
Никола Любичнч, съюзен секретар на народната отбрана:

СРДУШИЕВН0ТУ0РГАНи5иРА°МЕЯ

Стр. 2

ВрятстШ
« ВЕСТ Ни к НА 6ЪИГ»1>С«<Т« НАРООНОС т в с югасщи» .

22 ДЕКЕМВРИ 1972 * БРОЙ 582 * ГОДИНА XIV *

САМОУПРАВИТЕЛНО ОБЩЕСТВО
завоевания в борче- 

на техните военни ко
рейшини към новичествуване Деня на К>-егашнотос ското изгражданегославската армия се пада в мо- 

твърде важни обществе- 
събития. В нашето об-

лективи.мент на
Укрепвайки боеготовността си, мо

дернизирайки се, развивайки ще по-сил 
- политическото единство

но-политически
тцество стават дълбоки революционни 

Писмото на др. Тито и но морално 
на подделенията във всяко отношение и 
съзнателната дисциплина^в тях нашата 

тазгодишните дейности показа, 
част на своето самоуправително со

промени след 
Изпълнителното бюро на СЮК. А на

общество не е все едно каква е 
действува неговата отбрана, оня 

фактор, който трябва да го защищава 
посегателства и да

нашето
армия си как
че е -
циалистическо общество, че е Армия на 
всички народи и народности в нашатаот всички вражески 

осигури континуитета на революцията.
общност.Успяхме, да укрепим и усъвършен- 

нашата отбранителна система Проведените тази година учения бя
ха сериозна проверка на боеготовността 
й. Военните действия са обогатеше с но
ви тактически и оперативни резултати, 
съгласувани с нашите потреби, характе 

на войната, която 
.Това бе-

ствуваме
върху принципите на всенародната от
брана. Тази отбрана съчиняват работни 
ците по фабриките, миньорите, земедел 
ците, младежта; лекари, инженери, до
макини с пушки в ръце в някое пове
ление или край машината, в мината, на 
село, в къщи — с една дума всякъ- 
де. В същото време те произвеждат и 
изпълняват своите задачи на други мс- 

се грижат и за своята сигур- 
— подготвят се за отбрана на сво-

ра и физиономията 
бихме водили срещу агресора

ефикасно надделяване на множест- 
във военнитеше

во класически подходи 
действия и усвояване на нови методи и 
по-съвременни решения, произлизащи 
от концепцията на всенародната от-ста, но

ност
бодата и независимостта на своята стра брана.

части-В редица съвместни учения с
действуващата армия действуваха 

териториалната отбрана и 
всенародната отбрана.

на.
Живейки като част на колектива, те на

и частите нана въоръжените сили на еди
нната всенародна отбрана, споделяйки 
преокупациитс на своето общество^ уча
^к„И. А^ятТГ“деГпоГржГ

факта че е Армия на своето об
щество и върху тези основи изгражда 

нови, борчески военно - 
потенциали. С това във военно 

по-способна. Съз-

като част други части на 
Всяка от тях беше своеобразна провер
ка на концепцията на всенародната от
брана и формите на съпротива срещу 
евентуалния агресор. Ученията бяха ре- 

картина на създадените възможно 
оперативната армия и отбраните 

изобщо. Осъщественото съ- 
богат опит и беше богат

СЪОБЩЕНИЕ

от общо Поскъпване „а „счатерскитеуслугии на хар-
което е налице от преди няколко пв>..

нето ” "°-
аКТУав°иоСвГоРПппГиеЯ "бУГГцелта ^“„те^

„Братство" ще се
ва ална 

сти на 
дните сили 
действие даде 
източник на съзнания за неизчерпаеми
те сили на всенародната отбрана.

политисвоите 
чески 
отношение става още 
нанието за 
ду Армията и 
остава

тията,
същественото единство меж 

обществото беше и си Н. М.подтик за хиляди войници и ста-



та концентрация на целия 
ни обществен потенциал — 
човешки и материален. На-

„Оспсн това — продължи 
реакционнитеНикола ЛЮБИЧИЧ, съюзен секретар на народната отбрана: Любичич 

кръгове упорито повтарят 
измислици, че напускаме на 
шия самоуправителен и не

щата тактика трябва да се 
опита от НОБ, 

значи да се бие агре-
крепи върху 
а това
сорът всякъде и да му се 
нанасят поражения„СРЕЩУ ЕВЕНТУАЛНА АГРЕСИЯ НЕ 

ГОТВИМ НЯКОЛКО МИЛИОНА ЦУШИ, 

НО ОРГАНИЗИРАМЕ ВСИЧКИТЕ 

ДВАДЕСЕТ МИЛИОНА ЖИТЕЛИ“

обвързвал; курс, че се връ
щаме назад, че някои искат 

юм-подитика на „железен 
рук" и подобно. Трябва да 
се каже, че това са пропа- 

исихоложки атаки

в жива
и в техника при едно- 

на своите 
и население".

сила 
временно пазене 
военни силигандно - 

отвън, обаче и от враговете 
вътре, насочени и 
Армията и силите на всена
родната отбрана"

ПОСТОЯННО ГОТОВИ ЗА 
ОТБРАНА

против

В следващата година, спо 
на генерал ЛюбиВСЕКИ ЖИТЕЛ — БОЕЦ ред думите 

чич, предстоят доста задачи,
наЗа нашата концепция 

отбрана той каза:
„Целият свят знае, че на

шата стратегическа концеп
ция е отбранителна, но то
ва не значи, че отбранява
щият се не трябва да 
съвремешго оръжие. Когато 
говорим, че нашата страте
гическа концепция е отбра
нителна, това значи, че ни
кого няма да нападаме, че 
няма да сме агресьори. Но 
ако някой ни нападне, ние 
бихме действували отбрани
телно и атакуващо. Да бъ
да по-конкретен — ако ня
кой нападне нашата страна, 
ние ще се стремим да пра
вим възможно повече офан
зиви» действия, за да взе
мем инициатива и да сло
мим агресора”...

Като каза, че нашата ар
мия е съвременно въоръже
на, но не участвува в над
преварата във въоръжаване 
то той продължи:

„Нашата стратегия трябва 
да се основава върху пълна-

между които са: продължа
ване с комбинираните воен-
ни учения, подготвяне на 
младежта за евентуална вой 
на с оглед на решенията от 
Третата конференция на 
СЮК и други.

НЕ НАПУСКАМЕ САМО- 
УПРАВИТЕЛНИя КУРС

По повод Деня на Армия
та съюзният секретар на на 
родната отбрана, армейски 
генерал Никола Любичич, 
изложи на 15 декември пред 
представители на югослав
ската преса, радио и телеви 
зия някои гледища по въп- 

поли-

въоръженне и опасността да 
се стигне до непосредствени 
сбълсквмшя са допринесли 
срещите на отговорните да 
станат действителност и да 
се стигне до споразумения 
и договори. Той изтъкна, че 
Югославия като необвърза
на и социалистическа стра
на поздравява този процес. 
Но не бива да се идеализи
рат тия процеси, защото на 
места в света става обрат
ното. Той спомена положе
нието на Близкия изток и 
това, че Югославия също е 
важно звено в Средиземно- 
морието и затова не я оста
вят на мира.

има

На края той заяви:

„Новото, 
концепция дава на съвреме
нния свят е това, че ние сре 
щу евентуална агресия не 
подготвяме няколко милио- 

но организираме 
всичките 20 милио

на жители. С това искаме 
да предупредим всички, ко
ито имат някакви намере
ния срещу нас, че агресия
та няма да им е от полза. 
Ако накараме агресора да 
се откаже от агресията, ние 
сме постигнали най-важна
та цел. Само това че сме 
съвсем подготвени и постоя
нно готови за война ще мо
же да ни бъде най-сигурна

Той каза: „Ония, конто се 
надяваха постепенно да при 
влекат Югославия към За
пада, щом усетиха, че нови 
те акцшг на СК и на дру
гаря Тнто укрепват и засил
ват вътрешната стабилност 
на нашето общество, укреп
ват нашите независими по
зиции, че ние решително се 
разплащаме с всички сили, 
които досега разбиваха на
шата общност и създаваха 
условия други в нея да си 
правят опорни точки — вди 
гнаха много шум".

което нашата

росите на сегашната 
тическа обстановка в света, 
за изграждането на югослав 
ската народна армия и 
резултатите по осъществява
не на концепциите за все
народна отбрана.

за на души, 
за това

В началото той направи 
преглед на обстановката, из 
тьквайки че постигнатото 
равновесие на силите в яд
реното, даже и класическото

Сурдулща

Трудещите да изграждат политика та гаранция, че воина няма 
да има”.

М. Н. Н.

На 15 декември се прове
де заседание на Общинска
та конференция на ССРН в 
Сурдулица. Беха разгледани 
задачите на Общинската ор 
ганизация на Социалистиче
ския съюз на трудовия на
род, произлизащи от Писмо 
то и заключителната реч на 
другаря Тито пред политиче 
ския актив на СР Сърбия.

Встъпително слово изнесе 
председателят на ОК на 
ССРН Любен Величков. Той 
изтъкна, че политиката на 
СКЖ, като генерална поли
тика за цялото ни общество, 
се формулира в СюК, а се 
реализира не само чрез ак
ции на СКЖ, но и чрез най- 
широките акции на всички 
обществено - политически 

структури, в които действу
ват комунистите. Писмото 
търси засилено ангажиране 
и отговорност на комунисти 
те във всички обществено- 
политически организации, 
включително и в ССРН. Об
ща е отговорността, че в до
сегашната практика Общин 
ската скупщина, Общинска
та конференция на ССРН и 
взаимните общности не са 
достатъчно консултирали 

мнението на местните орга
низации и подружниците на 
ССРН по важни въпроси,

те постигнати през послед
ните 2—3 години в рамките 
на общината.

Босилеград

Поддържан Д. Видич за член 

на Президиума на СФРЮ
В приетите заключения 

най-важно място заема про
веждането на конституцион 
ните амандмани в трудови
те организации. Най-късно 
до 15 януари 1973 година ще 
се съгласува нормативната 
им деятелност с амацдмани- 
те. Стабилността на стопан

Изпълнителните органи на 
обществено - политически
те организации в Босилегра 
дека община единодушно 
подкрепиха

другарят ДОБРИ ВОЕ ВИ
ДИН, югославски 
във Великобритания. Друга
рят Видич е предложен за 
този пост във федерацията 
на мястото на другаря Ко
ча Попович, който неотдав
на си подаде оставка.

посланик

предложението 
на Републиканската конфе- 

и специално , стро ренция на Социалистическия 
съюз за член на Президиу
ма на СФРк> да се избере

ството заслужава особено 
внимание
ително предприятие „Зидар” 
И фабриката „Мачкатица“. 
ССРН ще се бори за правил

Ст.

След Третата конференция на СЮКно и навременно информи
ране на населението и тру
дещите се. И проблемите вАюбен Величков Веднага в действиеаграрната политика и соци
алистическото преобразува 
ние на селото ще намерят 

дещите не са имали доста- место в работата на ССРН. 
тъчно възможност да бъдат Проблемите на младежта и

общонародната отбрана ще 
бъдат постоянна грижа на 
ССРН.

каза Величков. Затова тру-
На 8 декември т.г. се про- 

на Общин
ския комитет на СКС.

Стоядин Стоилковнч-Дине светните работници 
секретар на ОК на СКС в 
Сурдулица, запозна 
твуващите с работата

На края присъствуващите ООТ^която^^^де "от млалото поколение, 
предложиха Добривое Ви- 6—8 декември т.г. в Белград, 
дич, сегашния посланик на а на която той бе делегат!
СФРЮ във Великобритания Решено е, комисията 
за Член на Председателство- идейна работа сред младеж
то на СФРЮ, вместо Коча ш,иУ‘ Нската конФеРе пЛ1,пП1„, - нция на СКС да съчини кон-
Попович, които неотдавна кретна програма за работа

с данък и експлоатират чу- поднесе оставка на тоя пост. по младежките 
жда работна сила. Актьори-

На първото заседание ще 
се разгледа работата на про 

в основ 
ните и средците училища и 
идейно - политическото об-

веде заседание

творци на политиката в об
щината, а това е основна
та задача на ССРН.

присъс-
на разованйе и възпитани^, на

Величков подчерта забога 
тяването на някои предпри- 

строителството от 
Сурдулишка община, които

заемачи в

не се задължават правилно
организа

ции и за подобрение на об
ществено - политическото по 
ложение на младежта в Сур 
дулишката община.

Също така е

Апелира се до всички <■ _ 
те на „сурдулишкия случай" ганизации на ССРН да на- 
допълни Любен, ползват Пи стоят за събиране на сред

ства за. построяването на 
Дом-паметника

ор-

„„ заключено 
СК на СКС в най-скоро вре 
ме да организира две засе
дания във връзка с Третата 
конференция на СЮК.

