
Заседание на ОК на СКС От отчетно-изборното събрание на 
Съюза на бойците в Задушница

Босилеградв организация е отживяла, че, 
е консервативна в станови
щата си и пр. Дори се е сти
гало и дотам, че и някои об
щински форуми са „забрав-~ 
яли” Съюза на бойците, теНяма компромиси 

провеждането на Писмото
в

ДА ТАЧИМ СВЕТЛИТЕ ТРАДИЦИИ НА НОБ
На заседание на Общин

ския комитет на Съюза на 
комунистите в Босилеград 
състояло се на 5 февруари' 
се водиха разговори с група 
комунисти, за които е оцене 
но, че не са провеждали 
литиката на партийните фо-

В Бабушница на 3 февруари се състоя отчетно- 
изборно събрание на Съюза на бойците. Освен де
легатите присъствуваха: гости от съседни общини, 
Раде Божкович, член на Републиканската органи
зация на

руми. Отправена бе 
критика и към 
сти, които са 
издаването на

не са имали представители в 
общинския събор например и

— Главна насока на дейно
ст — се подчертава също — 
е била: претворяване в дело 
Решенията на Деветия кон
грес ма Съюза на комунисти 
те и Шестия конгрес на Съ
юзените организации на бой
ците, както и Решенията на 
21-то и 22-то заседание на 
Президиума на СЮК и Пис
мото на др. Тито. Този пери
од е бил изпълнен с постоян
ни усилия и дейност на Съ
юза на бойците в разрешава 
нето на най-належащите че
сто специфични въпроси на 
тази организация. Като орга
низация Съюзът на бойците 
е взимал участие в разреша
ването на обществено-полити 
чески. стопански и културни 
въпроси в общината. Но, ка
кто и другите организации в 
общината, и Съюзът на бой
ците е „боледувал” от фору- 
мна работа. Затуй се върши 

(На 4 стр.)

остра 
ония комуни- 
участвували в 
Удостоверения 

на наши граждани за българ 
ското им потекло.

тн.

бойците, пъвоборецът от Лужнишкия край 
Ажуро Златкович-Милич, Божко Богданович от Пи
рот, майки на загинали бойци} представители 
обществено-политическите

по-
(На 3 стр.) на

организации в община
та и др.

ВттстВо В отчета за дейността на 
Съюза на бойците в Бабуш- 
нишка община, който изнесе 
Мирко Златанович, и в док
лада за предстоящите зада
чи, недвосмислено се изтък
на едно: бойците от Лужншп 
ко 2.259 души на брой, всич
ки като един са сплотени и 
дават пълна подкрепа на Пи
смото на другаря Тито и Из
пълнителното бюро.

— Имало е — се каза меж
ду другото в отчета, явления 
на неактивност, дезориента
ция, прояви на либерализъм. 
Имало е тук-таме и подценя
ване на организацията на Съ 
юза на бойците, че уж тази
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Общинсжият комитет на СК 
в Димитровград реши:

г

ВСИЧКИ ДА 

ВЪРНАТ ПАРИТЕ
Общинският комитет на СК 

п Димитровград заседава във 
вторник. Бе разгледан въпро
сът за повече платените ли
чни доходи в трудовите ор
ганизации от комуната, за 
конто важи замразяването на 
личните доходи. ' _

След обстойно разглежда
не комитетът реши, че пла
щането на лични доходи над 
редовната сума за даден ме

сец е било недопустимо и за
това парите трябва да бъдат 
върнати обратно.

Комитетът е оценил 
плащания между 12 и 18 де
кември като политически не 
достойни, целещи да се изпре 
вари разпоредбата за замра
зяване на личните доходи в 
някои трудови организации, 
а самия акт като неотговор- 

(На 3 стр.)

тези

В ТОЗИ БРОЙ: Сесия на Общинската скупщина в Димитровград
»Братство«:

ЖИЛИЩА ЗА РАБОТНИЦИ 

С МАЛКИ ДОХОДИ
Да заздравим отношени

ята между хората
СТР. 5

Бе изтъкнато че най-важни 
са: строеж на канализация, 
водопровод,, както в града, 
така и по селата и обезпеча
ване на място за изнасяне на 
градската смет. Бяха отпра
вени доста критики към ко
муналното предприятие „Ус
луга”, за което се каза, че 
то не изпълнява задължени
ето си.

По доклада на инспектора 
по труда се изтъкна, че въп
реки трудното положение на 
трудовите организации, не мо 
гат да се отминават злополу
ките, конто се случват на ра
бота. Нужно е да се има пре
двид .работникът, понеже той 
е творец на всичко. В бъде
ще в това отношение ще се 
предприемат още по-сериоз
ни мерки.

РАЗГЛЕЖДАЙКИ предло
жението за строеж 
ли ща за работници с
ЛИЧИМ ДОХОДИ, отбор!IIIЦ11ТС
от Общинската скупщина ми 
мадата седмица приеха реше 

за отделяне иа средства.

името ще засегне само лица, 
чиито приходи на член от се
мейството надминават 500 дн 
пара. Същите ще плащат ква 
ртира 10% по-скъпо. За оне
зи, чиито приходи на член от 
семейството надминават су
ма от 700 динара наемът ще 
възлиза на цялата договоре
на сума.

ЬГа сесията бяха разгледа
ни и докладите за работа на 
инспекционните служби през 
миналата година. Най-много 
се разисква върху доклада 
на санитарната инспекция. 
Изхождайки от факта, че за 
живота на човека с много 
важна средата, в която ра
боти и живее, отборниците 
изтъкнаха, че не са доволни 
от хигиената па Димитров
град. В това отношение бе 
казано, че на хигиената в 
града трябва да се обърне 
много по-голямо внимание.

СТОГОДИШНИНА НА ВЕЛИКИЯ 

СРЪБСКИ САТИРИК - РАДОЕ 
ДОМАНОВИЧ

ма жи- 
малки

мие
След разглеждането па про
екта в трудовите и останали 
те организации по ннициатн 

Общинската профсъюз 
бе изменено 

на Съвета за

СТР. 8

ва ма
ма организация 
предложението 
комунални въпроси да се от- 
делят 5 ма сто от бруто лич
ните доходи и се мрие разме- 

бъде 4"/о. Очаква се 
■на жилища да се 

ми-

ЛЮБЕН БОГОСЛОВОВ - ДИРЕКТОР 

НА КУЛТУРНИЯ ЦЕНТЪР
СТР. 9 рът да 

•за строеж
обезпечи сума от около 
лиои и двеста хиляди динара 
до 1975 година.

Разглеждайки предложе
нието за увеличаваме 

отбориицито

ПОСЛЕДНО ИЗЯВЛЕНИЕ НА 
БАЙ МАНЧО

па на- 
приеха 

той да се у ве
ем а
предложение 
личи с 8»/» средно.

СТР. И А. Д-Увеличе-



/
от които трябва да контро

ла при миветьт през 

елмнилтл
ДОБРИ ВЕСТИ ЗА 

ВИЕТНАМ

лират провеждане 
рието. В седем града в Южен 
Виетнам, огкъдето ще се уп
ражнява трзи Контрол; вече 
са пристигнали членовете на 
гази комисия. Това са градо
вете: Хюе, Да Нанг, Плеику, 
Фхан Фиет. Ми То, Кон То, - 
Бием Хоа.

В скоро време може да се 
очаква очистването на виет
намските води от мините, ко 
и то американците бяха пос- 
тавпли, за да осуетят снабдя 
ването на Виетнам по мор
ски път. Съобщава се, че аме 
рпкаицпте ще ползват за то
ва свои кораби от Седмия 
флот. „

КАКВО МИСЛЯТ АМЕРИ
КАНЦИТЕ ЗА ВИЕТНАМ? 
— Една анкета на Галупо^ия 
институт след Споразумение 

прекратяване на войиа- 
Виегнам може да бъ

де интересна на нашите чи
татели, защото дава отговор 
на въпроса, какво мисли аме 
рнкаиският гражданин за Ви 
етнам. Около 41 на сто от 
питаните американци се съм 
няват, че мирът във Виетнам 
ще трае дълго. Около 35 на 
сто пък мислят обратното — 
че мирът е окончателен, Дру 
гнте не са дали отговор. На 
въпроса може ли южиовиет 
намското правителство да на 
дделее натиска на освободи
телните сили 54 на сто от пи-

руари в Сайгон. Даже. спо
ред изявлението на канадс
кия представител в Между на 
родната комисия Говей, съ
ществува договор пленници
те да бъдат освободени през 
идната седмица.

