е по
стигнал цена от 210 ди 
нара по маслена еди
ница. За малини ще по 
лучи 688 830 динара.
Той не е за дезинтегра 
ция.

5
- : ^

§Ш всеки
■^3п •V Ц - - &

■д дШшИ
.Ь'«Й,

« Щ |Единствената налб&т- 
ница в Поганово на Ге 
ро Давидков. Някога 
имаше повече. Сега та 
зи работи — само в не 
\еля. 
работа.

шТ;7.ЩIшш1
83-годишната баба Да- 
ца Денкова си има 
свои схващания за то
ва кога трябва да се 
„четат вестници”. Но 
сина й Слободан оби 
ча по всяко време да 
вземе вестник „Брат
ство". Тя го скрива и 
му позволява да го че
те само вечер и _
през зимата.
— Пречи на работата
— казва тя...

Толкоз има

, .■ НРР
ь«

:Я'I!
МЖ-

\ “V; Ш|1 1 .Ч|Зф мI■У ЩКшШ ч
\т ЙШШ &№& ; теЛ

5
ш Г 'Штж •А

• V дшт № ■ГДНа свиждането гостите от Щ 
НР България, се тискаха около 
магазините с теектил и обувки.

На снимката виждаме

Ч■ОлШ к. {Г:[ ' ' •шт :•ШИ .т^ИИИИИВВВ»' '±г ,-щщяящт,
Когато няма ракия — тогава в Поганово 

е „суша ! И няма „дежурни”.
Тази година сливите родиха много и ка

заните димят. Тоя на снимката намерихме 
подготвен само за „дежурство”. И тогава около 
него става весело. Да се разберем — настоя- 
щата година хич не беше „сушава"

гра
ждани, които са успели да си 
вземат прежда ...

15 М!Г »кЦ шт
Търговците още не са „све

ли сметките’’, но продавачите 
са доволни, защото тезгяфите 
са празни...

ч,.. ‘ \ *

Ий, \ , ^

^кт°^^е^"^т^^»^^торСТОДОТГВЕЛтев V ?ЗЛИЗа ВСеКИ петьк * УРе*Аа редакциотаБрягстВо