смото като параван за своя
та демагогия и спекулите и 
искат да деградират успехи-

в Кумровец.

М. Величков
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Петър Димитров 

групата иа д-р Исидор ПапоНай-радостен момент- 

прием в СЮК
един от

ч есто четем за постиже
нията на д-р Исидор 
Папо, нашия

часове прекарва в операци
онната зала и от неговата 
работа и работата 
вите кодеги често 
виси успехът на реномира
ния и опитен хирург. Но той 
малко приказва за себе си. 
Малко повече узнахме

/.
световно 

известен кардиолог, който в 
Хирургическата ... 
Военномедицинската 
мия е направил 
3.000 сложни

на него- 
пъти за-Войникът — граничар Вла 

дислав Маринкович, иначе 
юрист от Ниш, никога няма 
да забрави момента, когато 
по предложение на своите 
старейшини в подделението 

другаря Душан Воркапич 
бе приет за член на Съюза 
на комунистите. А това 
на скоро, когато последова
телно

клиника на 
акаде- 

повече от 
операции на 

отворено сърце и с употреба 
на уреди за кръвообръще- 
иие извън организма на чо
века. Но ние не сме знаели, 
че тук при него работи 
шият земляк ПЕТЪР ДИДТИ 
ТРОВ, санитарен майор. То 
зи анонимен член от група
та на Папо, който станал ма 
пор на 35 години 
нал видни резултати в редо
вете на ЮНА е родей в Се
нокос, Димитровградско. 
След като завършил VI клас 
на гимназията той се запи
сал в санитарна офицерска 
школа в Любляна и от 1945 
година е санитарен офицер.

Първо службувал 
енноморския флот и запоз
нал крайбрежието на Адри- 
атпка от Пула до Улцин. 
Там прекарал четири годи
ни и спечелил много прияте 
ли от всички градове на Ад 
рпатнка, а всред войниците 
и старейшините станал лю
бим другар. След това завър 
шил школата за анестезия 
в Белград при Военномеди
цинската 
работи на анестезия и ре
анимация в хирургическата 
клиника. Като добър 
циалист той бе приет в гру
пата на професор д-р Иси
дор Папо, където го намери 
хме тези дни и, да признаем 
много трудно организирахме 
разговор с него. Той е мно-

за не
го от Тодор Славински, кой
то има и службеии връзки 
с него.

на

Въпреки тежката и отго
ворна работа Петър намира 
време за обществено-поли
тическа работа. Той редак
тира списанието на югослав 

Като ак-

ста-

и безрезервно започ
наха да се провеждат в де-

- Това е най-радостеЛо^Гв 
Птичарят Владислав. Особено че член на СЮК ста- 

нах на границата и то в момента на провежаднето 
поръченията на другаря Тито.

-тМарИНКОВИЧ е елин от нашчте най-добри гра ничари. Той дисциплинирано и успешно изпълнява всяка 
задача ни каза другарят Воркапич.

Тоя младеж е завършил граничарското обучение 
2™-ЧН° такава оценка е дошел в подделението на 
Воркапич. Тук е сега куриер в комендатството, но това 
не е единствената задача, която с успех изпълнява. Той 
участвува в организирането на политически беседи за 
войниците. Между другите досега е изнасял сказки на 
тема. „Деиствуването на емигрантските организации” 
„Братството и единството на нашите народи” и др. Съ
що така дейно участвува и в сказките от областта на 
военното обучение.

Маринкович е главен организатор

и постиг-
зва ските аиестетици. 

тивей и способен той бе из
бран за председател на Съю

на

за на югославските аиесте
тици.

— Да, работа има, ка.^а 
той, — но се намира време 
и за обществена дейност.

— Знаят ли за Вас нашите 
хора?

— Да знаят, често пъти ид 
ват при мен и искат помощ. 
Наши хора трудно се оправ 
ят в Белград. Аз им пома
гам, когато се касае за здра 
вето им.

След това пак отбегна от-

във во-

на спортните
състезания между граничарите и младежта в Босилеград 
Този трудолюбив младеж е успял в своето подделение да 
оформи отбор по тенис на м‘аса. Той е горд, че отборът 
засега няма конкурент не само в босилеградската, 
в съседните общини.

Младият ентусиазнст Маринкович взима дейно 
участие в изготвянето на културно-забавни програми и 
изработването на стенвестници и фотохроники в казар
мата.

Петър Димитров

академия и сега .много обичам горите на Ста 
ра планина...

Разделихме се на една ули 
ца на Белград с нашия при
ятен събеседник и земляк. 
Той бързаше да стигне на 
време за операция, а кие се 
чуетвувахме виновни, че сме 
му отнели почивката между 
две тежки операции.

но и говор на въпросите за него
вата работа и поде разговор 
за родния си край, за елек
трификацията на Висок* за 
асфалтирането на пътшцата.

— Ах, ще намеря ли мал
ко време през лятото да из

спе-

Ето, такъв е граничарят Маринкович: трудолюбив, 
скромен и горд, че се намира на границата на нашата 
страна и че тук е станал член на Съюза на комунистите.

В. Велинов лезна над Сенокос, край ре 
кичката

го зает някога се налагат и 
непредвидени операции. С казва той. Най- Б. Николов

РАДОСТТА НА 

ПАЗИТЕЛИТЕ НА 

ГРАНИЦАТА Алойз Старман Будимнр Милсуснц Якуб Сулич Раде Спмович Божо Ковачевич

ЯКУБ СУЛИЧ от Сребрс- 
ница в Босна също изказа 
радостта си от идващия пра 
зиик на армейците и от блм 
зката среща с димнтровгра 
дчами в граничарскпя дом, 
ио повече ни говори за сво
бодното граимчарско време. 
„Имаме дг ние условия за 
развлечение и забава — ни 
каза гой. — Слушаме радио 
гледаме телевизия, четем ве 
стипци, имаме спортни със
тезания и забавни игри — 
а това все е развлечение за 
свободните минути”.

А БУДО МИЛЕУСИЦ ро
дом от Кнкинда, във Войво- 
дииа, ни каза .накратко,, до- 
като сваляше готварската си 
шапка: „Поздрав иа всички 
ваши читатели от нас гра
ничарите, защото празникът 
на армейците е празник за 
всички наши народи и на
родности. А на тия, които 
ще ни посетят тук на поста, 
съобщете от нас, че войни
кът Милеусич им готви про 
чутия войнишки фасул — 
действително прекрасно яде

СЛОВЕНЧЕТО АЛОЙЗ 
СТАРМАН от Шкофя Лока 
и мнозина още негови дру
гари граничари ни казаха, 
че се радват, че този Ден 
на армия ще се срещ
нат с населението, ко
ето много обичат зарад ман 
талитета и обичаите му.

Ние нямаше какво да пи
таме вече. Радостта бе на 
лицата им и даже да не бя
ха говорили за иея, можех
ме да я опишем по светна
лите очи ма граничарите. 
Пожелахме им приятно пре 
карване иа празника и обе
щахме да поздравим читате 
лите от тях. Ето това го пра 

Ангел Димитров

градското население му е 
много близко и не чувству
ва, че е далече от своя край. 
„Чакам да видя тук моите 
познати от града — иска ми 
се да сс почувствувам дома 
кин и затова с другарите 
сме се приготвили срещата 
и и с тях да бъде по-тържсст 
вена”.

Иначе той е горд, че е гра 
иичар, че му е оказано това 
довереие и чест да пази гра 
цицата на машата страна. 
„Другарче си представлявах 
границата. Мислех си, чето 
ва е лиНня от войници, пре
пятствия кучета за открива
ме ма беглеци, а то било съв 
сем по-друго. Тук в Дими
тровград се чувствувам ка
то у дома си. С хората се 
разбираме чудесно, те ни 
имат доверие, помагаме си 
взаимно 
при цивилни условия. Бих 
искал — ни казц Раде на 
края — чрез вестника вида 
поздравя всички мои прия
тели от Димитровградско и 
една ]фоя приятелка от гра- 
да".

Искахме да се видим и да побеседваме с гра- 
ничарите в навечерието на Празника, на армията. 
Искаше ни се да доловим желанията, вълненията 
и треската на приготовленията им да посревхтат 
стотиците свои цивилни приятели, които ще дой
дат при тях с подаръци, с много въпроси и любо
питство — как се живее тук на „вратата на дър
жавата”.

всеки нашественик.ДОМАКИНИ ни бяха гра
ничарите от поста на стар
шината Божо Ковачевич. Бе 
седваха, подпитвахме за при 
готовленията им, питахме ги 
за всекидневието, за сътру
дничеството с хората и те 
бяха достатъчно охотни да 
ни накажат много работи.

СТАРШИНАТА БОЖО не 
скри радостта си от праз
ника и от предстоящите по
сещения на поста му. „На
шият празник е наша ра
дост, и то голяма 
защото знаем как ни е рас
ла и укрепвала армията от 
раждането й още, а каква е 
сега — могъща и готова да

спре
Ето, подготвили сме се да 
посрещнем празника — 
спортни състезания, ще по- 
гостуваме ние на някои пре 
дприятия, ще се чете запо
вед — признание на всички 
воници, които успешно са 
сили службата си, и ще ни 
посетят мнозина граждани 
от Димитровград, което ви 

ни е било особено при 
ятно. Ние с тях се чувству- 

като едно семейство и

има

нпм.

по

а това е така и
маги

ваме
приятни са ни всички миго 
ве, прекарани заедно”.

ВОЙНИКЪТ РАДЕ СИМО- 
ВИЧ е от град Чачак. Но 
той не скри, че димитров-

радост,

ме.
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Сурдулица

ЧЕТИРИМА 

ИЗКЛЮЧЕНИ 

ОТ СЮК

Новини
от

»Градня«

В първичната организа
ция на СК в Санаториума е 
подал оставка целият секре 
тарнат, за да дойдат нови 
хора, конто да оправят съ
ществуващото 
Оставка е подал изпълнител 
пият отбор на профсъюзна
та организация- Първична
та организация на СК реши 
да предложен на съвета на 
трудовата общност да осво
боди досегашния директор 
и да избере изпълняващ длъ 
жността, а след тойа да про

НЕОТДАВНА бе проведе
но съвместно заседание на 
ОК на СКС в Сурдулица с 
първичната организация 
СК в Санаториума за гьрдо 
болни в Сурдулица. Бяха ра 
згледанн слабостите и греш 
ките на някои комунисти 
споменатата партийна орга- 
низаци.

ОК на СКС на свое засе
дание огледа всички матери 
али и разисквания и конста 
тира, че в Сана*|зриума са 
угрозени самоуправителните 
отношения, съществува гру- 
повщина, неправилност 
работата на съвета на тру
довата общност и неефика 
сна работа на първичната ор 
ганизация на СК.

Във връзка с това ОК на 
СКС на това заседание ре
ши да се изключат от СЮК: 
Васил Андонов, директор на 
болницата, Йован Марко- 
вич, магазинер, Душан Ки- 
танович, бояджия и Радми- 
ла .Андонова, главна меди
цинска сестра в Санаториу-

Жилищни згради в Димитровград

на

Апартаменти за продажбаположение.

в

ху общия брой на жилища
та, които през идната годи
на ще се строят.

стайни апартамента. Понас
тоящем е започнала разпро 
дажбата им. Интересовани- 
ето, както изтъкват в пред
приятието, е сравнително 
голямо. Ако има повече за
интересовани, има изгледи 
предприятието да увеличи 
броя на апартаментите за 
продажба като построи още 
една жилищна сграда.

Засега най-много се инте
ресуват служещите в димит 
ровградските учреждения и 
ведомства и работниците, на 
станени на работа в чужби-

Наред с разгърнатото час 
строителство в Димит- 

му,
тно
ровград и околността 
все повече са хората, които 
предпочитат да си купят го
тов апартамент в някоя от 
строещите се жилищни сгра 
ди. Причината, че хората се 
определят за купуване на го 
тови апартаменти, главно се 
състои в сравнително изгод

Ст. Н.

веде редовен конкурс за нов 
директор. Ракитав

М. В.

Програма в 

чест на 

празника
Буцалево-Брестница

нитс условия.
Именно, желаещите могат 

да избират — едностаен, дву 
стаен или тристаен апарта
мент — според възможнос
тите й потребите си. Освен 
това. обикновено такива жн 

сгради се строят в

Връзка със 

света на.
В чест на Деня на ар

мията на 21 декември кул
турно-художественото дру
жество „Руй" от Звонци и вой 
ниците от граничната застава 
изнесоха подбрана програ
ма. В програмата участвува 
хорът на основното учили
ще „Братство” в Звонци, а 
членове на дружеството из 
пълниха няколко народни и 
естрадни песни. Взеха учас
тие и танцовия състав и из
пълнители на народни ин
струменти. Някои номера бя 
ха посветени на юбилейната 
годишнина на „месеца на 
книгата".