ЗАСЕДАВАТ ДВЕТЕ ЮЖ- 
НОВИЕТИАМСКИ СТРАНИ 
—- В Париж, на пети февру
ари започнаха разговори ме 
жду делегациите на Време
нното революционно прави
телство на Южен Виетнам 
и на сайгоиското правителст 
по на Тхю. Разговорите се 
водят по уреждането .цги по
литическите въпроси за бъде 
щето па Южен Виетнам, ка- 
кто е предвидено със Спора
зумението. Именно според 
това споразумение страните 
трябва в срок от 90 дни след 
примирието да се договорят 
за образуването на Нациоиа 
лен съвет за разбирателство 
и помирение, който да подго 
тви'бъдещите свободни избо 
ри в Южен Виетнам .и да 
върши известни функции, до 
като се образува ново пра
вителство на разбирателство 
то. Както се съобщава от Па- България, от които изтъква- 

де- ме следните:
БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРНА 

ДЕЛЕГАЦИЯ, водена от за
местник-председателя на Ко
митета за приятелство и кул 
турни връзки с чужбина Ни. 

първи знак на двустранното но Николов си замина от К> 
желание на южновиетнамци . гославия след едноседмично 
те да се тръгна към помире- посещение. Тя е водила раз

говори с наши представители 
МЕЖДУНАРОДНАТА КОН за разширяване на културно 

ТРОЛНА КОМИСИя НА то сътрудничество . между 
ПОСТ — Членовете на меж- двете страни, 
дународната комисия (Кана
да, Полша, Унгария и Индо- ДОГОВОР за сътрудничество 
незия) вече заемат позиции, .Между Софийския и Белград

Светът с голям интерес сле 
ди на първо мясчто виетнам
ската ситуация. След Спора
зумението за прекратяване 

войната военните дейст
вия не спряха в предвидения 
час, а редица изявления на 
отговорни хора, каквото е 
например и това на Спиро 
Егню, вицепрезидента на Аме 
рика внесоха нова тревога.
Именно при посещението на 
Сайгон той бе заявил, че Аме 
рика признава режима на 
Тхю, което, значи сайгонско- 
то правителство, ,,за единст
вено законно правителство 

Южен Виетнам”. Кой мо
жеше да предположи, че са
мо три дни след мирното 
споразумение ще последва 
едно такова тревожещо изя
вление от втория човек на 
Америка.

Все пак, колкото повече 
време минава, толкова пове
че положението приема нор 
мален вид.

Ето по-важните постиже
ния, забележени през седми 
цата: _

ПЛАН ЗА ОСВОБОЖДАВА 
НЕ НА ПЛЕННИЦИТЕ — '
Американското командуване риж, шефовете на двете 
и представители на сайгонс- легации са изразили жела- 
кото правителство, според ние споразумението да се осъ 
съобщения, са изготвили план ществи час по-скоро и за пър 
за освобождаването на 10.000 ви път не са се обвиийуали 
бойци от освободителната во взаимно. Това се счита като 
йска, които са били пленени 
през войната. Те, считат, че 
това са северновиетнамски 
бойци и щели да ги пратят в ние.
Северен Виетнам. Впрочее за 
това е разговаряно и на съв
местно заседание на члено
вете от Международната ко 
мисия и членове на четири
странната комисия на 4 фев

то за 
та въви а ДР Виетнам

лен
на нашето отношение към ви 
етнамската война и жертви
те на агресията, е решил да 
отпусне на Северен Виетнам 
и на южновиетнамското вре 
менно революционно прави
телство помощ от пет мили
она долара. Тази сума ще се 
ползва за набавка на стоки 
и съоржения от Югославия.

М. Н. Нейков

войници вЖени —
тапите са отговорили, 
ва не ще е в състояние нито 
едно правителство от Сайгон. 
Също така 80 на сто от пита
ните американци са против 
ново пращане на свои войски 
във Виетнам, ако пак започ
не война. Значи американци
те не желаят нова намеса, 
каквото и да става във Виет 
нам. _

НАША ПОМОЩ ЗА ВИЕТ
НАМ — Съюзният изпълните

съвет на СФРЮ, в духаче то

на

Югославско-българско сътрудничествоI

говора е присъствувал и на
шият посланик в София Анте 
Дръндич.

ПО-НАТАТЪШНОТО РАЗ
ШИРЯВАНЕ на търговско- 
икономическото сътрудничес 
тво между нас и България бе 
предмет на разговори меж
ду търговски делегации на 
двете страни, които се води
ха в нашата страна. До при
ключването на вестника, не 
са оповестени резутатите от 
тези разговори. За отбелязва 
не е обаче, че нашите иконо 
мически връзки са в постоя
нен възход особено в облас
тта на размяната на стоки.

ския университет. Двата уни
верситета са изготвили и под 
писали план за 1973 и 1974 

< година. Предвиждат се госту 
вания на преподаватели за 
изнасяне на лекции, участие 
в конгреси, размяна на ин
формации, учебници и нау
чни материали и съвместни 
научни изследвания в облас
ти от двустранен интерес. 
Предвиждат се също госту- 
вания на студенти от сродни - 
факултети за производстве
на практика. Договора са по 
дпнеали: ректорът на Белгра 

’дския университет проф. д-р 
Йоваи Глигориевич и ректо
рът на Софийския универси
тет академик Христо Хрис
тов. При подписването на до

Тази седмица бяха отбеля
зани няколко срещи и дого
вори па компетентни делега
ции на нашата страна и НР

В СОФИя Е ПОДПИСАН

м. н. н
МЕЖДУНАРОДНА СЦЕНА

БЛИЗКИЯТ ИЗТОК СЛЕД ВИЕТНАМ тива, която е по-решителна 
и по-категорична от предиш
ните. А както се вижда, тя 

, върви първо по линията на ' 
мирно споразумяване. Ако 
пък това не стане инициати-

СЛЕД Споразумението за прекратяване на вой
ната във Виетнам светът си поставя въпрос — няма 
ли подобно нещо да стане и с близкоизточната кри
за, където положението „ни война-ни мир” изостря 
нервите на всеки жител на Земята, специално на 
близките и по-далечни съседи на този район.

вид трайни справедливи ре
шения, а не парциални дого
вори и споразумения и пре
ди всичко общите интереси 
ма всички арабски държави, 
които станаха жертви ма из
раелската агресия.

Пътят за постигането .на 
тези решения, макар че още 
не е уточнен, може да се 
прозре. Става въпрос до ме
ждународни сборове, на ко
ито те^и въпроси да бъдат 
обсъдени и решавани, но при 
пряко участие на заинтере
сованите спорещи страни. 
Споменава се международна 
конференция при участието 
на САЩ, СССР, Китай, Ан
глия и Франция, които са по 
стоянни членове на Събота 
за сигурност при Обединенй 
те нации, в която да участву 
ват и заинтересованите стра
ни. Също се предлага специ
ално заседание на необвър
заните страни, което да раз
гледа проблема за близкоиз
точната криза.

Същевременно между стра 
ните на арабския свят ев?е 
чение акцията .за по-тяЪно 
сближение ^ единодушие 
борбата срещу Израел. Си
рийският Президент Асад 
неотдавна заяви, че обединя

ването на арабските сили е 
единственият начин да се по 
стигне по-солидно противопо 
ставяне на израелската агре
сия. Арабският^съвет за от
брана, който в края 
лия месец приключи едно за
седание. посветено на отно
шенията с освободителното 
движение на палестинските 
оежаици, според много оцен- ‘ 
ки е постигнал 
успех. Именно все 
чи, че арабските

вата -има изгледи да поеме 
другия курс — връщане на 
териториите с евентуална но
ва война. Така поне може 
да се заключи от последните

на мина

Египет.и другите арабски 
страни, след шест години на 
прежение и материални из
датъци за въоръжаване и из
дръжка на армиите, идват 
по съзнанието, 'че арабското 
единство трябва да бъде по- 
заздравено, ако се желае аг
ресорът да бъде угрозен и 
заплашен с една успешна во 
енна разправа за отнетите им 
територии. На плана на меж 
дународната дипломация съ 
що се предприемат мерки за 
правилно политическо разре
шаване на тази близко-изто
чна

Разбираемо е, че това по
ложение най-много пречи на 
арабските страни и тесния 
враг Израел, защото постоя
нната обстановка на война 
изтощава и едните, и други
те и не им позволява да на
сочат силите си към мирно 
развитие.