Безспорно и новите меро
приятия за построяване на 
жилища за работниците, до 
колкото бъдат внедрени, ще 
се отразят положително вър

лшцни
самия град, докато незастро 
ени площи за частни къщи 
могат да се намерят в край 
нините.

С помощта на общинския 
булдозер и населението от 
местните общности в Буца
лево и Брестница ускорено 
се работи по прокарването 
на път, който трябва да свър 
же тези села с централното 
шосе към Босилеград.

Засега трасето е готово и 
може да се минава е леки ко 
ли. Обаче полагат се усилия 
пътят да се продължи още 
четири километра до село 
Брестница. В това сигурно 
ще се успее, доколкото не 
дойде до големи снеговале
жи и мразове.

ма.
Васил Андонов, директор 

на Санаториума е изключен 
от СЮК защото 1969 година 
се кандидатирал за народен 
представител в Социално- 
здравната камара на Съюз
ната скупщина извън дого
вора на координационното 
тяло за кадрови въпроси. 
Също така и зарад бюрокра 
тично и технократично дър
жание, своеволие, спъване 
на самоуправлението в тру 
довата организация и за гру 
повщина. В решението се 
казва още, че покрай един 
телефон в къщи Андонов раз 
полагал с още един, чрез 
който потенциално можал 
да подслушва телефонните 
разговори на трудещите се 
от болницата с града. Осъ
ществявал личен доход по 
повече основания за едно и 
също работно време и взел 
жилищен кредит извън пред 
вижданията на Правилника, 
както и задържал в болница 
та здрави хора по икономи 
чески съображения.

Андонов изтъква, че тс^ 
било „лов на вещици", ак
ция за „изпъждане на специ 
алисти” и „неписани полити 
чески принципи”.

Йован Маркович и Душан 
Китанович са изключели, че 
за свои лични интереси и 
привилегии са подържали ди 
ректора Андонов в бюрокра 
тично-технократичните му и 
други слабости в работата.

Радмила Андонова, спо
ред мотивирането в реше
нието
СЮК, е ползвала ръковод
ния пост на съпруга си Ва
сил Андонов, и не спазвала 
работната дисциплина и ра
ботното време, била „кадро 
вик” в болницата, доприна
сяла за несамоуправително 
приемане на решения от ст
рана на съвета на трудова
та общност и за съществува
щата груповщина.

Ето защо, строителното 
предприятие „Градня” еже
годно построява към двайсе 
типа апартамента за прода
жба. И обикновено ги раз
продаде преди да е почнал 
строителният сезон.

Идната година „Градня” 
ще построи нова жилищна 
сграда с около двайсетина 
едностайни, двустайни и три А. М.

На стопански теми Като се отказва от инте
грацията „Услуга” поема из 
вестен риск. Обаче Спиридо 
нов твърди, че те вече пред
приемат мерки да се инте
грират с по-едри строител
ни предприятия, каквото е 
например „Градис” от Люб
ляна.

ЗАЩО »УСЛУГА« НЕ ИСКА 

ИНТЕГРАЦИЯ? В смисъл на това от дире 
ктора на „Услуга” поисках
ме да ни отговори каква е 
перспективата на бъдещето 
предприятие и конкретно ка 
кви програми за работа има 
за идната година.

— Ще осъществим най-ма 
лко един милиард стари ди
нара бруто реализация, ко$ 
то е два пъти повече от та
зи година — каза Спиридо
нов. Но за тази цел са ни 
необходими още 100 строи
телни работници.

Той също заяви, че за та
зи обемна строителна рабо
та вече имат сключени дого 
вори в СР Словения и че ня

Става янено, че „Услуга” 
своята перспектива гради 
изключително върху строи
телната дейност. В смисъл 
на това колективът на пред 
приятието е взел решение 
до края на тази година да 
закрие своите магазини на 
стоки за широко потребле
ние в града. — Вместо това 
— казва Спиридонов, ще от 
крием специализиран мага
зин за продажба на разно
образен строителен матери-

Занаятчийското предприя
тие „Услуга” от Босилеград 
официално осведоми коми
сията за интеграция при об
щината, че не иска да влезе 
в обединеното предприятие, 
което трябва да отпочне с 
работа в първите дни на ид 
ната година.

Това бе повод да се обър
нем към директора на „Ус
луга”, ДРАГАН СПИРИДО
НОВ и да потърсим отговор 
защо този колектив не иска 
интеграция.

— Главната причина р та
зи — каза Спиридонов — че 
в новоинтегрираното пред
приятие, което по наша пре 
Ценка за основна дейност 
пак ще има търговия, не ви 
ждаме перспективи за дей
ността на нашето предприя
тие.

По мнението на Спиридо
нов шансът на „Услуга” е в 
строителната дейност. В та
зи област за малко време 
предприятието е осъществи
ло големи успехи. Той заяви, 
че тази година строителният 
цех, в който постоянно ра
ботят 100 работника, ще има 
чиста печалба от около 100 
милиона стари динара. Те
зи средства ще бъдат внесе
ни във фондовете на пред
приятието.

Според Спиридонов това 
е сигурна гаранция, че този 
цех ще бъде печеливш и за 
напред. Ето защо — той — 
всички средства от фондове 
те ще вложим за купуване 
на механизация, което озна 
чава, че започваме да фор
мираме строително предпри 
ятие.

за изключване от

ал.
ма да имат трудности по на
бирането на работна

Дали решението на колек 
тива на „Услуга" да не се ин 
тегрира в рамките на общи 
ната е правилно — ще пи 
покаже близкото бъдеще.

ръка,
защото средният личен до
ход например на квалифи
циран строител в това пред 
приятие възлиза на 500.000 
стари динара. В. В.
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ОБЩЕСТВЕНА ХРОНИКА ПОУКА 

ЗА БОСИЛЕГРАДЧествуването 

на Деня на Армията 

започна вчера
В нашия вестник всяка седмица се 

публикуват статии, Горна Аисина, които „на диво" полу
чиха ток преди няколко години. Обаче 
жалък е примерът с електрификацията 

селата Паралово и Груинци. В тях 
акциите не се проведоха до край, което 
много отчая хората и ги обезкуражи. 
Инициативните от района на Любатите 
да се получи ток чрез вранското елек- 
тро-предприятие и Минния комбинат 
„Трепча" не получиха необходимата по 
дкрепа от компетентните общински фа
ктори.

които осведо
мяват читателите за електрифика 

цията в димитровградска община. Ви
жда се, че всички фактори — от Об
щинската скупщина и общественополи- 
тическите организации в Димитровград 
до местните общности по селата и вся
ко домакинство — масово се ангажи
рат в^ тази благоустройствена акция, 
влагайки огромни средства и труд. И 
може ли човек да не се възхищава на 
тези устрехи на трудолюбивите димит- 
ровградчани? Ето само 
ки от статиите, в които се говори за 
димитровградската електрификация:

— Само за проекта на електропро
вода Общинската скупщина от Фонда 
за електрификация е изразходвала 700 
хиляди динара.

—• Досега са електрифицирани 10 се 
ла: Радейна, Желюша, Гоин дол, Лука- 
вица, Градини, Бачево, Сливница, Пе- 
търлаш, Куса врана, Поганово. Остават 
още 32. Но много от тях вече са готови.

— В общината има четири комите
та по електрификация за районите: За- 
бърдие, Висок, Бурел и Трънски Одо- 
ровци.

на

В БОСИЛЕГРАДСКАТА об 
щипа от вчера започна тър
жествено чествуване Деня 
на Армията. Според предва
рително уточнената програ
ма, вчера група младежи от 
гимназията в Босилеград и 
представители на обществе
но-политическите организа
ции посетиха граничните за 
стави „Рибарци” и „Кадиня 
ча". Тук те бяха сърдечно 
посрещнати от своите додо- 
кини — граничари, с които 
прекараха няколко приятни 
часове. Гостите предадоха на 
граничарите скромни пода
ръци.

изнесе доклад за ,К>НА и ро
лята й в социалистическото 
изграждане на страната ни. 
В останалата част от програ 

номера изпъл- 
учениците от основно

то училище, 
граничарите.

Днес група пионери 
новното училище „Георги 
Димитров'’ в Босилеград и 

4 преподавателите им ще по
сетят граничното подделе- 
ние в Босилеград. Те ще бъ
дат приети от майор Душан 
Воркапич. За успешно 
рудничество Воркапич на пи 
онерския отряд „Бошко Бу
ха” в Босилеград ще връчи 
грамота. Похвали и отличия 
ще бъдат връчени на трудо
ви организации и отделни 
лица.

мата свои 
ния Но босилеградчани не са се отка

зали от идеята за електрификацията, 
без оглед на обстоятелството колко ще 
струва и до кога ще продължи тази ак
ция. По селата масово се строят съв
ременни къщи, чиято стойност възлиза 
към 15—20 милиона стари динара и се 
обзавеждат с най-съвременни мебели. 
Стопаните изтъкват готовността си да 
дадат още по милон динара, за да бъ
дат електрифицирани домакинствата 
им. Значи волята и силите са налице.

Обаче неорганизирани и неупътени, 
те чакат безпомощни. В Босилеград по
вече от десет години се решава за из
готвяне на общ проек за електрифика
ция на всички села. Няколко пъти обе
щаваше помощ и Електродистрибуция 
от Лесковац, но това остана на думи... 
И така се тъпче на място, а ценното 
време минава. И ентусиазмът у хората 
стихва.

няколко извад-гим пази ята ц

от ос

сът-

Снощи, по случай Деня на 
Армията, в село Райчиловци 
се устрои тържествено съ
брание, на което капитанът 
Светомир Анджелкович

— В района на Долна Невля в пъ
лен разгар е електрифицирането на Вер 
зар, Скървеница, Барйе, Горна и Долна 
Невля-

Б. Костадиновпро

ДЕНЯТ НА ЮНА ТЪРЖЕСТВЕНО 
ЧЕСТВУВАН

— В района на Трънско Одоровци 
строежа извършва електродистрибуция 
Бабушница. Построени са 4 км от дале
копровода и 12 км хмрежа с ниско на
прежение. Сега се строи трафопост... 
и т.н.

Време е съгласувана обща акция да 
тръгне от общинските ръководства, да 
се определи един разумен срок за вся
ко селище, да се направи проект за вси
чки села, да се създаде фонд за елек
трификация, да се потърсят кредити и 
помощ от републиката. Иначе ако се 
чака държавата да електрифицира вся
ко село, това няма да се дочака. А мно- 

Босилеградско
илюзии.

Денят на армейците — 22 
декември бе тържествено че 
ствуван.

На 15 декември армейци- 
трудовите пред

приятия „Циле”, „Свобода“ 
и Индустрията на каучуко
ви изделия в Димитровград. 
Те се запознаха с производ
ствените процеси и планове 
на тези предприятия- Особе 
но приятни часове прекара
ха в конфекцията „Свобода” 
където след разглеждане на 
производствените павильони 
бе устроен коктейл.

На 17 декември в Дома 
на културата в Димитров
град бе изпълнена тържест
вена програма от войници,

ученици и младежи от пред
Редуват се имена на селища, из

тъкнати дейци в акцията, цифри за де
сетки километри изтеглени жици сто
тици побити стълбове, десетки тра©?- 
постове!

приятията.
В село Д. Невля гранича

рите, учениците от Основно 
то училище и младежите от 
селото също са организира
ли тържествено празнуване.

Тези дни беха

зина в живеят с такивате посетиха
Наистина внушителен пример за 

възхищение и похвала, но и за подра
жание. Особено за онези, конто тепър
ва ще се електрифицират, какъвто е слу 
чаят с боснлеградска община, където с 
години наред постоянно се говори за 
електрификация от най висшите общин • 
ски форуми до селските събрания. Мно
го се разисква, но нищо не се работи.

За похвала е упоритостта и сътруд
ничеството с граничарите на населени
ето от село Милевци, където неотдавна 
светнаха електрически крушки по до
мовете им. Не напразен остана и тру
дът на долноръжанчани и една част от

Посочихме димитровградския при
мер, счнтйкн, че той би бил от голяма 
полза за Босилеград. Само в рамките 
на междуобщинското сътрудничество, 
той трябва хубаво да се изучи, да се 
обмени опит в тази област и да отпоч- 
не акцията. За тая цел е необходимо 
една делегация от Босилеград да посети 
Димитровград, някой район и селище и 
най-непосредствено да се запознае с 
техния опит. Това би дало подтик и по-

устроени
състезаниямасови спортни 

по спортна стрелба и шах
мат.

Днес граничните 
ще бъдат посетени от пред
ставители на трудовите ко
лективи и гражданството, а 
в село Т. Одоровци ще се 
състои традиционна 
между войниците и младеж 
та от Т. Одоровци и близки 
те села.

застави

среща
мощ да се мине от думи на дело по 
електрификацията в боснлеградска об
щина.

Ст. СтанковА. Д.

Младенов. Него са обвини
ли членовете на СК, че е 
създавал семейственост в 
копсрацията. По тези и по 
други въпроси, тази партий
на организация отново ще 
поведе разговори.

В Долна Любата партий
ният' клон взе решение да 
изработи своя акцнонна про 
грама и в местното основно 
училище да формира пар
тиен актив. Защото между 
просветните работници чес
то пъти се явяват разногла
сия. Това най-често се слу
чва, когаго се решава по кои 
курси и по други важни за 
училището въпроси. Така 
например поради толерант
ното поведение преди всич
ко на учителите — комуни
сти в село Дукат работи ие- 
подобен учител, който още 
преди една година е суспен
диран от общинския просве
тен инспектор.

Тук комунистите твърде 
обстойно разгледаха и рабо 

/тата на селската местна об
щност, а във връзка е това 
п проблемит еза изграждане 
па. здравната амбулатория. 
Изтъкна се, че общинският

отборник, който 
местната общност, поради 
бездействуването си, е до
вел под въпрос изграждане
то на тоя здравен обект.

Взе се решение от този 
отборник да се потърси от
говорност и да се смени от 
поста председател на мест
ната общност.

По всички въпроси, конто 
са поставени като императи 
впа задача в програмата на 
Общинската партийна конфе 
ренция. Общинският коми
тет ще прави редовен .ана
лиз и ще търси от своя стра 
па отговорност за непзпъл- 
ияванс па програмните за
дачи.

ръководиПлодотворна

Партийна дейност
лпо Тлъмипо са потърсили 
отговорност ог своите чле
нове за грешките и опуще
нията им. Тук са доминира
ли разговорите за положе
нието па местната земедсл- 

коонерация. Потърсена

жни да изучават начина, 
как да организират партий
ния живот в тоя район. 

Организациите на СК в об 
се освобождават от.

ОБЩИНСКИЯТ 
на СК в Босилеград конста
тира, че партийните органи
зации в общината предпри- 

във връзка с

комитет

щината 
пасивните членове, както и 
от онези, за които се счита 
че работят срещу политика
та на СКЖ. Досега над 10 
бездейии членове за заличе- 

списъциге в СК. /
съответните 

ОК на СК се

емат акции 
провеждането на становища 

Писмото. Във всички 
изтъкват слабости

ска
е отговорност’ от онези чле
нове па СК, които са дове
ли кооперацията до сегаш
ното състояние.

та от 
среди се 
те и се взимат мерки същи
те да се премахнат.

Първата акция, която в 
момента се провежда е вси
чки партийни организации 
организационно и акционно 
да укрепнат. В рамките на 
повечето местни организа
ции са оформени партийни 
активи като най-конкрет
на форма на организиране 
и лействуване на комунис
тите в трудовите организа
ции. В местната партийна 
организация в Босилеград 
ще се формират няколко 
партийни клонове. В Горна 
Аюбата след разпускането 
на месната организация чле 
иовете на ОК па СКС са дъл

ни от
Посредством 

комисии на - 
предприемат мерки за брга-
та идеологическо-политиче
ска работа па комунистите.

сказки

От списъците на СК е за
личен бившия директор 
кооперацията Кроне Стан
ков и завеждащият счетово 
дството в кооперацията Сто 
ян Стаиоев. От редовете на 
СК са отстранени и онези 
членове, които не са зачи
тали партийния устав.

Също така е постъпеио с 
бездействуващите членове и 
в местната партийна органи 
зация в Горна Аисина. Ме
жду другото тук е отделно 
разправяно за работата и 
поведението

кооперацията

В. Велиновпа

Ще се организират 
и други форми на политиче 

работа. Отделно ще се 
работи с младежите, ::: 
са предложени да бъдат при 

па СК.

ска които

еги в редовете

ОРГАНИЗАЦИИТЕ ТЪРСЯТ 
КОНКРЕТНА ОТГОВОР
НОСТ

па директора
БраикоКомунистите от местната 

партийна организация в До на
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Горско стопанство

НОВИ ГОРИ в 

ИДНАТА ГОДИНА
делоят фондът за горско 

при ОС Босилеград, водосто 
папската организация ^Еро
зия” от Владнчии Хан и об
щинската горанска органи
зация. Посъдачннят матери
ал (около 540.000 борови и 
акациеви фиданки) ще про
изведат разсадниците в об
щината и онези на горското 
стопанство от Враня и „Еро 
зня” от Хан.

Съветът за земеделие и 
горското дело същевремен
но взе решение, с което оп
редели обема на сечта през 
идната година. Общо ще мо 

посекат 18.500 куби

През 1973 година в частни 
ге гори в босилеградската 
община ще се проведат съ
ответни мероприятия върху 
367 хектара.

Между другото се планн- 
се залесят 110 хектара

Т. одоровци

0Д0Р0ВЧАНИ НАИ-СЕТНЕ ДОВОЛНИ
/

ра да
ерозирани площи, а изкуст
вени ливади ще се създадат 
на 50 хектара.

В реализирането на тази 
соб- колебаех. Зна— В първи момент се 

ех какъв е терена, но се боех как хо- 
ще реагират след като веднъж са

КОГАТО човек отиде при директо
ра на електричното предприятие в Ба- 
бушница Добривое Николич, има как
во да научи. При него постоянно има 
хора. И почти всички търсят нещо да 
им се помогне — електроуреди, токоиз- 
мерители, ток ...

_ В Бабушнишка община ток ня
мат две от 52 селища.

— Ясеновделци ме изненадаха при
ятно, казва Добривое Николич. До пре
ди известно време ни дължеха 39.200 
динара! Бях се уплашил какво ще ста
не. Къде ще намерят толкова пари. С 

профсъюзите Йосиф

акция ще участвуват: 
ствениците на горите, гора- 
ните и общинският горски 
фонд. . _

Този план, които прие ио 
щинският съвет за земеде
лие и горско дело е изгот
вен предимно според изис- 

на собствениците 
на частните гори. За отбеля 
зване, е че освен създаване
то на нови гори, се предвн- 

и реконструиране на

рата 
се „опарили”.

— Когато пристигнахме в селото хо 
рата ни мяркаха, гледаха недоверчиво 
към нас и си мъмреха: „И тия ще ни 

си отидат. Беше трудно. 
Но решихме да се захванем сериозно с 
работата. Групата се подготви и зара
боти в непристъпния терен.

гат да се 
чески метра дървен матери
ал и то според запазеността 
на горите. Тая сеч е по-мал 
ка от годишния прираст на 
дървесината в горите. При 
това най-много 
10.500 кубически метра ще 
се секат за огрев в букови
те гори, а най-малко за тех
нически цели в иглолистни-

излъжат и ще
кванията

Не беше лесно, но хората проявиха 
небивал ентусиазъм. Тухли за един тра 
фопост се пренасяха на ръце от Звон- 
ска баня в дължина от 3 км. С „това
ри” от по 5 тухли одоровчани след то
ва започнали да ги изнасят до местата, 
определени за трафопостове.

Жени носеха в торби пясък и на

околожда
закелявелите дъбови гори 
със засаждане на бързо ра- председателя на 

Александров отихме в местната канце- 
в Звонци. Устроихме заседание 

режийния отбор. Другарите от Ясе
нов дел дадоха обещание, че за две сед
мици всичко ще бъде в ред, ще съберат 
парите. И така и стана.

Сега ни дължат само още 4.200 ли

стящи видове дървета.
Необходимите материални 

средства за цялостно реали 
зиране на плана ще осигур-

ларияте. наВ. В.

къл.
Най-много се трудеше стария Стои

мен Божков. Той не ни остави нито е- 
дин ден. Винаги беше с нас. 

Одоровчани са доволни.
Махалите „Селище”, „Варничйе“ и 

„Център“ имат ток.

Босилеград
нара.

Интересен бе и случая с Трънско 
Одоровци.

Трънско Одоровци е в състава на 
Димитровградска община и ние изоб
що не знаехме, че с плана по електри
фикация е предвидено то да се приклю
чи към нашата мрежа. Освен това там 
електрификацията започнало частно ли 
це, но нищо не излезло. Хората били 
излъгани. И разсърдени.

— Един ден във Велико Бонинци, 
на редовна обиколка на терена, при 
мене се озоваха другарите Георги Ди
митров и Драголюб Митич, членове на 
комитета по електрификация на селото 
Направо, без усуквания, ми разказщгка 
за положението в Тр. Одоровци.

Необходими са 

разплодни станции ★
Сега другояче ни посрещат.
На нашите работници всяка врата е 

отворена. Всички ни се радват като на 
хора, които са им направили голяма до 
брина. А имат и защо: имат ток, а и 
спестили са 15 милиона стари дин. които 
е щял да им завлече частникът.

В босилеградска община 
отново се повдига въпроса 
за откриване на разплодни 
станции и за организиране 
на изкуствено оплождане на 
едрия добитък. Сега, в об
щината не съществуват нито 
единият, нито другият вид 
мероприятия, които да уле
снят подобряването на пле
менния състав на добитъка.

тновъдите са сравнително
низки, въпреки съществува
щи условия и възможности 
за развитие на тоя най-ва
жен стопански отрасъл в 
Босилеградско.

М. АндоновВ. В.

Комунистите от „Услугасс за проблемите си
Доскоро породисти бико

ве имаше тлъминската земе 
делска кооперация, но тя ги 
продала че били „нерента
билни”. Спряно е и изкустве 
ното оплождане, въпреки, 
че за неговото прилагане има 
добри .условия, а отделно 
много в лисински район.

Трябва да се изтъкне, че 
в общината съществува 
фонд за развитие на живот
новъдството, който разполага 
със значителни финансови 
средства. Посредством него 
земеделските кооперации мо 
гат да прибавят породисти 
бикове. ■

Всичко това говори, че ко 
лективът на това предприя
тие, а преди всичко комуни 
стите са готови успешно да 
преодоляват явяващите се 
трудности в рамките, на сло 
жните условия на стопани
сване.

Деловите резултати - окуражават
Комунистите настояват 

планираните производствени 
задачи в идната година да

КОМУНИСТИТЕ от кому
нално-занаятчийското

търсят да се повиши обема 
на производството и в дърво 
делния цех, който според 
програмата на предприятие
то, в идната година ще от- 
почне да произвежда 
бел. Очаква се, че и тенекид 
жийският цех занапред ще 
има много повече работа, ко 
ято ще реализира с по-голя 
ма продуктивност.

Комунистите от „Услуга” 
са уверени, че новите стаби 
лизационни мерки няма зле 
да се отразят върху дейност 
та на стопанската им орга
низация, която засега няма 
проблеми с неликвидността.

пред
приятие „Услуга” в Босиле
град разгледаха решенията 
на Общинската партийна ко 
нференция във връзка с про 
веждането на становищата 
от Писмото и определиха 
собствените си задачи за ра 
бота. Те изтъкнаха, че тяхна

се реализират изцяло, защо- 
то за това нещо съществу
ват добри възможности. При 

най-голямо

В. В.

ме-
това те дават 
предимство на строителния 
цех, който има всички усло 
лия и занапред да осъщест
вява дейността си. Именно

та стопанска организация 
постига все по-добри резул
тати. Това е и главната при 
чина, че колективът от това 
предприятие отрича да се 
интегрира с останалите сто
пански организации в общи 
ната.

затова се очаква в идната го 
дина той да осъществи бру
то продукция от около един 
милиард стари динара.

Въз основа на подемащи
те се мерки, комунистите

При сегашното положе
ние при рогатия добитък в 
босилеградските села прео
бладава планинската „буша' 
която е нископродуктивна. 
С това и доходите на живо-
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В подделението на Душсш Воркапич

ЮНА ЗА НАС■\

ДВОЕН УСПЕХ НА
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО

ОСВЕН с обучение ЮНА стана твърде важен 
фактор в стопанския и научно-изследователски 
жйвот в нашето общество. Войниците и старенши- 
ните са строили обекти навред из страната. Ето 
някои резултати от настоящата година.

— Залесили са над 1000 хектара голини. Вой
ниците и старейшините от Белградска област са 
прибрали царевица от 2.500 хектара и извадили ря
па от 800 хектара.

— За- девет месеца от тази година са построили 
568 километра шосета, 66 мостове с обща дължина 
1.457 метра и 200 км водопроводна мрежа.