Египет и другите арабски 
страни, засегнати от израел
ската агресия, знаят, че това 
положение „ни война 
мир” е по-леко запротивни- 
ка' който не спира бойните 
действия. През миналия 
месец например Израел ата 
кува Сирия с цялата си бой
на техника. Това бе малко- 
мащабна война, най-жестока 
след юни 1967 година. Иначе 
в окупираните области той 
населява свои поданици, об
работва земите и експлоати
ра нефта, като че работата е 
свършена и това са негови 
територии.

заседания и разговори меж- 
ду представителите на араб
скитезначителен 

повече ли- 
страни са 

започнали да разбират сери 
озността на положението и 
важността на колективната 
арабска акция. Съществува 
и решение генералният сек
ретар на Арабската лига Ма 
хмуд Риад да посети столи
ците на страните и да разго 
варя какъв принос ще оси
гури всяка страна за нацио
налния фонд за финансира
не на битката за освобожда-

страни. ,.
На човечеството, на което 

войните са стигнали до гу
ша, по е приемливо мирното 
споразумяване. Но за това е 
нужен напорът на неговите
представители в ООН, чиито 
мнения засега още не се слу 
шат отни

агресора и подстре-
кателити му.

криза. Кайро например 
е съгласен да бъде отворен 
Суецкият канал, но това да 
бъде само първа фаза от 
разрешаване на кризата, след 
която да последва изтегляне 
то на евреите от окупираните 
арабски територии. Но 
ва иска здрави гаранции.

Официалните 
кръгове при това имат

м. н н.
ване на териториите. След 
някоя седмица се-очаква за
седание на началник-щабо
вете на арабските армии и 
извънредно заседаване на А- 
рабския съвет за отбрана. * 

Тези акции говорят, че ара 
бският свят подема

зато- в
египетски 

пред
инициа-
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За политическата Общинският комитет на СКДейност на СК в Бооипеградско
в Димитровград реши:

ВСИЧКИ ДА 

ВЪРНАТ ПАРИТЕ
станало на 31 декември), Дет 
ската градина — 4.528, Об- 

за ццинското управление — 
организа- 109700, председателя на об- 

— 9.900 (обаче пари-

(От 1 стр.)
но отношение на отговорни- 

в тези организации, 
което задължава 
циите на СК да поискат по
литическа 
тях.ота,Писмото?ПРеАВИА 3аАОВОЛ'

Това бяха

че-
Програмите на местните партий

ни организации са доста актуални и ко- 
Са анга>кирани върху реали

зирането им. Доминиращи въпроси на 
провеждащите се партийни заседания са 
електрификацията

■] е
щината
те са само депонирани, а не 
са изплатени), основното 
училище в Д. Невля — 18.069, 
училището в Т. Одоровци — 
15.760, училището в Погано- 
во — 8;249 и училището в 
Смиловци — 17.000 динара.

Решението на комитета па 
рите да бъдат върнати се мо
тивира с това, че актът е 
в разрез с общата насочено
ст към стабилизиране на сто 
папския живот и е противно 
на становищата на Съюза на 
комунистите по въпроса.

отговорност. от
становища на селата от любат- 

на земеделските
Образувана е специална 

група да следи дейността на 
СК в общината по тези въп
роси.

От 12 до 18 декември са из 
платени над редовната сума 
лични доходи пари в следни
те трудови организации: в 
аптеката — 11.422 динара, 
Здравния дом — 26.442, СУП
— 28.870, Гимназията — 
106.965 данъчната служба — 
14.455, Основното училище
— 61.622, но парите са били 
депонирани, а заплащането

кретар0^а°ОбР °Т Ст°ичк°К Ангелов™ е- 
Бо™лсград0бЩИНСКИЯ комитет «а СК в

ския район, работата 
кооперации в Долно Тлъмино и Горна 
Лисина, строеж на здравните амбулато
рии в раионните центрове и др.

Комунистите от Босилеград 
доста много са били ангажн 
рани в преустройството на 
местната организация, което 
е предпоставка, че с по-голя- 
ма успешност ще се решат 
съществуващите актуални въ 
проси — каза Ангелов.

Във връзка с реализацията 
на програмата на Общинска
та партийна конференция Ан 
гелов заяви, че .много въпро
си се решават. Всичко 
решено в определените сро
кове по причина, че въпро
сите са сложни, и искат ця
лостно изучаване.

— Тази програма е основа 
за по-дълготрайни акции на 
партийните организации в об 
щината, а в решаването на 
поставените задачи дейно 
участие трябва да вземат 
всички други обществено-по 
литически организации как- 
то и службите и органите, 
които имат за задача да пре
следват и премахват явява
щите се уклони. Но имайки 
предвид, че започнатите ак
ции продължават, постигна
тото в партийната дейност 
през изминалите четири ме
сеца задоволява 
Ангелов.

— Такива тези членове. Обаче 
пито един член не е изклю
чен от редовете на СК.

— В разискванията на 
тните организации не са из
тъкнати такива

нужди съществу 
ват, но поради материални 
причини трудно можем да ре 
ализираме тази задача. На
шата ориентировка е да за
силим дейността на форми
рания лекторски актив кой
то трябва да устройва сказ
ки и по селата. За тази цел 
ще ползваме лектори и от 
ЦК на Сърбия. Индивидуал
ната работа и занапред тряб 
ваше да бъде' основно — ка
за Ангелов.

досега

мес

грешки, за 
да се вземат най-остри пар
тийни наказания. Настина 
срещу три члена, които са 
заличени са повдигнати угла 
в«и дела, но докато не се ре
шат тези случаи те не биха 
могли да бъдат изключени. 
Лично считам, че в местната 
партийна организация в Боси
леград някои комунисти са 
дошли в стълкновение със 
Съюза на комунистите и за
това би трябвало да бъдат 
изключени — каза Ангелов.

Ангелов счита, че с досе
гашната дейност сравнител
но добре са „почистени” ре
довете на СК и общината от 
бездействуващите членове. 
Например в местната пар

тийна организа
ция в Долно Тлъ

А. Д.

НЯМА КОМПРОМИСИ в 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМОТОне е

РЕШИТЕЛНО ОСВОБОЖ
ДАВАНЕ ОТ БЕЗДЕЙСТВУ

ВАЩИТЕ

От( 1 стр.)
В работата на заседанието 

на ОК на СКС взеха участие: 
Мирослав Маркович, член 
на Секретариата на ЦК на 
СКС и Бора Цветкович, сек
ретар на Междуобщинската 
конференция на СКС във 
Враня.

Това бе трето заседание на 
Общинския комитет в Боси
леград, на което бе направен 
опит да се даде компетентна 
оценка на проблемите, пов
дигнати от 21-то заседание 
на Президиума на СЮК. По
нататъшно разтакане с тези 
проблеми по време на прове
ждане на Писмото би имало 
големи последствия.

— Условията за партийна 
дейност в общината са твър
де сложни и то в момент, ко 
гато неотложно трябва да се 
осъществи по-голямо единст
во в дейността на политичес
ките организации — изтъкна 
Мирослав Маркович. Затова 
и отговорността е конкрет
на за всеки член на Съюза, 
без оглед какъв пост заема 
той. Кризата в политически

те отношения не може да се 
надделее, ако не се промени 
същестуващото положение, 
каза Маркович.

Както и на предишните за
седания, и тоя път, се чуха 
остри взаимни обвинения ме 
жду най-отговорните ръково 
дители в обществено - поли
тическия живот в общината. 
В техните изказвания има
ше нотки на лична разплата, 
което говори за лошите вза
имни отношения.

Къде е истината? На този 
и на редица други въпроси и 
това заседание не даде отго
вор. Обаче бе прието заклю
чение всяко обвинение щате 
лно да се изучи, а след това 
с един анализ да се излезне 
пред партийната конферен
ция в Босилеград, която да 
даде окончателна оценка. В 
изготвянето на анализа ще 
участвуват и членове на Цен 
тралния комитет на Сърбия 
и Междуобщинската конфе
ренция на Съюза на комуни
стите във Враня.

В периода след Писмото 
партийните организации в 
общината са заличили от чле 
нство 25 души. Причините за 
това нещо са: бездействува- 
не и незачитане конституци
онните начала от страна на

лшно от членство 
са заличени десет 
души.

— За да реали
зираме станови
щата от Писмо
то, нужно е все
ки член на СК да 
работи. Защото 
съществува мне
ние, че всичко 
сам трябва да ре
ши Общинския ко 
митет. Това оба
че е невъзможно 
— каза на края 
Ангелов.

В. В. — Б. К.

изтъкна

ПОДОБРЯВА СЕ ПАРТИЙ
НАТА СТРУКТУРА

След Писмото в партийни
те организации в Босилеград 
ско са приети 14 нови члена, 
от които десет са младежи. 
Между тях иуа шест рабо
тника, а останалите са земе
делски производители.

— Числото на новоприети
те е по-голямо, обаче ръко
водствата на партийните ор
ганизации със закъснение из 
праща решения на новопри
етите членове в Общинския 

казва Ангелов.

В. В.От заседанието

ПАРТИЙНАТА ОТГОВОРНОСТ 

Е ООНОРЕТНА

категорично са се противо
поставили да не се зачита 
посоченото становище, кое
то произхожда от Писмото.

В Общинския комитет ни 
информираха, 
случай има още няколко по
добни, конто заслужават от
делно внимание и решаване.

В такива случаи Комитета 
пряко ще интервенира и ще 
търси отговорност за поведе 
нието на комунистите.

ОБЗОРкомитет 
Той счита, че сериозно се ра 
боти за опресняването на СК 
с нови членове. Обаче изк
лючение в това правят ня
колко партийни организации 
в Босилеград. За отбелязва
не е, че те не са приели пи
то един младеж в СК, въп
реки че тук живеят 500 гим
назисти.

Задача е на новооформе- 
партиен клон в средните 

в Босилеград да

О СТАНОВИЩАТА на 
Е) Общинската конферен- че освен тояна Съюза на комунисти 

Босилеград по провеж-ция
те в
дането на Писмото е записа
но че е недопустимо на от
говорни, преди всичко на ръ
ководни места да останат ли 
ца, които в миналото явно 
са се противопоставяли 
политиката на Съюза на 
славските комунисти и за та 
кова поведение са осъждани. 
Преди всичко става въпрос 
за лица, които са били на 
линията на Информбюрото.

комитет нала

на партийния актив в учили
щето. Всички останали кому 
писти, а касае се за 11 души,

Общинската партии 
въп-

иищо иа
конференция. Става 
за поведението на кому

на
наюго В.ния рос
пистите от основното учили
ще в село Бистър.

Според посоченото партии 
но становище, директора иа 

но бива зана- 
изньлнива тази фун-

училища 
преразгледат тоя въпрос. Във 

това трябва да севръзка с 
реализира и програмата за 
идейна работа с младежта. 
Посредством марксическия 
кръжок най-добрите младе- 

трябва предварително да 
се подготвят за приемане в

това училищеОбщинският
членовете на Съюза на пред да 

кция. Това е известно на це- 
колектив, а преди псич-

комунистите в трудовите ор
ганизации от такива лица да 
поискат оставка. За опортюи 

либерално поведение
по тоя въп-

жи
ЛИЯ
ко на комунистите от учили-Съюза на комунистите.

Често се говори, че идеоло
гическо-полигическото обра- 

болшинството
СК в общината

но или щето.
_ Когато решавахме

тавката иа директора 
двама комунисти искаха да 
се зачита становището на Об 
щинската конференция — 
за Борис Стоилков, секретар

иа комунистите
тях ще се търси неио 

отго

за ос 
саморос, от 

средственазование при и конкретна
членство на 
е незадоволяващо. Дали има 
нужда и възможност

политическо учи 
Босилеград?

ворност.
очебиещ пример, 

са иг-
Ето един

в който комунистите
посоченото стано-

каот от
криване на 
лище в

норирали
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Из нашите общини
в БосилеградЗаседание на инспекторитеПроблеми, на димитровградското стопанство \

По-енергично срещу 

нарушениятаОборотни средства 

и реконструкции не плащат 
частници

ски организации, 
данък, а техните

капитал. Все още има 
занаятчии, рабоге-

Заседанието на инспекци- 
служби, съдебните и 

органи, което 
седмица бе 

инициатива на

онните трупат 
и частни 
щи в стопанските организа
ции същевременно работят и 

с което вредата е

то в момента се намират 
пред трудовите организации. 
И не само пред тях, понеже 
от стабилността ма стопанс
твото зависи всеки. Трябва 
да се размисли и за възмож 
ността от различни заеми от 
частни лица, както и за вси
чки излишъци, които се на
мират вън от стопанските ор 
ганмзации.
Проведеният разговор беше 

само началната крачка отна 
сяща се до всички въпроси, 
с които са обременени тру
довите организации. Този ра 
зг-овор ще продължи към сре 
дата на този месец. Но нуж 
но е до тогава да се изработ 
ят конкретни материали, за 
да се знае не само момен
талното положение на всяка 
трудова организация но и по

Освен проблемите, отнася
щи се до обезпечаване на 
оборотни средства, на съве
щанието доминираха и въп
роси във връзка с предстоя
щите капиталовложения за 
внедряване на нова техноло
гия. Бе констатирано, че се
гашните производствени мо
щности в предприятията са 
такива, че ако не се инвес
тира за подобряването им, 
предприятията ще се намер
ят в много по-трудно поло
жение, отколкото в момей.

МИНАЛАТА седмица в Дп 
митровград се проведе раз
говор за възможностите от 
обезпечаване на постоянни 
оборотни средства за трудо
вите колективи в общината.

Тъй като мебелното пред
приятие ,Диле”, е единстве
ното в общината, чиято те- 

чкуща сметка е още блокира 
на за около 1.300.000 динара, 
представителите на трудови
те организации изразиха 
мнение, че „Цнле' 'трябва да 
има предимство в оказване
то на финансова помощ от 
банката. Макар че банкови
те представители не б^ха ка
тегорични в отговорите си, 
може да се заключи, че пър
вата им интервенция в ока
зване на финансова помощ 
ще се отнася до деблокира
не на текущата сметка на ме 
белното предприятие.

Обезпечаването на постоя
нни обортни средства е въп
рос, който търси също бър
зо решение. Обаче докато не 
бъдат готови заключителни
те сметки (20 февруари), в 
тая насока не са възможни 
никакви интервенции от ст
рана на банката. Но въпрос 
е колко ще бъдат обезпече
ни нужните оборотни средс
тва и след това, понеже по 
мненията на банковите пред 

. ставители исковете в тази 
насока няма да бъдат цяло
стно разрешени.

следствени 
през миналата 
свикано по 
председателя на Общинската 
скупщина в Босилеград, Вла
димир Стоичков, имаше за 

посочи проблемите в
частно,
двойна.

Бяха посочени и други слу 
с които се нарушават

цел да
дейността на тези органи. 
Проведеното заседание успя. 
Бяха изтъкнати редица явле
ния, при които се стига до 
нарушаване на законите.

чай; _
законопредписанията. напри
мер каза се, че в едно основ
но училище приходите 
пити за възрастни лица са при 
бирани на начин, който е 
противен на закона. В трудо 
вмте и стопански организа-

за из-

Почти всички инспектори 
изтъкваха проблеми, с които 
се срещат в областта на сто
панството и частния занаят
чийски сектор. Отделно мно
го проблеми има в търгови
ята. Каза се, че доста много 
търговски помещения не от
говарят на основните техни
ческо-хигиенични изисквания 
поради което трябва да бъ
дат закрити. Това фактиче
ски означава, че досега е 
разрешавано такива локали 
да се откриват и там, къде- 
то за това няма условия.

Всички приходи, които тря 
бва да взима обществото все 
още не са изцяло обхванати 
— изтъкна инспекторът по 
приходите. В общината ра
ботят три зарзаватчийници, 
които според закона не мо
гат да работят. Те работят 
зад паравана на две стопан-

та.
ции са давани кредити за 
жилищно строителство, ко
ито не са ползвани за пред-

Капиталовложения в пред
приятията са въпрос, върху 
който са нужни сериозни ра 
зисквания. Един от изходите 
в това отношение сач банко
ви средства. Но факт е, че в 
банката не винаги и излизат 
на среща. Макар че в това 
отношение ги задължава и . 
закона, а именно 60% от при 
ходите да се влагат там, къ- 
дето се получават, те не ви
наги постъпват така. Частич 
но насреща излизат само от 
страна на Белградската бан
ка, докато Югославската бан 
ка и Пощата изобщо не одо
бряват средства пито на ед
на трудова организация. До
ри не намират за нужно и 
да отговорят по исковете.