— Във военните подделения на ЮНА 19.000 ду
ши са научили да карат моторни превозни сред
ства, 1.300 души са завършили курс за регулиров
чици на движението, мнозина са станали телегро- 
фисти, над 1.500 механици, 1000 са се обучили да 
ръкуват с разни строителни машини, а над 6.300 
души са изучили готварски и хлебопекарски занаят

ВОЕННАТА промишленост бележи завидни ре
зултати в производството на оръдия, оръжие, му
ниции, самолети, кораби...

Това са мирновременни победи.

И ГРАНИЧАРИТЕ от за
ставите на { югославско-бъл
гарската граница, 'днес тър
жествено ще отпразнуват 
Деня на раждането на Арми 
ята ни. Тези млади воини от 
всички краища на страната 

. достойно и сърдечно ще по
срещнат своите гости: пио
нери, младежи, обществени 
дейци.

Така е всяка година. Оба
че времето от единния до 
другия празник е период, 
изпълнен с усилия и непре
късната отговорна работа. '

Денят на Армията грани
чарите от подделението на 
другаря Душан Воркапич по 
срещат с големи успехи. Тя 
хното присъствие на грани
цата е неразривно свързано 
с целия живот на босилегра 
дския край. Затова е труд
но да се отговори къде за
почва, а къде завършва дей
ността на граничарите. Ос
вен, че непрекъснато бдят 
на грашгчния пост, те са в 
конкретният случай строите 
ли, културни дейци, участни 
ци в политическия живот...

В чест на празника

НАГРАДНИ ТЕМИ
Владимир Стоичков В чест на празника на Ар

мията — 22 декември — об
щинската организация на 
Съюза на бойците в Бабуш- 
ница разписа награден те- 
мат „Забележих да не се за
брави". Най-голям успех по
казаха учениците от основ
ното училище „Светозар Ма 
ркович” в Аюбераджа. Ко
мисията за присъждане на 
награди един труд с три и 
два труда с по две книги. 
Раздадени бяха и две уте
шителни награди от по една 
книга.

Душан Воркапич *
щото н те пазят границата, 
помагайки по такъв начин

ме и крепим нашето съгруд 
ничество, защото целите в 
тази област са общи и същи
— казва комендантът на гра 
ничното подделение Душан 
Воркапич.

Нашият събеседник също 
така изтъква сътрудничест
вото между граничарите и 
работниците от Службата 
за вътрешни работи в Бо- 
силе!рад. 
взаимно и успешно опазва
ме границата на своя район
— казва той.

По преценка на другаря 
Воркапич традиционно ши
роко и успешно сътру
дничеството на граничарите 
с местното население.

— Има толкова много при 
мери, които твърде убедите 
лно говорят, че почти всич
ки хора, крито живеят не
посредствено край граница
та са и сами граничари. За-

С цел да се тачат и пазят / 
революционните

Народоосвободителната 
борба в Бабушнишка общи
на Съюзът на бойците пода
ри в чест на празника на 
Армията на основното учи
лище „Добрила Богданович" 
в Стрелъц шест книги от по 
редицата „360 РАЗКАЗИ ЗА 
ДРУГАРЯ ТИТО”.

традициина своите граничари успеш
но и достойно да изпълнят 
своя честен граждански 
дълг.

Трябва да добавим, че и 
културно-забавният живот в 
общината е грижа и на гра 
ничарите. В Босилеград и 
околните села почти всяка 
културна програма се готви 
съвместно от граничарите и 
младежта. Тази 
има

на

УСПЕХИ ЗА УВАЖАВАНЕ

— Съвсем е сигурно, • че 
без помощта на нашите гра-

Така всъщностничари, населението от ви
сокото планинско село Ми- 
левци дълго още не би /югло 
да получи ток — казва пред 
седателя тна босилеградска- 
та община Владимир Стоич
ков. И за изграждането на 

- гранич- 
в село Рибарци

М. Андоновтрадиция 
дълбоки корени и на об 

що удоволство крепне все 
повече.

Затова, когато говорим 
за граничарите трудно мо
жем да направим разлика 
между тях и неселението. 
Защото, всъщност те са ед
но. За това и Денят на Ар
мията ни е празник на вси-

могат без трудности да сто
панисват. Това може да до
веде до намаляване обема 
на дейността, което в кон
кретните обстоятелства оз
начава закриване на тъпгов 
ски магазини и рязко нама
ление обема на услугите. 
Проблемът е още по-серио
зен, защото при такова по
ложение и снабдяването на 
населението ще бъде нере
довно и некачествено.

делените кооперации. Така 
например босилеградската, 
която фактически няма_дъл 
гове, мито й дължат други 
предприятия, ще има труд
ности със снабдяването на 
магазинните си. Стабилиза
ционните мерки на предпрн 
ятнята налагат за стойност
та па стоките в магазините 
си да имат осигурени обо
ротни средства.

далекопровода до 
ния прелез 
— най-заслужили са грани
чарите. В махала 
ва, в село Божица гранича
рите доведоха вода за пие
не за себе си и за местните 

Всяка пролет гра- 
залесят десетина

Велкиче-

чкнте ни.
В. Велиновжители, 

ничарите 
хектрара ерозивни 
в босилеградския 

— изтъква другаря

плоши
край
Стои- Стопанството и стабилизационните мерки

В клона на Службата за 
обществено счетоводство в 
Босилеград ни осведомиха, 
че засега пай-големи труд
ности има тлъмннеката ко
операция- В рамките на ста
билизационните мерки поло 
женнето на останалите сто
пански организации в общи
ната най-конкретно ще се 
знае, когато бъдат готови 
годишните баланси. Обаче и 
тук са на мнение, че ще 
имат трудности и останали
те организации.

чков.
— Това са само някои от 

най-важните акции на грани 
чарите, от които най-голяма 
полза има населението — ка 

председателят Стоичков.
НЕ СТИГАТ СОБСТВЕНИ 

ОБОРОТНИ СРЕДСТВАзва
Трябва да се изтъкне, че и 
за довеждане на водата в 
Босилеград граничарите са 
отдавна готови да участву
ват с работна ръка и Лнсинската земеделска ко 

операция в течение на тази 
година само 20 дни е била 

банкова блокада и то 
на прилагането 

за компенсация 
че на нея

със
С КАКВА готовност боси- 

леградските стопански орга
низации посрещат стабйли- 
зационните мерки от втора
та фаза и в какво положе

ше се намерят, сега е 
об-

ганизации.
Така например по сила па 

закони
средства.

— Твърде добри резулта- 
има- сгабилнзациопнпте

гра 11С1 юртмото нред! Iри яхне 
ще бъде принудено от пе- 
планпраиитс си дългове да 

200.000 ли па

ти в сътрудничеството
осъществяването на кон 

на всенародната

под
във време 
иа закопа 
Въпреки факта, 
много пбвече й дължат дру
ги, отколкото тя, колективът 
посреща стабилизационните 
мерки с несигурност. Защо
то и тази кооперация стра
да от недостиг на собствени 
оборотни средства.

ме в
цепцияга 
отбрана. Високо ценим не
прекъсната помощ, която ни 
оказват старейшините на 
граничарите. Досега много 
пъти сме организирали съв
местни упражнения, 
винаги са били успешни, ча
стите на териториалната от 
брана в нашата община пре 
къснаго получават и 
професионална помощ от ста 
рейшините — граничари. Та 
кава помощ получаваме/ и 
при организирането на упра 

младежта пред 
в ЮНА —^ из

пие
най-актуален въпрос в отчисли около

Това ще се случи тъкмо 
порадира.щината.

Поради непогасени дефи
цити и дълготрайна блокада 
ма текущата сметка, засе
га в най-трудно положение 
се намира тлъминската зе
меделска кооперация. Узна
ваме, че официално гази сто 
папска организация не е ус
пяла да изработи саиацион- 
на програма, с която да по- 

шанс за преодоляване 
многобройпите си трул-

когатов момента, 
зимния период, мощностите 
на предприятието се ползват 
средно с 50 ма сто. Най-ве- 
роятио една от последиците 
на недоимък па средства ще 
бъде намаляване ма личните 
доходи на работниците.

които ще

Дали всичко това ще мо
же да се предоврати е въп
рос, на който е все още тру 
дно да се отговори. Трябва 
обаче да се каже, че стопа и

които

В подобно положение, се 
намира и търговското пред
приятие „Слога", което ня
ма достатъчно оборотни сре 
дства, за да може по-решн- ‘ 
телно да се бори срещу по
следиците иа неликвидност-

ските организации своя из
ход виждат в интеграцията.-

не-
— Трудностите, 

се прояват в дейността 
предприятието ни са серио
зни но ге биха могли с мно
го усилия да се надминат за 
няколко месеца — казва 
Иван Стоев, директор
предприятието.

на върху която се работи уси
лено. Елаборатът е 
•дой вече се обсъжда в тру- 

Очаква

ГОТОВ II
търси
нажнеиия за 

отиването им 
тъкна другаря Стоичков.

довите колективи.пости. иа та.Прилагането на сгабилиза 
„йонните мерки, които имат 
решаващо значение за пре
махване ..а неликвидността 
ще, създаде редица трудно
сти и при останалите вее 

дребни и иисколоходни 
1 стопански ор

се новоиитегрпраното пред- 
отпочне работаприятпе да 

в първите дни на идната го-
Става ясно, че коперацп- 

ите и търговското предпри
ятие в кратък срок не ще 
могат да осигурят достатъч- 

оборотни средства, за да

СЪТРУДНИЧЕСТВО ВЪВ 
ВСИЧКИ ОБЛАСТИ ЮМРУКЪТ Е ВЪРХУ 

ТЪРГОВИЯТА дина.— В последователното про 
концепцията на поло- В. ВелиновВ много по-трудно

се намерят зсме-веждане на 
всенародната отбрана заиа- 

повече ще развива
нооще

босилеградски жемие ще
Стряяяя* ^/пред още
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Проблеми на образованието Седмица на солидарност с борбата на 

виетнамския народМАТЕРИАЛНАТА БАЗА 

НЕДОСТАТЪЧНА Илюзията се пръсна
На 18 декември 1972 г. американ- 

безпричинно възобновиха бом
бардировките над Виетнам, а светът 
вярваше, че ще настъпи дългооча
кваният мир.

ДЕСЕТИЛЕТИЯ дълги Витенам геройски кърви 
уверен в свещената правда на свойта борба!
Десетилетия дълги Виетнам победно върви, 
носи на ръце ранени окървавената свобода!

МИРЪТ — сладка измама — цъфна в сърцата 
подълган от обещания: Войната ще свърши.
Напразно само в радост се озариха лицата.
Илюзията се пръсна — Виетнам сълзи бърши!

ИЛЮЗИЯТА се пръсна — Една жестока заповед 
наново отприщи безумната огнена буря: 
полетяха из въздуха и забучаха навред 
взривовете мощни, дето земята катурят...

ПУСТОШ и смърт разнасят стоманени крепости 
над обгорелите оризища и срутени домове.
Възмутителни планетата разтръсват вести.
Американците продължават виетнамското клане!

Стефан НИКОЛОВ

ците
да се рационализира, са да
ли частични резултати.

Цнфрените данни 
ват, че през 1971 година с- 
днн ученик в димитровград- 

учидище струва 1.460 
ногаиовского 2.987

фия — 25, чуждестранните 
езици — 10, изобразително 
изкуство — 15. По музикал
но образование почти няма 
никакви учебни пособия.

С други думи, основното 
училище в града разполага 
с ‘/4 от средствата, предвиде 
ни според нормативите. За 
да се реши материално - тех 
ническата база в училището 
п да се задоволят основните 
изисквания необходими са 
около 640 хиляди динара.

В останалите основПи учи 
лища, свободно може да се 
каже, че положението е про 
блематнчно. Фондът на раз
полагаемите учебни пособия 
е такъв, че не може дори да 
се сравнява с правилника за 
нормативите. Обикновено в 
тях има по някоя сбирка, 
чертеж, карта, препарат, ли 
рнн единици, модели и под. 
При това повечето от тях с... 
направени от страна на с. 
мите преподаватели или уче 
ннците.

От казаното досега ли» 
че материалната база на ос 
новното образование в ди
митровградска община е в 
незавидно положение. Без- 

-спорно това се отразява вър 
ху качеството на обучение
то и не е чудно, че учени
ците, особено тези, които 
идват от селските училища, 
разполагат с ограничени зна 
ния.

ТЕЗИ ДНИ общинската 
скупщина бе запозната с ма 
термално - техническата ба
за на образованието в Ди
митровградска община. По
вод за това бе колко се из
пълнява правилникът за нор 
мативите (учебни помеще
ния, пособия и нагледни сре 
дства), приет към края на 
1971 година.

Като се сравнява състоя
нието 'с изискванията, про
излизащи от правилника, от 
чита се, че нито едно учи
лище на територията на об
щината не изпълнява мини
малните изисквания.