Всички тези въпроси търс
ят да бъдат спешно разреше 
ни. Естествено това са най- 
съществените въпроси, кои-

иазначената цел.
Всички тези случаи са за

белязани от инспекторите, 
но досега не са решавани с 
достатъчна енергичност и в 
духа на словото на закона. 
Изтъкна се, че е имаЛо толе
рантно отношение и че все 
още инспекционните служби 
не сътрудничат достатъчно.

На заседанието се заклю
чи всяка инспекционна слу
жба да изработи мерки за 
премахване на проявите и 
аномалиите в областта, в ко
ято действуват.

ложението, в което ще се ца 
мери утре.

А. Д.

В. В.

Да тачим светлите 

традиции на Н0БОт нашите предприятия

„Услуга“ търси 

специалисти
(От 1 стр.)

преустройство. Вместо досе
гашните дванадесет — зана
пред ще работят 45 местни 
организации.

Един въпрос около, който 
в отчетния период често са 
възниквали спорове и недо
разумения е бил и регулира
нето на учеатието в Народо- 
освободйтелната борба. Така 
на пример, в някои органи
зации е имало пререкания 
между бойци от 1941 и тези 
от 1944 година, по места е 
имало опити чрез лъжестви- 
детели да се докаже участие 
в борбата от 1941 или 1943 го 
дина, а въпросните лица са 
влезли в борбата през 1944 
година. За щастие, такива 
опити навреме са били осуе
тени.

И въпроса със здравната 
защита на бойците не е раз
решен добре. Има случаи 
бойци е лошо здравословно 
състояние да не са здравно 
осигурени и пр. И материал 
ното състояние на мнозина 
не е завидно засега. Така на
пример от 2.259 бойци 1.291 
имат по член на семейство 
средно по 200 динара доход; 
над 500 души издържат 
щи се, а някои имат много

членни но необезпечени се
мейства. От общия брой 2.259 
— 1.660 бойци живеят на се
ло и се занимават със земе
делие. От тоя брой пък, 765 
души са надминали 55-годиш 
на възраст, а 85 са над 70 го
дини.

В разискванията които бя
ха конкретни и плодовити, 
мнозина изтъкнаха, че зана
пред и Съюзът на бойците, 
още повече, околкото досега’ 
•ще трябва да се включи в 
борбата за провеждане в леи 
вота на задачите от Писмото 
на др. Тито и Изпълнително 
бюро.

Секретарят на Общинския 
комитет на СКС в Бабушни- 
ца БУДИМИР ВЕЛИЧКО- 
ВИЧ, меледу другото говори 
и за необходимостта да се та 
чат светлите традиции на На 
родоосвободителната борба. 
За целта е необходимо в уХи 
лищата да се обърне по-гол- 
ямо внимание на марксиче- 
ското образование.

— Трябва конкретно да раз 
граничим задачите от Писмо 
то в нашата община и да ги 
изпълняваме — каза Велич- 
кович. Има неща — подчерта 
той — които не могат да се 
решат на бърза ръка, но тър
сят дългосрочна акция Съю 
зът на бойците. Съюза 
мунистите, ССРН,

Комунално-занаятчийското 
предприятие „Услуга” от 
Босилеград предприема енер 
гични мерки да укрепне ка
дрово. От преди известно вре 
ме това предприятие търси 
неограничен брой квалифи
цирани и висококвалифици
рани строителни работници.

Търси и специалисти в техни 
ческо-оперативната служба 
на строителния цех. строите 
лни инженери, техници и 
икономисти. За отбелязване 
е, че вече са приети на ра
бота неколицина специалис
ти с виеше образование, ме
жду които и дипломирал 
юрист.

В предприятието ни уведо 
миха, че създаването на един 
такъв. професионално-квали- 
фнциран кадров апарат е

главното условие дейността 
■на предприятието и занапред 
да се разширява успешно.
Това е и условие, за да мохее 
в тази година да се реализи
ра деловата програма, спо
ред която предприятието тр
ябва да осъществи бруто про 
дукт от 20 милиона динара.

В строителната дейност вече 
има за тази година договоре
на работа за изграждане на 
обекти
милиона динара.

Представителят на Репуб- 
_ — организация на
шТкоНваибЧ°ТзЙкАнРа,РААЕ
Писмото на др. Тито нещата 
се поставят на право място. 
То е и призив до всички" бой 
ци за активно участие в под- 
сичане корените на възникла 
ните слабости. Вече 
ки е ясно — каза меледу др-у 
гото Божкович — че Съюзът 
на бойците не е

на ко-
ликанската младежта 

и другите обществено-полити 
чески били в общината са в 
състояние да се-справят с от
рицателните явления.

В разискванията участву
ваха още Сретен Стойкович 
от Щърбовац, Сава Игнято- 
вич от Студена, Иван Кръс
тев от Звонци, Живота Сто- 

Бабушница, Раша 
Милованович и др. За пред
седател на общинската орга
низация на Съюза на бойци
те отново бе избран Мирко 
Златанович.

че с

на стойност от 10

Трябва да добавим, че 
през миналата на всич

година строи 
телния цех в предприятието 
при обща реализация от 400

янович от
консерватив

на, а напредничава организа 
ция. Такива схващания раз
пространяваха различни ана 
рхолиберални елементи, но 
удари час за решителна раз 
плата с тях.

милиона стари динара е осъ
ществил чиста печалба за 
фондовете от 800.000 динара.

От събранието е изпратена 
телеграма до др. Тито.

М. Андонов

уча-в. в.
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Йз нашите общини
Разговор със секР^ря__напартийния клон в кожара „Братство“ Проблеми

Да заздравим
между хората

ВОДАТА И 

ХОРАТА
отношенията

ОЩЕ ЕДИН път, кой знае ве 
че кой, в доклада на сани
тарния инспектор на Димит
ровградска община за отбор 
ниците дебело се подчерта
ва, че водата, която пият хо 
рата от много села, даже и 
от Димитровград, не е за пи
ене, защото е нечиста и за
плашва със зарази.

Ето извадки от този док-

Ако трябва да говорим за 
благоустройствени проблеми 
в комуната, тогава редом с 
вече приклточаваща електри
фикация и с изграждането 
на пътищата най-наболял е 
проблемът за водоснабдява
нето на селата в Димитров
градска комуна.

Но проблемът дълго ще се 
протака, ако се остави да 
бъде разрешаван от самите 
села, които зарад възрастта 
на населението са равнодуш 
ни към заплахата, от зарази. 
Много от чешмите са строе
ни още от турците или през 
турско робство и не са пи
пани досега.

Струва ни се, че работата 
ще се отправи с акция, коя
то да бъде планирана и по
дета от организацията на Со 
циалистическйя съюз и об
щината, както стана с елек
трификацията. Хората от се
ло не упорствуват да запаз
ят старото положение, но по 
навик изчакват някой да ги 
подкани и насърчи.

А работата лесно ще се 
уреди, защото, ако може да 
се вярва на даните от докла
да, тук не трябват основни 
строежи, но поправки по ка
птажите или тръбите, което 
не иска ни много труд, ни 
много пари.

ва ни са нужни 140.000 дина
ра и това е въпрос, който 
също трябва да се обсъжда.

Преди всичко, от дейност
та на комунистите ще зави
си и работата на колектива 
Само

Партийният клон в кожара Братство’' 
след закриването му и изключване ”Ьратстао 
ши е формиран отново. За 
Никола Петров,
Интересувахме

«а седем ду- 
секретар е избран 

счетоводител в предприятието, 
се какво предприема за 

вяване на партийната организация На поста
вените въпроси ни отговори секретаря на кло-

единодушна партийна 
организация може да изпъл
ни ролята си и да бъде но
сител на прогреса, каза Нико 
ла Петров.

заздра

ви а, Никола Петров.
лад:

— Освен водопровод в Ди
митровград има и една чеш- 

— ш „Строшена чешма”. 
Прот годината 
водата й 10 пъти. В повече-

А. Д.

—Първото, което направи 
хме беше да пуснем работ- 

, ниците на почивка. Докато 
не се върнат партийната ор
ганизация няма да заседава. 
Целта на секретариата е да 
презентира пред членовете 
на СК програма, по която тр
ябва да се работи.

Но преди всичко е нужно, 
за нормална дейност на ор
ганизацията, отношенията ме 
жду хората да са добри и да 
има единство в колектива, 
а особено между членовете 
на СК.

— Какво ще се 
в това отношение?