Димитровградското осно- 
вино училище, обхващащо 62 
на сто от всички подлежа
щи на основно образование, 
се счита за образцово. Въп
реки това и тук обзаведено- 
стта е под нужното равни
ще.

показ1

окото 
динара, в

камсимшкото дори 5АИа в 
динара.

Подобрение на материал- 
- техническата база мо

же да се забележи чрез ра
ционализация па училищна
та мрежа. Л това ще се 
стигне, ако се направи рео
рганизация на същата. Пале 
жаща задача па средата е 
да обезпечи необходимите 
условия (превозване и нас
таняване на учениците), ко- 
гато някои училища се зак-

по

по

ри ЯТ.
Разбира се, за да се подо

бри качеството на обучение 
то и рационализацията 
възпитателната дейност, тря 
бва да се увеличи броят на 
нагледните средства и учеб
ните пособия, 
образователна общност, учи 
лищно - просветните 
ни, общността 
планово 
ще полагат грижи образова
нието значително да се по
добри. А това ще се постиг
не ако се приемат конкрет
ни решения по кой начин 
да се рационализира учили
щната мрежа. Защото засе
га средно в паралелка се па 
даг до 18 ученици, а според 
педагогическите 
трябва да бъдат от 30 до 34 
души. Следователно мощно
стите на паралелките се по
лзват от 53 до 60 на сто. 

Общо, недостатъчните уче 
помещения, неблогопри- 

ятната обзаведеност на учи
лищата и сравнително мал
кия фонд нагледни 
са основните въпроси, които 
в бъдеще ще трябва 
разрешават.

па

Основното училище в гра
да през последните години 
реши много основни изиск
вания. Осигурени бяха учеб
ни помещения в Градини и 
Желюша, учебните помеще
ния в града също бяха уве
личени, въведено централно 

■< отопление, осигурени поме
щения за ученически стол, 
уреден училищния двор и

Общинската
ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО’' — НИШ

орга- 
като цяло, 

и систематически обявява

КОНКУРС
Търси се:

Един служител за завеждащ търговски отдел 
на издателството 

Условия:

пр.
Наред с това редовно се 

увеличаваше книжният фонд 
в ученическата библиотека, 
набавяни бяха нагледни сре 
дства и учебни пособия.

Зарад липсата на средст
ва обаче учебните пособия 
недостигат. Така например 
по история, физика, химия, 
природознание и биология 
училището разполага само с 
40 на сто от предвидените, 
според правилника учебни 
пособия и нагледни средст
ва. По останалите предмети 
е още по-незавидно положе
нието — за техническо об
разование 25 на сто, геогра-

— Полувисше образование с пет години тру
дов стаж или средно образование с осем 
години трудов стаж.

— Солидно владеене на български език
На приетия кандидат личният доход ще се 
определи според Правилника на издател
ството.

Трябва да се отбележи, че 
общността, според възмож
ностите си е отделяла сред
ства за набавката на нагле 
дни средства и учебни посо 
бия. Редица проблеми оба
че зле се отразяват върху по 
добряването на материално- 
техническата база на учили 
щата. Преди всичко, години 
наред почти изкуствено се 
поддържа твърде нерациона 
лна училищна мрежа. Опи
тите, които са правени тя

нормативи

бни

Жилище не се осигурява 
Кандидатите подават молбисредства, с документите до Из
дателство „Братство” — Ниш, п. фах 83 
Конкурсът е валиден 
ването му.

да се петнадесет дни от обнарод-
Ст. Н.

-----------тщпттгш» \ ■ >пт

ОЧЕРК влекат зрителите 
внушат ли достоверно тъл
куваните образи. Дали ко
медията на Нушич ще изпъл 
пят така, както писателят я 
е видял?

Нима тази дейност — 
кретна и осезаема — не го
вори показателно как тря
бва да се действува сред мла 
Дите, за да живеят пълноце
нен живот. Не става дума 
само за „отнетите” два-три 
часа дневно, които инак щя 
ха безцелно да се прекар
ват. Касае се за облагородя 
ване на духовния им живот 
защото театърът и облаго
родява.

А нима това не е общест 
вено-полезна дейност? Тък
мо това е едно от конкрет
ните приложения на заклю
ченията за обогатяване на 
живота на младите?

И още един успех: възоб 
новяване на самодейността, 
която цели четири години 
бе престанала да съществу-

и да им кон

Преди да се вдигне завесили
Този въпрос не слиза от 

уста и всичко е подчинено 
на него. Той не напуска ми-

но дъщеря му (Виолета Стан 
чева) е влюбена до смърт в 
него.ПОСЛЕДНО театрално представление, 

димитровградските самодейци, сме видели преди четири 
години. Тогава самодейният театър „Христо Ботев" ра
ботеше добре и получи септемвийска награда.

Мнозина любители на театъра после казваха: По- 
добре да не им бяха давали наградата. Така, — 
лучиха — спряха.,,” Разбира се, тези думи бяха 
ни на шега, но има доста истина,

изпълнено от
сълта дори и в моменти, ко 
гатоЧиновниците — Вича (Си- 

ниша Нейков), Жика (Пе
тър Митов), Милисав (Сло- 
бодан Сотиров), Таса (Асен 
Луков), агентът Алекса (Йо
рдан Богданов) също 
умяват или по-точно се 
лаждават от нещастието, спо 
летяло техния началник. Тук 

гражданите-чорбаджии 
(Тодор Георгиев), (Аксенти 
Димитров) и разсилният Ро 
са (Александър Павлов).

Действието води цостанов 
чикът (Методи Петров), 
артистите дейно помагат су 
фльорите Васка Маринкова 
и Венета Петрова. По 
то време декораторът (Сре- 
тен Игов) се е улисал 
готвяне на декора.

На сцената, пред нея и зад 
нея, двадесетина човека са 
погълнати от една и съща 
мисъл: ще успеят ли да при

артистите-самодейци 
не са на репетиция. Той е 
станал почти месец и поло
вина тяхно ежедневие. Все
кидневно се събират, прека 
рват по два-три часа репе
тиции и си отиват по домо
вете понесли тревогата, да
ли всичко ще мине най-спо 
лучливо.

щом я по- 
казва-

недо-
насВсъщност да заглъхне теа 

тралната самодейност имаше 
повече причини. „Домашно
то кино”, телевизорите, взе

Никой не вярваше, че пра 
зното пространство ще трае 
четири години...

Докато седим 
самите самодейци, незнаещи 
коя е по ред репецията 
на „Съмнително лице” — 
отклонението за заглъхнала 
та самодейност беше неми
нуема.

саи слушаме
ха да навлизат по-смело по 
домовете. Ако не всяка Бие в очи, че комедиятавто
ра, почти всяка трета, чет
върта къща, засвети с по 
един синкав прозорец в све 
та”. Пред очите 
дания човек протичаха тай
ни, зрелища, събития.

ва.
сякаш е „насрочила” среща 
на две поколения. Едните, 
стари и опитни

Ст. Николов

самодейци 
— Методи, Петър, Деса, Сло 
бодан) Момчило, Венета, В а 
ска дейно подпомагат

а нана изнена- *
По сцената се движат де 

сетина на ед
ново поколение — Вио

лета, Йордан, Тодор, Алек
сандър, Асен, Предраг 
овладеят театралното изку
ство. Въпреки, 
дума има постановчикът, це 
нна помощ оказват и оста
налите по-стари самодейци.

също нолица. Околийският 
началник Йеротие (Момчи
ло Андреевич) е изпаднал в 
почти безизходно 
ние. Жена му (Деса Гигова) 
също е в отчаяние. Трябва 
да се арестува съмнително
то лице (Предраг Димитров)

Втората причина, зарад 
която замряха гласовете на 
самодейците, като че ли бе
ше измореността на стария 
състав. Младите нямаха уме 
ние, а липсваше рамо, вър
ху което да се облегнат.

в ИЗ-'
— даположе-

че последна
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Босилеград

Култура ★ просвета * изкуствоФормиран културен 

център
' Р» ч';:"щШ 1 ^ .СКУПЩИНА на общинска 

та културна общност в Бо
силеград взе решение да о- 
форми Общински културен 
център, който ще обединява 
сегашните културни инсти
туции и ще работи върху 
разширяването на култур
ните дейности.

Това културно ведомство 
ще започне с работа от ме
сец февруари идната годи
на. За изпълняващ дължно- 
стта директор на Културния 
център до официалното из
биране на самоуправителни 
те му органи е назначен Лю
бен Богослбвов, председател 
на Скупщината на общин
ската културна общност.

Основната причина, така 
да се каже, за културната 
интеграция в Босилеград е 
по-рационално да се ползва 
и по-ефикасно да се насочи 
все още скромният културен 
динар.

В обстойните разисквания 
се изтъкна, че досегашната 
културно-просветна общност 
не е била в състояние са
мостоятелно да поеме уве
личаващите се задачи в об-

филмн в районните центро
ве ще се организира редов
но. Възложена е задачата да 
се изучат възможностите 
филми да се прожектират и 
в по-отделечените села, ко
ито, разбира се, имат пътни 
връзки.

Скупщината на културна
та общност потвърди всич
ки договори за осигуряване 
на средства за изграждане 
на първата фаза на култур
ния дом в Босилеград. Във 
връзка с изграждането на 
тоя обект, досега са решенп 
всички проблеми и строежът 
може да започне веднага. В 
момента строителното пред
приятие „Градня” от Дими
тровград вече 
Босилеград необходимия ма-

лагерува в

териал.
В тази година Общинска

та културна общност не е 
успяла да реализира само 
една задача от 
си. Става въпрос за изграж
дането на ново телевизион- 

околността на Бо-

§а. «
а

• • (н

§ I 
83

програмата

но реле в 
снлеград. В това не се е ус
пяла техническата служба 
на Телевизия Белград още 
не е изпълнила задължение
то си: да извърши мерене на 
терена и да изработи про
ект за изграждане на реле-

Е н

1|
ластта на културата.

Членовете на Скупщината 
взеха няколко важни реше
ния, които трябва задължи
телно да реализира ново- 
формиращия се културен 
център. Активизирането на 
Народния университет, по
средством който ще се орга 
низират политическо-маркси 

. стки сказки, ще бъде в мо
мента най-важна задача. Не 
отложно е да се оформи и 
районно читалище в Горна 
Лисина, а за осигуряването 
на съответно помещение ще 
окаже помощ местното ос
новно училище. Скромно чи 
талшце ще се уреди и при 
подведомственото 
в с. Назърида.

През сегашния зимен пе- 
прожектирането на

то.
Скупщината взе решение 

тоя въпрос отново да се Хю- 
вдигне и да се реши през 
идната година.

В. В.

В Босилеград
Сътрудничес
твото между 

Ниш и В. Тър
ново се 

разширява

Спъната самодейностучилище

междуНедоразуменията 
самодейното 

„Младост” и Общинската 
културна общност могат и 
трябва да се преодолеят със 
сериозна работа и съвмест
ни усилия за успешно раз
витие на това благородно 

начинание. Защо-

риод финансира дружест-която
вото, са строги и взискател- 

пего. Те искат и по- 
това, че

Опитът да се разгърне са
модейната активност в боси 
леградска община след фор
мирането на самодейното 

Събиране иа средст- дружество „Младост" ме да
в а за Дом-паметни-
ка вКумровец

дружество
ни към 
стояпно изтъкват 

има, но за финан-
културио-забав-средства 

сиране па 
ни програми за населението 
от града и селата, а не за 
даване иа „социална помощ 
от която ще живее ръково- 
дитеят на същото. От друга 
страна, управителният отбор 

счита, че об 
общност

Съвместното сътрудниче- 
Ниш и Вели-

зи обобщена констатация са 
себе си не говори пи- ство между 

ко Търново в България се раз 
шпрява в различни области.

За целта са подписани и 
разменени договори между 
Общинската скупщина 

Ниш и Градския народен съ 
В. Търново. До края 

на годината нишката общи
на и грал\ският народен съ- 

във Велико Търново ще

ма за
що. Данните от отчета за ра 
ботата па дружеството по- 

чс през последната 
предприемани

културно 
то необходимостта от орга
низирано самодейно друже
ство в Босилеград е на ли
це. С това са съгласни всич
ки. И никой не се е изказал, 
че дружеството трябва да 
се преустрои и приспособи 

условия и 
когато

казват,
сагодина

многобройни акции на кул- 
полс, но повечето от 

са били успешни. С 
дума, много труд и 

средства са отишли напраз- 
Защо? Защото при фор- 

дружесгво

на дружеството 
щнпската културна 
се отнася като мащеха към 
него, търси много работа и 
нередовно отпуска пай-исоб 
ходимите суми.

вГолям отклик турното 
гях не 
една

вет във

вет
съчинят списъци на трудо
вите организации, учрежде
нията и институциите, кон
то ще сътрудничат помежду 
си. Велико Търново е изпра 
тпло списък до Ниш и 
същия предлага за сътруд
ничество 23 трудови органи 
зацни от областта на произ 
водството, културата, обра
зованието, изкуството, изда
телската дейност, търговия-

наАкцията за събиране 
помощ за изграждане 
Дом-паметника в кУ“Р°®е“ 
намери широк отклик и в
Баб\/шнишка община. 11р°Ф 
организациите в стопанските 
организации вече са взели
решения какви суми да из
пратят, а и работницит 
предприятията и Учрежде
нията ще внесат по 10 и по 
вече динара. Между първи
те, вноски са направили 
Организацията на боицигс 
от 1.000, електропреднрияти-

500, Общинския комитет 
на СКС 200, организацията 

от запаса

но. наличнитекъм
нужди. Още повече, 
се има предвид, че нашето 
общество отпуска финансо
ви средства за тая цел, но 
те трябва разумно и полезно 
да се изразходват.

на пами райето 
„Младост” се разчиташе на 
необходимите условия за ра 
бота: дейни ентусиасти, до* 

помещемия

При такова положение па 
и обвиис-взаимни критики 

мия, работата иа дружество 
то „Младост’' не върви. Си- 

забравя, чс самодеи- 
е нова кул- 

без опит

бра организация, 
за работа, финансова под
крепа, масовост, политичес
ка поддръжка, обзавеждане.

Но в случая мито едио от 
це бе из

вкаш сс
мото дружество 
турна институция, « 
в работата си и бс 
ция на организирана дейност 

живот иа бо-

по з тради-
Напоследък в Босилеград 

е формиран културен цен
тър) който ще обедини вси
чки културни институции и 
дейности. Сигурно е, че мно 
го неща ще бъдат поставени 
както трябва, включително 
и работата на самодейното 
култургю-художествеио дру- 

,.Младост”.

посочените условия
Затова дружество- В културния 

силеградска община, то тря 
бъде крачка напред в 

и отглеждането

пълнено, 
то среща редица препятст- 

сдиогодишиата си лей
та и пр.

До края на декември и 
ОС в Ниш ще изпрати 
В. Търново списък на съот
ветни трудови организации 
за съвместното сътрудниче
ство. Също така ще се уточ- 

и термините за всеки

ва да
вия в
пост. И от нищо не проли- 

работата
в близко бъдс- 

добре. Защото 
е оставено иа

наразвитието
самобитните културни цссто иаиа тазичава, че 

циституция 
ще тръгне

фолклор, пародииипости: 
песни и хора, театрални сцс 

литературно творчество 
с едновременното подготвя
не иа забавни програми за 
празници, тържества и сре-

на старейшините 
200, а домакините и ония, 
които не са на работа са 
внесли 1.560 динара.

на пат
програмиран вид сътрудни
чество.

ни,дружеството
грижите иа един човек 
ръководителят Симеон Носи 
фов. Компетентните от об- 

културна общност

жсство
В момента акцията е в те- 

чение по селата. М. ВеличковС. А. С.
ши.щинскатаМ. А. Страница 9
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ференцията) Оьюзът на ко
мунистите може да бъде ра 
зпуснат. Решение по 
въпрос приема Общинската 
конференция на Съюза 
комунистите".ВАШ НИ 

СШУ1А-.
Полишическа хроника ТОЗИ

на

ДА СЕ РАБОТИ 

ПО-ИНТЕНЗИВНО
За да спаси онова, което 

може, Конференцията (в ду
ха на Устава) довери наета 
тутарната комисия да разго
варя с всеки член ца парти 
йиия клон и да утвърди ли
чната отговорност на вси
чки и в близко време да 
предложи на Конференция
та кой от тях заслужава да 
остане член на Съюза на ко
мунистите. От тях, и от ра
ботниците, които са били 
извън организацията на Съю 
за (се борят за 
на работническата класа и 
самоуправителни обществе
ни отношения) ще се сфор
мира нов партиен клон кой
то въз основа на досегаш-

ние за по-ннтензивна дей
ност, а особено за по добра 
работа на младежките орга 
низацнн в селата. Също та
ка се констатира нужността 
за по-добро сътрудничество 
с останалите обществено-по 
лптнчески организации.

На заседанието се говори 
за ангажирането на младе
жта в провеждането на кон 
стнтуцнонните амандманн н 
предстоящите икономически 
мерки в областта на стопан 
ството. В това отношение бе 
изтъкнато, че е нужна цялос 
тна ангажираност на млади 
те за тяхното провеждане.

На 14 т.м. в Димитровград 
се проведе заседание на пре 
дседателството на Общин
ската конференция на Съю 
за на младежта. На заседа
нието бяха разгледани въпро 
си във връзка с активността 
на Съюза на младежта в про 
веждането на задачите от 
Писмото и на задължения
та и задачите след III кон
ференция на СЮК.

В анализа се изтъква, че 
се чувствува подем в актив
ността на организациите на 
Съюза на младежта.

Председателството крнте- 
чески разгледа своята досе
гашна дейност и прие реше

край па това състояние на
пълно в духа на Писмото и 
в пълно съгласие с разпо^юд 
бите па Устава па СЖЖ.

Не е прскалсно ако се ка
же, че хората в тази трудо 
ва организация съвсем не 
съзнават положението, в ко 
ето ще се намерят, когато 
започнат да действуват ста
билизационните мерки с ггь 
лна сила. Колективът и нар 
тийпият клон до гуша са за
тънали в груповщина, одум- 
вапия, интриги и клюки; на 
първо място са били лични
те интереси и мотиви, лич
ни разплати. Разбираемо е, 
че в такова положение и ду 
ма не може да става за гра 
дивна стопанска работа, ко
ято ще ги спаси от най-лошо 
то — фалита.

Даже, някои са си поста
вяли за цел, занапред да из 
гонват специалистите, да 
сменяват директорите и да 
си осигурят колкото се мо
же повече облекчения. А 
през изтеклите 13 години са 
променени 10 директора.

Взимайки предвид всички 
обстоятелства Общинската 
конференция е решила в ду
ха на Устава, в който меж 
ду другото, се казва: „Ако 
отделни организации и орга 
ни на Съюза на комунисти
те в своята дейност не се 
придържат към Програмата 
и Устава (да добавим: и Пи 
смото и Програмата на Кон

У нас до преди известно 
време бяха малцина хора, 
па които можеше да хрумне 
за разпускане па партийни 

и клонове паорганизации 
Съюза па комунистите. За 
това се говореше само като 
за теоретическа възможност 

в Уста-

позициите

редвидеиа 
ва, но която едва ли има 
практическа стойност.

която е п

пия опит ще израстне в и- 
дейно - политически фак- 

способен да се избори
Писмото непосредствено и 

категорично изнесе на свет 
липата, па деня девиза Ус
тавът най 
да се прилага за всеки член, 
клон, организация или фо
рум па Съюза на комунисти 
те, ако не действуват в ду
ха на политиката на Съюза 
па югославските комунисти. 
В този смисъл тези дни об
щинската конференция в Ди 
мнтровград можа тази „тео
ретическа възможност” да 
претвори в дело на 
на Съюза ма комунистите в 
кожара „Братство”. Тя раз 
пусна клона и 29 партийци 
се намериха извън СК.

тор,
за единството на колектива и 
да попречи на разрушител
ната сила на групи и интри 
ганти. Дотогава остава про- 
форганизацията да се бори 
за единство на колектива и

последователно
А. Д.

за разрешаване на немалко
то проблеми.Подготовка за общинска 

конференция на ССРН
Инак - сетне, ако нищо 

друго, този опит на парти
йния клон в „Братство” мо
же да послужи за пример 
как не трябва да се работи 

лошата
работа. Битката за стабили
зация и амандманите може 
да се спечели само ако съ
ществува пълно идейно - по 
литическо единство на 
мунистите
ако на работниците 
ясно, че трябва да станат на 
двата си крака: или във фа 
бриката, или на нивата!

клона

и докъде довежда

Без оглед на това 
решението за разпускане на 
организацията е строго, друг 
изход не е имало.

На заседанието на Изпълнителния коми
тет на ССРН, което се проведе на 14 т.м. бяха 
разглеждани задачите на ССРН по Писмото 
и речта на другаря Тито пред политическия 
актив на СР Сърбия.

колко
ко-

и колектива и 
стане

На последното събрание 
са присъствували и членове 
те на Общинския комитет. 
Един от тях най-добре из
несе впечатленията си от 
това събрание като каза: 
„Поседяхме си девет часа и 
накрая нищо не разбрахме. 
Какво представляват тия ду 
ми, които сега се чуха — 
членовете на Съюза са тези, 
които пречат в провеждане
то на задачите. Сега е 
лесно да се разберат моти
вите, от които се е ръково
дила Конференцията 
мането на единодушното си 
решение. Със свеш би 
бвало да се търсят ~ 
чини, които довеждат 
най-малко съмнение 
даността на

Бяха отчетени най-важни- членовете за предстоящите 
избори за Общинска конфе 
ренци на ССРН, нейните ор 
гани и местните общности 
на ССРН.

Изпълнителният комитет 
на ССРН прие решение пое 
ледната. седмица през този 
месец да бъде седмица на 
солидарност с борбата на на 
родите от Индокитай в рам 
ките на община. В това от
ношение ще се организират 
и конкретни акции за съби 
ране на парични средства.

те задачи, които да се при
емат като акционна програ
ма на предстоящата конфе 
ренция на ССРН.
Това са въпросите за стаби 

лизйране на стопанството, за 
конституционните амандма- 
ни, осъществяване на наци
онално равноправие, пробле 
мите по настаняване 
бота, социалните 
развитието на селското 
панство и др.

На заседанието бяха

М. Б.

Димитровград

СТАНУЯ НАЦКОВ 

ИЗКЛЮЧЕН ОТ СЮК
по-

на ра- 
разлики, 

- сто в прие
раз

гледани основните критерии 
които трябва да изпълняват

тря- 
ония при

Разглеждайки В разискванията бе уста
новено, че Станул Нацков е 
Давал неотговорни изявле
ния, с които е нарушавал и 
омаловажавал престижа на 
най-високи югославски 
ководители.

политиче
ската отговорност на строи
телния инспектор Станул На 
цков партийният клон 
органа на управлението на 
заседанието от 16 т. м. взе 
единодушно решение той да 
бъде изключен от Съюза на 
комунистите.

А. Д. и в
оправ-

_ становищата
Общинската конференция 

да сложи край на 
то състояние в

при
на

Земеделска кооперация 

»Напредък«
ръ-хаотично 

кожара „Бра 
тство”. Тя решително тури

А. Д.

Сесия на Общинската скупщина в ДимитровградДолно Тлъмино

Приета е акционна /НА 23 ДЕКЕМВРИ 1972 ГОДИНА В БОСИЛЕ
ГРАД ЩЕ ИЗВЪРШИ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА СЛЕД
НИТЕ УПОТРЕБЯВАНИ ОСНОВНИ СРЕДСТВА:

1. Камион марка „ФАП” от 7 тона 
с начална цена от

2. Дарак — два броя
3. Райе-машина — един брой
4. Електромотори — три броя
5. Свободна сграда с размери 15x7 метра
6. Дворно място

Началната цена за продаващите 
ства (от 2 до 6) е

Купуващият си плаща данък-оборота.

програма
На последната сесия _ 

Общинската скупщина в Ди 
митровград, която се 
де на 18 т.м. бе

на35.000 д. други текущи проблеми, осъ 
ществените резултати са по 
ложителни. Съвкупният при 
ход в сравнение със същия 
период през миналата годи
на е увеличен 38%. Личните 
доходи са увеличени с 31%, 
а средната заплата

както и информацията 
за здравната и социална за
щита в рамките на община
та.

та,
прове- 

приета ак- 
циониа програма по основ
ните задачи, които предсто- 

Общинската скупщина 
и нейните органи. Изхожда
йки от задачите, които про
излизат от Писмото Общин
ската скупщина ще съгласу
ва своите задачи със стано
вищата от Писмото.

Също бяха 
информациите за 
то и проблемите на проти
вопожарната служба.

разгледани и 
състояние-ят на

се основни сред- в рамки 
те на общината възлиза 996 
динара.

200.000 динара.

А. Д.
На заседанието 

да и 
което
организации след 
в сила на новите мерки за 
заздравяване на стопанство-

Основните средства от 2 до 6 могат да се видят 
всеки ден от 7 до 14 часа в дворното място на коопера
цията в Босилеград, а камионът се намира в коопера
тивния двор в Долно Тлъмино.

се разгле-
трудното положение, 

ще се намерят някои
в

Отборниците разгледаха а- 
нализа за работата на тру
довите организации за 
риод 1 януари — 30 септем 
ври т.г.