—Изтъкнал бих, че въпре
ки наложените партийни на
казания все още има групов 
щина. Нужно е ние пленове 
те на СК да действуваме по-

ма
Ток в лукавишка 

„Света гора“
ложително в тая насока. Да 
се борим отношенията 
лектнва да бъдат добри. На 
едно от предстоящите засе
дания ще говорим с всички 
цехови ръководители. Целта 
на тези разговори ще бъде 
да се изнамерят начини за 
подобряване на отношения
та между ръководителите, 
което е едно от условията за 
подобряване на положението 
в колектива.

— Кои са най-важните въ
проси, които се намират 
пред организацията?

— Най-важната задача 
пред Съюза на комунистите 
— е да започне с нормална 
продукция. В момента най- 
важно е набавка на сурови
ни, необходими за нормална 
работа. За оборотни средст-

е изследванав ко
го случаи — осем пъти — е 
намерено, че не е за пиене. 
Населението е осведомявано, 
че водата не бива да се упо
требява за пиене. Но, изгле
жда, продължава употреба-

Четири къщи 
„Света гора” (Лукавица) те
зи дни получават електриче 
ск-и ток. Работите са започ
нали през декември 1972 го
дина1 и за два месеца са при 
ключени. Макар че махала
та се намира на 3 км. от 
Лукавица хората от „Света 
гора” не са могли да получат 
ток, поради големите изда
тъци. Понеже сега край тях 
минава далекопровода за 
район Невля, токът е приети 
гиал и при тях. За селската 
мрежа и домашните инстала 
ции са похарчили всеки око
ло 5.000 динара.

в махала

й.та

— Изследванията 
га в

на вода- 
Гуленовци, Мъзгош, Бре 

бевница, Пъртопопинци, Гор
ни Криводол и Сенокос (при 
магазина) показват, че не е 
за пиене, защото се смесва 
с водата от повърхността.

— Общо 31 чешми 
проводи по 
варят на предписаните нор
ми за питейна вода (което 
значи, че употребата е опас
на за здравето на хората).

Почти

предпр
го?

неме и водо- 
селата не отго-

същите
сме чели в докладите на са
нитарните инспектори от пре 
ди три, четири и повече го
дини, което значи, че работа

сведенияА. Д.

По следите на Клисура М: н. н.та не се е оправила.нередното

Защо се чака?На подарък 
— телевизор Сесия на ОС в Босилеград

За съжаление, местните об 
щности през зимния сезон и 
обществено-политическите ор 
ганизации в клисурски ра
йон бездействуват. Не вър
ши се по-нататък трасиране 
на далекопроводите и селски 
те и махалски електрически 
мрежи, не се събират пари 
на доброволна основа и не 
се подготвят проекти за во
допроводи.

КАКТО вече писахме мест
ните общности в Сурдулиш- 
ка община са приели програ
ми за работа през 1973 годи-

За различни купени 
стоки, на тлъминската 
земеделска кооперация 
частни лица 
равно 530 000 
Някои дългове законно 
са застаряла и вече не 
могат да се на платят.

Тлъминската кооперация 

в задънена улицадължат
динара.

на.
В клисурски район същест 

3 местни общности ивуват
то: в Клисура за Дервеи и 
махалите, в Кострошевци за 
Кострошевци, Паля и Сухи- 
Дол и в Драинци за Драин- 
ци, Грознатовци и Стрсзими

рацията. Така например час 
тни лица дължат на коопера
цията над 500.000 динара.

Поради тези причини от- 
борницпте на удовлетвориха 
нека на кооперацията Общин 
ската скупщина да й отпусне 
самационен кредит от 300.000 
динара.

СПОРЕД преценка на от- 
борниците от Камарата на 
трудовите общности на Об
щинската скупщина в Боси
леград, земеделската коопе
рация в Долно Тлъмиио се 
намира в почти безизходно 
положение и има малко въз
можности да се спаси от фа
лит. Установената загуба от 
1971 година възлиза иа 
600.000 динара, а вярва се, че 
и миналата година коопера
цията е работила със загуба.

Положението е още по-се- 
рпозпо и защото текущата 
сметка на кооперацията по
вече от две години е под бан
кова блокада за сума от око 
ло три милиона динара.

На сесията бе отправена 
остра критика до ръководс т
вото на кооперацията, което 
с иеотговорност се отнася 
към проблем. Все още не е 
изработена саиационна про
грама, за да намери изход от 
положението. Напротив, до
пуснато е законно да застаре 
ят милиони дългове, конто 
о трябвало да наплати коопе-

Така например едно 
лице от Босилеград пре 
ди две години купи те
левизор от тази коопе
рация* Едвам сега коо
перацията го дала под 
съд. Обаче то възрази- 
гло на съда, че дълга е 
застарял!

Има още

Какво чакат кострошевча- 
ни? Бетонните и железни стъ 
лбовс за мрежата не трябва 
да стоят като паметници в 
двора на кооперативния двор 
а трябва да се разкарат 
селото и побият иа съответни 
места.според проекта. Това 
ако не се стори през зимни
те месеци, когаго мъжете са 
в къщи, нима и да се напра
ви до следната зима.

Причините за 
действие и слаб интерес 
жат в състава на съветите 
на местните общности, което 
никой ме иска да изправи. Съ 
що така и ръководствата па 
обществено-политическите ор 
ганизации едва се знаят и 

разгръщат никаква рабо
та за разрешаваме па кому
налните проблеми. Сега о мо 

във времето на текущи 
ТО избори да се изберат и ръ 

КОИТО би

ровци.
Най-плодотворни месеци за 

вид подготовки въввсеки
връзка с провеждането 
програмите в клисурски ра
йон са зимните, защото печал 
барите имат сезонен отпуск 
и пребивават там.

на
113

подобни
Бе прието предложението 

на прокурора: да се отнеме 
отборническия имунитет на 
бившия директор на коопе
рацията, защото съществува 
оправдано съмнение, че той 
е злоупотребил своя пост.

На проведената сесия бе 
обсъден и проекта за интегра 
ция на стопанските органи
зации преди провеждане на 
референдум. По мнението, 
на отборниците от тази кама 
ра, той съдържа, всички съще 
ствеии елементи, които гаран 
тират сигурен успех на ново
то обединено предприятие 
в общината.

случаи.
Ето защо отборници- 

камарата на тру- Селата на територията па 
местната общност в Драип- 
ци са електрифицирани, а са 
мо с. Грознатовци няма водо 

За местните общнос- 
Клисура и Кострошев

ци иай-спешиа е задачата 
по-нататъшното разширяване 
на електрическата мрежа и 
построяване на водопроводи, 
тъй като освен Дервеи, пито 
едно друго село и махала в 
тези общности нямат водо
проводи. Разбира се, тук не 
взимаме под внимание пост
рояването на съвременен ас- 
фалтеи път от Шесто—Бла-
сина

те на
довите общности на 
Общинската скупщина 

от коопе- 
се потърси

такова без-
лс-предложиха

рацията да 
списък на всички ли- 

й дължат. *?а
съм-

ировод 
ти в

ца, които 
щото съществуват 
нения, че зад тези дъл- 

или краи- 
или е-гове се крие 

иа небрежност 
дин вид корупция. Име 

се да се ус- 
кои са причини 

на ня-

ие

нно търси меиттанови
те, че дълговете 
кои лица не 
ни и по две години,

са отгояор-

са търсе- крводоствата хора, 
ха оправдали доверието ма 
избирателите, изпълнявайки 
11 в програмите

ка-
койло Стрезимировци,

1973 и 1974кто и кои
ни в кооперацията за 

положе- то с планиран за 
година, защото е в компетеи 

сек-

набелязаните
задачи.настъпилото

ние. В. В.Републиканската М. Величковция на 
ция за пътища.в. в. "Страница 5
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* за селоот село
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НЕБЛАГОПРИЯТНО
ВРЕМЕ ЗА ПОСЕВИТЕ

и до 20 сантиметра и ссмс-Тазгодишпитс временни ус
довия изобщо не благопрня- ната могат да измързиат .
тствуваха за сеитбата на 
пшеница в Димитровград-

Прсз пролога ще се засеят 
около 160 хектара с овес и
ечемик н около 60 хектараско. От предвидените 320 хе

ктара са засети само 176 хе- със слънчоглед и царевица.
За разлика от земеделска

та кооперация „Сгочар” част
ктара.

Есенните дъждове, конто
не позволиха сеитбата да се ннте производители са засе

ли почти всичко, ко«ро с 
било за сеитба. Но добивите 
през тази година вероятно

Божица — Деянова махалапроведе на време и веднага 
последвалите мразове, няма 
изобщо да позволят нормал
но развитие на посевите. По 
ради това тазгодишните до
биви вероятно няма да бъдат 
като миналогодишните. По

ще бъдат по-малки, понеже 
почти всичките 2.600 хекта- Случва се...
ра са засети късно.