стъпване
пе-

Заинтересованите лица трябва да внесат 10% от 
началната цена.

>
В търга могат да участвуват всички правни и фи

зически лица.

то.В това отношение 
се изнесе, че въпреки труд
ното положение в момента 
когато трудовите организа
ции са работили г трудни у- 
словия, решавайки пробле
мите

На заседанието бе 
дана и информацията 
териалната база в областта 
ма възпитателно - образова
телна дейност на училшца-

разгле- 
за ма

на неликвидността и

Страница 10
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В чаСОВЕТЕ за. отдих и почивка

фейлетонОптимистичен
Нашите уважавани съкварталци

братя Велеви се скараха. Впрочем 
рията е следната. Преди години братя 
Велеви си направиха къща — хубава, 
на два етажа и заживяха братски. Но 
мина време, пораснаха децата и Велеви 
решиха да вдигнат още два етажа. Взе
ха рашение, струпаха материал и то
гава, при разпределението на бъдещите 
помещения, се появи спънка. Подстрека 
ван от жена си, по-малкият брат Мака
ри обяви, че иска две стаи повече. И 
така въртяха, и иначе — Макари не 
стъпи. Накрая дори заплаши 
Скоро всички подробности бяха 
ни в квартала.

— Не си прав, Макари! — казах му 
аз един ден. — Ако си говорим открове 
но, ^наеш, че брат ти има документи и 
изобщо всичко е на

те. По-добре не създавайте : 
бота, не правете калабалък,

излишна ра- 
ами се под 

гответе както трябва, и догодина опи
тайте пак. Така нищо няма да стане!

— Вярно е! — съгласяват се те. — 
Вярно е! И със странен блясък в очите 
добавят: — Ами ако все пак стане, а?

В завода, където работя, произвеж
даме машини за износ. Хубави машини 
правим, търсят се навсякъде. Но за ед
на поръчка не ни достигна малко от 
един дефицитен материал. Не 
да направим едни дребни детайли, а 
всичко останало готово. Стоят машини
те и чакат да ги експортираме. Тогава 
някои предложиха тези детайли да ги 
направим от нестандартен материал.

— Хубаво! — почнах аз. — Много 
добре знаете, че така 
ботят лошо, бързо ще 
ни върнат поръчката. Това- дето го ми
слите, няма да стане!

— Прав си!

исто

Ами ме испасо бабата...можемот- 
със съд. 

извест-

Това що ви пишем нейе млого за валньу, 
ама че ви разпраям...

Връчам се йедну вечер од кръчмуту и ви
дим бабата нешто надула нос. Заговарам я за 
това за онова, поизлезо малко до кравете, а 
она си све сърдита.

— Манчо, я седи тука да се распраимо 
малко. Нечу вече да срамуйем од тебе. Ком- 
шийе казю пинеш у крчмуту и незнайеш кво 
говориш. Онядан си се джапал с Милана од 
Горн>у малу. Он ти не говори. Комшийете Ма
нуше да дооде у нас. Видиш ли ти това или 
не видиш, ало ни йедна. Ко да излезнем при 
друшЬе. Толкова године те влачим, беше до- 
бар човек, домайин а сега си дигал нос. А у 
последно пак време и пийеш и пиян не зна- 
йеш кво прайиш.. .

Я Ьута, Лута, сълзе ми потекоше на очи
те, сака да се разкритикуйем, ама бабата само 
сече.

машините ще ра- 
се развалят и щенегова страна. За

що ще отваряш работа на толкова 
ра, разноски ще правиш, нерви ще ха
биш напразно ... Нищо няма да стане 
от тая работа!

хо-

съгласиха се тези, 
които се обадиха преди малко. — Прав 
си, но... Ами ако все пак стане, а?

Наскоро се оплаках на моя прия
тел Вальо. „Тъй и тъй, обясних

— Бе, то тъй е! — съгласи се Мака
ри, по-мълча малко и вироглаво доба- 

— Ами ако все пак стане, а?... 
Отиват на изпит кандидат - студен

тите. И много от тях разправят истори
ята на някой си Атанасов, дето ей тъй, 
на шега, му подали приятелите

ви: _ му аз, 
ако ме бяха послушали и бай Макари, 
и 10 962 укандидат-студенти, и управата 
на нашия завод, щяха да си спестят мно 

Вальо ме изслушаго неприятности”, 
спокойно.

— Тия работи така с 
стават! — посъветва ме той.

Замислих се върху думите му.
— Май си прав! — казах. — И не

очаквано добавих: — Ами ако все пак 
станат, а? ...

молба
за кандидатствуване и той се явил на 
изпит, ей тъй, без да учи, изкарал 
приели. Изобщо не било чак 
страшно, че отиват на изпит неподгот
вени. Почвам да споря с някои от тях.

приказки неи го 
толкова

— Много добре знаете — казвам аз, 
— че без да сте учили, няма да изкара- Костадин ПОПОВ

Ттепазиш ни. Това ти не личи. Срам да те 
йе — каза бабата. После се рипи од столицу- 
ту, довану из помиряникат мешалЬуту па ка 
ме изпаса по гърбинуту, свитйе ми излетеше • 

Станий бре, кво напрайи, што ме утепа, 
моме. Я мислим стига ми йе критикуването.

— Това не йе конференция та само да те 
критикуйем, наказанийе йе ка те ребнем, а 
не ка те критукуйем.

Узо си я капуту одземи и са не улазим у 
кърчмуту.

Не йе работата за валн>у, ама да ви ка
жем добре йе ка човека ребну, та му счукаю 
роговете.

Малкият Ераст отива в 
училище с неподготвени уро 
ци. Учителката го пита за 
причината.Тълковен речник — В къщи баща ми и май
ка му непрекъснато се ка
рат.

ЗАПЛАТА — отпътувала хубавицата на зиму
ване до 30 юли.

ЗИМА — годишно време, което трае до 30 юли. 
ХЛАДИЛНИК — ветрина на нашия стандард. 
ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ — тъмно петно на наша

та работа.

— Майка му я познавам — 
казва учителката, 
ща му кой е?

— Затова се и карат...

А ба-

А със здрав йе
МАНЧА*

УЧЕБНИЦИ — материал за разискване. 
СЪБРАНИЕ — да се чуе нещо и за ония, които 

не присъствуват. Двама борсови посредни
ци за първи път в живота 
си излизат извън града.

— Мистър Биме, вижте ка 
къв красив кои.

— Мистър Райм, това не 
е кон, а свиня.

— Тогава защо има рога?

Психиатър успокоява па
циента:

— Казвате, че край вашия 
прозорец минават камиони 
и шофьорите надничат в спа 
лнята ви? Това още не зна-

В купето пътува юноша и 
усилено дъвче дъвка. Сед
налият отсреща мъж се об
ръща към него:

— Уви, миличък, напразно 
ми разцр^вяте всичко това. 
За съжалсш«е съм глух.

ВОДА — стабилизационно средство на гостил- 
ничарските предприятия-

СЕЛЯНИН — човек, на път за града. 
ВИСОЧКО УЧИЛИЩЕ — осъден на смърт. 
КАФЕ — питие, което може да се употребява 

и след работното време.

чи, че имате разстроена пси 
хика.

— НЪ аз забравих да ви 
кажа, че живея на шестия 
етаж.Б. Ник.

Превод от руски: Д. К.♦*
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касшпанвца

живот както всички от под- 
които ис пъту-Нашенци в служба в ЮНА делението, 

пат. Пътуването им из Юго
славия за последните 15 го
дини е оставило само при
ятни спомени. Те ни пока- 

седемте албума с ня- 
фотографии, 

грижливо подредени и със 
записани дати. Разглеждаме 
албума, по право разглеж
даме красиви предели на 
страната, които е заснел Бог 
дан със своя фотоапарат, а 
те си припомнят и ни раз
казват за изминалите дни.

Ангел си припомня как е 
бил акушер и помагал кога 
то на едно семейство се ро
дили двама синове. А Богдан 
казва, че най-приятна му била 
работата в Лице и Шииово, 
родното място на жена му 
Ковилка, която е от рода па 
легендарния Шолая и била в

г« ри търсенето на нашенци в служба на ЮНА 
II се отбихме в квартирата на Богдан Сотиров, 

капитан от ЮНА и на Ангел Димитров в Но
ви Белград. Те и двамата са от Димитровградско обичат 
се, другаруват, взаимно се посещават... Но това не е 
единствената причина за другаруването на тия хора пи
то за нашето посещение.

Да започнем отначало...
Богдан завършил през 1947 

година гимназия и се запи
сал бригадир за изгражда
нето на линията Шамац—
Сараево. Там станал удар
ник и обикнал хубостите на 
нашата страна и хората, с 
които се срещал. Там взел 
решение, написал молба и 
се записах във военното учи 
лище в Задар. Три години 
прекарал в Нови Сад, а след 
това в Толмин в Словения.

заха 
колко стотни

— Но това не е само пъ
туване от град в град. Спо
менатите места са само сек 
ции, а при събираннсто на 
данни за картите трябва
ше да минем всички места, 

мост, пъ-къща,всяка
тека и най-малката рекичка 
Трябваше да минем и най- 
недостъпнитс места — казва 
Богдан.

— Ние бяме геодети, но
Станка и Ковилка: И те бяха арменцидокато се намирахме на те

рена ние бяхме и лекари, по

ТЕ РИСУВАТ КАРТАТА НА ЮГОСЛАВИЯ
★ В ПОСЕЩЕНИЕ НА СЕМЕЙСТВАТА СОТИРО

ВИ И ДИМИТРОВИ В НОВИ БЕЛГРАД. * АРМЕЙЦИ- 
ГЕОДЕТИ И ТЕХНИЯТ НЕОБИКНОВЕН ЖИВОТ В 
ЮНА.

През 1953 година дошъл в 
Земун в геодетската офицер 
ска школа.

Ангел завършил малка ма 
тура в Смиловци през 1946 
година и родителите го да
ли на работа в тогавашната 
обущарска кооперация в Ди 
митровград. Тази работа ре 
му харесала и затова се за
писал и той в геодетската 
школа в Земун, а след това 

аботи във Вое

неговия отряд като четири
годишно момиче.

— Спомням си за Шолая, 
като че ли сега го гледам 
— казва любезната домаки 
ня. — Ето така беше, изка
рах като малка в отряда, 
а след това ми се падна с 
Богдан и децата да мина ця 
ла Югославия.

литически работници, учите 
ли, а жените модни креато- 
ри, — пошегува се Ангел.

И навярно това е една от 
най-необикновените работи 
в ЮНА. Отрядът на Богдан 
И Ангел се състоял от ня
колко войници, които като 
помощници работили за пре 
насяне на уредите по тере
на. Децата им тогава от 2 
до 6 години били най-малки 
те войници, 
този път и изпитали трудно 
стите на геодета-армеец. Те 
считат, че са събрали данни 
за карта, която заема площ 
от по 2000 кв. километра, съ 
пругите им Станка и Ковил 
ка си спомнят, че за шест 
месеца е трябвало да про
менят по три 
считат, че имат малко нео
бикновен рекорд: за петна
десет години те са имали 
около 50 квартири в най- 
различни краища на страна

започнал да р 
енно-географския институт в 
Белград.

Оттам започва другарува
нето на Богдан и Ангел. Те 
се сближават на съвместна 
та работа. Получават общи 
работи при създаване на во 
енната карта на Югославия. 
В този период те създават 
семейства, раждат им се де 
ца. Но това не пречи на ен-

И те минали
*

В семействата на Ангел и 
Богдан е празнично пред 
Деня на Армията. Те полу
чават честитки от цялата 
страна, а пристигне и поня 
кое колетче, за благодарност 
за направена услуга, даден 
съвет, другаруване през пет , 
надесетгодишното им пъту
ване из страната.

Ангел Димитров със групата си в Любушкатусиазираните геодети дапъ 
туват из страната и изпълн
яват достойно задачите вар 

,мията. Петнадесет годините 
пътуват из страната. Често 
пъти са заедно, а когато не 
са те си пишат, разменят 
опит. И така семейството 
на Ангел (неговата жена 
Станка и двете му деца Дра
ган и Мирослав) и Богдан 
(съпругата му Ковилка и де 
цата Бранислав и Весна) пъ 
туват из страната. И докато 
бащите им изпълняват служе 
бния си дълг, съпругите па 
зят децата, готвят перат... 
И така по шест месеца в го 
дината.

квартири и

Богдан Николов 
Снимки: Богдан Сотиров

та.

*/
Сега в дома на Богдан, къ 

дето се събрахме преди ня
колко дни, е съвсем обикно 
вено. Сега живеят заседнал

Богдан Сотиров 
на работа

: :1 ■ ■' ■'

Ангел Димитров в Попово поле
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