А. Д.нивите почвата е замръзнала

ЗА НЕВЪЗПИТАНАТА 

ИВАНКА Ш ОЩЕ НЕЩО
Клисура

От една солидна 

инициатива - нито следа Митко Липски и Георги Ива 
нов и всички пътници. Лип
ски сякаш за себе си промъл

ТОВА СЕ СЛУЧИ на 4 фев
руари, в неделя в автобуса 
на Автотранспортното пред
приятие от Босилеград на ли
нията Босилеград — Ниш.

до квартирата й някъде в гра 
да. Шофьорът й каза, че та
кива услуги не могат да вър
шат. Но тя упорито настоя
ваше да я возят още. Когато 
автобусът потегли за Ниш, 
тя с ехидна злоба каза през 
прозорчето на шофьора:

— Е щом сте такива, по 
пътя сигурно нещо лошо ще 
ви се случи. Да знаете ло
шо ще ви се случи. Ще ви 
се случи...

Заглъхна след нас глупа
вото ..предсказание” на не
възпитаната девойка, но една 
тежка обида чувствуваше и

Просветните работници от 
клисурското основно учили
ще след построяването на 
сградата в Клисура-център по 
разрешаване на квартирния 
въпрос за учителите от центра 
лното училище. Милиционе
рите в Клисура също така 
частично са решили този на
болял проблем, а митничес
ките работници — никак.

Имайки предвид горното 
положение и разположение
то на земеделската коопера
ция в Клисура да увеличи 
деловите си помещения, че
тирите трудови организации 
преди 2—3 години решихада 
сдружат финансови средства

ви:и построят още една жилищ
но-делова сграда в Клисура- 
център. Към тази акция се 
приключи и Общинската кул 
турна общност в Сурдулица 
с цел в тази сграда да се по
строят помещения за чита
лище и библиотека, които да 
обслужват целия клисурски 
район. Културната общност 
веднага е дала сума от 70.000 
динара.

От година до година тази 
акция все повече и повече се

— Не съм суеверен човек, 
но виждате ли колко са зло
бни хората. Вместо да каже 
,;благодаря”, тя ни кълне.

Автобусът благополучно 
пристигна в Ниш. Клетвата 
на девойката не се сбъдна. 
От пътници узнахме, че тя се 
казва ИВАНКА. От Преко- 
планци е и е ученичка в сред 
но текстилно ущилшце в Ле 
сковац.

Автобусът пристигна в цен 
търа на Божица само с шест 
свободни места. Но в Божи
ца имаше пътници за цели 
два празни автобуса. Конду 
кторът Георги Иванов отво
ри полека вратата за да слез 
нат неколцина, като заяви 
на чакащите, че има само 
шест свободни места. Тогава 
настана страшна блъсканица 
Всеки напираше да влезне. 
Напразни бяха усилията на 
кондуктора да направи ред. 
Но отвън му грабнаха вра
тата и я отвориха широко и 
един през друг започнаха да 
нахлуват ония, които бяха 
по-силни, по-млади. Една 
на пищеше, че ще й сгазят 
детето. Друг псуваше в 
буса дето не се качила жена 
му. Някои пътници се биеха 
навън' по групи коя първа да 
се качи.' Положението стана 
много опасно, когато некол
цина отвън уловиха кондук
тора и искаха да го свалят 
от автобуса. Но той с помощ 
та на някои пътници успя да 
се отдръпне, а седаллището 
за което се държеше едвам 
оцеля да не се изкърти. Шо
фьорът Митко Липски : 
зно се опитваше да тръгне 
автобуса, но той беше така 
блокиран от народ, че може 
ше да сгази някого. Един ми 
лиционер, които се намира
ше навън се изгуби някъде, 
понеже беше

С. Станков
охлаждаше и изглежда, че 
от тази толкова солидна ини 
циатива не остана нито сле-

Портрети■
да.

М. Величков Трудолюбив земеделецже-

авто

„Вносни“ рецепти срещу 

пушенето
хубава овощна градина, коя
то служи за пример. Сам е 
разрешил и въпроса с напоя
ването й. Изкопал е три кла
денци от които с помпа взи
ма вода за овощната и зе
ленчуковата градина. В род- 
^л«л^°АИНИ той продава и по 10.000 кг ябълки

И ливадите на Миланов са 
най-добре подредени. Почис
тени са и оградени 
ограда и естествено, 
много по-добър сенодобив от 
другите. Алексадър Мила
нов отглежда и породисти го 
веда и овце.

ТЮТЮНОПУШЕНЕТО не 
само нашите хора. 

Мнозина още в света правят 
усилия да се откажат от то
зи вреден навик 
рат безброй средства 
ни за това.

рете първо косъм от опашка
та на стар кон. След това по
ставете в цигарата косъма и 
го пресечете на краищата да 
не стърчи от цигарата. Запа
лете и смукнете силно. Ве
че никога няма да ви се по
иска да пушите.

— Аруг предлага система
та: запали, смукни, загаси. 
След това почивай 
ка. Постепенно 
жеш.

измъчва и круши.
напра

и изнами- 
и начи с жива

дават
Ето няколко френски реце

пта. които неотдавна бяха 
публикувани в 
списание, във вид на анкета: 
„Как сте оставили пушене
то?”

успял да качи 
някои свои хора. След дълга 
разправия препълненият авто 
оус потегли за Сурдулица.

едно тяхно
и пак та- 

ще се отка-
Извед е на път двамата си 

синове. Единият е адвокат, а 
другия лекар-хирург.

Една нова 
чакваше

Шестдесет и двегодишният 
Александър Миланов от село— Винаги, когато ми се до . — Първо реши да не тл

нскваше цигари, си казвах: шиш и хвърли кутията и ю:
след два часа, момиче”. Та- брита. След това се снабГи 

ка си говорех постоянно — с едно шишенце, наточи 
и престанах да пуша — пред- лимонов сок и го 
лага такъв рецепт една тю- джоба си. Когато 
тюнопушачка.

— Закоравял пушач казва:
Вземете една цигара. Наме-

неприятност о-
изнервираните, оби

дени и плувнали Райчиловци е един от най-на 
предничавите земеделски про 
изводители в Босилеградска 
община. Въпреки че е завър-

в пот шо
фьор и кондуктор в Леско- 
вац. Между пътниците отБо

Александър Миланов следи 
събитията у нас и по света. 
Редовно чете

го с 
сложи в 

усетиш че 
много- ти се пуши, пийни от 
лимоновия сок и волята за

жица имаше и една девойка, 
която се свали в Лесковац. 
Но тук 
ора да я закарат с автобуса

някои ежеднев 
ници а редовен читателшил само основно училище, 

Миланов
е и

на нашия вестник „Братство”тя поиска от шофь- е същински „агро
ном” в селото. Отгледал е

пушене ще ти мине.
Р. Каранфилов 
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Из бележника на инспектора по пазара Нотни от заводите

ДА ЗАЩИТИМ ПОТРЕБИТЕЛЯ
ОТ НАЧАЛОТО на тази го

дина Босилеградска община 
има постоянен инспектор по
обедна а™“4 Разтака™ 
от една година е. рещен въп
рос с тази инспекция. Обаче 
за отбелязване е че в г?п 
говията в общината са се н ' 
трупали редица проблеми ко 
ито трудно биха могли ’ 
разрешат за кратко

Новият инспектор по 
ра Сотир Сотиров, 
ст, настоява

„Томос“ пуска нови 

мотопеди
Това нещо дава
ви ята Р“б“тниците в търго- 
та ш „Аа с^екУлират в ще-
прил.ГериТимаИТаеЛвъе- ТаК'Ша
та на възРаженИЯ-
по-чести РебИТелите са 

Инспекторът 
лязал, че някои

възможнос-
не^раалшштеЪРХУ ИЗЧИСЛявав продажбе- 
ните цени, защото съществу
ва оправдано съмнение, че 
тук се правят нарочни греш
ки.

За премахването 
тезие също забе-

АеРфе,1?“аИГаСТ“"‘3п™зва? 
кан™ " неРегистриРан„

Почти 
ми се

на всички 
уклонни, инспектора по 

пазара заяви, че още ведна
га ще вземе твърде енер
гични мерки, конто са в уни- 
сои със законопредписания- 
та и решенията на Общин
ската скупщина, отнасящи 
се до контрола 
ните цени в

да се 
време.

1 паза-
икономи- 

отрицатедните прояви и нарушенията _ 
говията по най-ефикасен на 
чин да се премахнат.

Ето няколко най-показате- 
лни прояви, които е той вне 
съд в бележника 
то е обиколил 
говски магазини

всички магази-
питиета коетоТ пСПИрт™
на законопредписан"ш?аИВН°

Отделно

в тър
на продаж- 

тър говията.
внимание инспек- В. В. „АВТОМАТИК” 1

Заводи „ТОМОС” в Копер 
са известни по производство 
то на мотопеди и мотоцикле
ти. Всички наши читате
ли знаят за малките, но твър 
де издръжливи мотопеди, ко 

'. РОТ ; V---

си, след ка 
всички тър- 

в община- Босилеград гите данни, които могат да 
Ви интересуват са: дължина 
на мотопеда — 164,5 см, те
гло — 43 кг, тфарна сила 80 
кг плюс 20 кг багаж. Прода
ва се в разни цветове: небес

та.
Голямо число магазини ня 

мат фирми, така че не е из
вестно чия собственост са А 
почти всички селски магазп 
ни нямат изтъкнат разпие за 
работното си време, В такъв 
случаи на мющериите не 
известно кога 
работят, а кога

\

Да се преразгледат 

бюджетните излишвци
Трудовите колективи на 

стопанските организации в 
Ьосилеградска община търс-

ц | §§®
ш ш:>

-'I,.;
, _ %:* , ’С'Х>

У
' ,

е

_ >■ •магазинерите
отсъствуват.

Малко магазини 
торията на общината 
изтъкнати цени на

на тери- 
имат 

стоките. - '' уят компетентните органи 
Общинската 
вършат анализ на

на
скупщина да из 

осъщест
вените бюджетни цзлишеци. 
Това нещо бе официално

:
Накратко

по-

Здравеопазването в 

Босилеградска община
търсено и на сесията на Ка- 
марата на трудовите общно 

иа Общинската скупщи-сти „АВТОМАТИК” 2
на.

ито мнозина нашенци полз
ват даже и в планинските 
райони.
Сега от „Томос” пристига ве 

ст, че в скоро време на Па
зара ще бъдат пуснати нови 
серии такива мотопеди, чие- 
то качество и мощност ще 
бъдат значително подобрени.

Ето какво Ви предлага ,ТО 
МОС” от Копер:

На снимката е мотопед 
„АВТОМАТИК 1”. Двигател
ят му е едноцилиндров, дву- 
тактов, с въздушно охлажда 
не. Максимална мощност — 
2КМ при 5.500 оборота в ми 
нуга, а скорост — 42 км в 
час. Движи се по нагорни
ще от 8 градуса при натовар
ване от 80 кг. Разход на го
риво е 2 литра на 100 кило
метра. Гориво — смес от беи 
зин с октаново число 86 и 
масло за двутактови двига
тели в съотношение 1 към 
25, или 4 на сто масло. Дру-

носии, сигналночервен, зе
лен, лимоненожълт и порто-' 
калов. Мотопедът вече е пу
снат на пазара и фабрична
та му цена е 299.000 стари ди 
нара плюс данък-оборот.

През май т. г. ще бъде пу
снат още по-усвършенству- 
ван тип мотопед - „АВТОМА 
ТИК 3”. Той притежава дву
степенен автоматичен преда
вател с два центрифугални 
съединителя. Втора скорост 
се включва автоматично при 
скорост около 18 км. Разход 
на гориво е 2 л на 100 км. 
скорост — 45 км в час, а мен 
же да се движи по нагорни
ще от 20 градуса при натова 
реност 80 килограма. Тегло
то на мотопеда е 44 кг, а мо 
же да търпи натовареност 
от 105 килограма.

Другите технически харак 
теристики са както 
топеда „Автоматик 1”!

Съветът на Здравния дом 
на 2 февруари разгледа 
програмата за работа през 
1973 година и развитие на 
здравеопазването в Босиле
градска община в рамките 
на комуналния завод за со
циални осигуровки във Вра
ня.

До края на месеца ще бъ
де приета програма за бъде
щата работа, както и заклю- 
чителната сметка на дома.

културно дружество „Младо 
ст” от Босилеград е изнесена 
програма от актовки, народ
ни и естрадни песни, хумор, 
рецитации и пр.

Младежкият актив е ре- 
шил една част от събраните 
приходи от продадените би
лети да се използува за поп
равка на залата в мастното 
училище, за културно-забав
ния живот на младите, а дру 
гата част ще се даде за по
строяване на Дом-паметника 
в Кумровец.

Положително се знае, че 
Босилеградска община 
лага с бюджетен излишък от 
около 200.000 динара,

разпо

които
чрез различни данъчни обла 
ги са обезпечени от стопан
ските организации. Затуй тру 
довите колективи търсят те
зи излишъци да се преразгле 
дат и по възможност да се 
върнат на стопанските орга 
низации, за които не може

НАСКОРО НОВИ КНИГИ

Съветът на културния цен 
тър в Босилеград на 2 февру 
ари реши посредством изда
телство „Братство” в Ниш 
да обезпечи книги на българ 
ски език за 6.000 динара. С 
книгите ще се помогне на чи 
талищата в Горна и Долна 
Любата и Бистър.

МЛАДЕЖКО ОТЧЕТНО ИЗ
БОРНО СЪБРАНИЕ

да се каже, че се намират в 
много завидно финансово по 
ложение.

На 1 февруари в село Ми- 
левци е проведено младеж
ко отчетно-изборно събра
ние. На събранието са при- 
съствували 26 от вкупно 32- 
членове на организация
та. Младежите са ' запоз
нати с акционната програма 
на Общинската конференция 
и са приели план за своята 
активност през тази година. 
Избрано е ново ръководство 
от три члена и един делегат 
в Общинската конференция 
на Съюза иа младежта в Бо
силеград.

при мо-
В. В.

м. н. н.
ЗАБАВА ПО СЛУЧАЙ ЕЛЕК
ТРИФИКАЦИЯТА Наши бройки

Милевчани сякаш не мо
гат да се нарадват, че дове
доха ток в своето село. По 
този случай на 3 този месец 
младежкият актив в Милев- 
ци организира културно-за
бавна вечер. В организация 
на самодейното младежко

НАЙ-Г0ЯЯМ ИЗНОС СЛЕД ВОЙНАТА
СПОРЕД НАЙ-НОВИТЕ 

данни иа Съюзния завод за 
статистика, миналата годи
на дефицитът па стокооборо 
та със чужбина е намален с 
една трета. През декември 
1972 година е направен най- 
голям износ и внос в 1972 
година. През гоя месец иа 

^ ^ ■ ■ чуждестранния пазар са из-Конференция на ССРН в г§§Е|ет
■ 1 - - Това е същевременно и месе

цът, през който са изнесени 
най-вече стоки в следвоен-

5 милиарда и 560 милиона 
динара, което е 14 на сто по
вече отколкото през декем
ври ,1971 година.

Известен е миналогодиш
ният баланс иа стокообмена. 
Именно, през 1972 година 
стойността на изнесените 
стоки възлиза на 38 милиар
да и 20 милиона динара, т.е. 
с 18 на сто повече, отколко
то предходната година. Да 
подчертаем и това, че изно
сът па комвертпбилнин па
зар е увеличен с 25 процеп-

данни говорят, че дефици
тът ни в стокообмена със 
странство през 1972 година е 
намален с една трета в срав 
нение с 1971 година и възли
за на 16 милиарда и 780 ми
лиона динара.

Да добавим още един по
казател за съотношението на 
вноса и износа през двете 
излитали години. Докато 
през 1971 година съотношени 
ето на вноса и износа е би
ло 100:54,6, тази пропорция 
през 1972 година е 100:70. Те 
зн цифри ясно показват ,че 
стабилизационните мерки в 
нашето стопанство успешно 
действуват и че този тренд 
така ще продължи. Значи, 
износът процентуално се уве 
личйва, докато вносът нама
лява.

Ст. Ст.

Димитровград

I та.
През същата година в 

страната са внесени стоки 
иа стойност от 54 милиарда 
и 800 милиона динара, кое
то е 5 процента по-малко от 
колкото през 1971 година. 
Вносът от коивертибилщш 
пазар е намален с 4 на сто.

Най-сетне статистическите

ния период.
През последния месец 

миналата година и вносните 
предприятия са реализирали 
иай-голям внос в сравнение 
с останалите месеци на съ- 

годииа. Стойността иа

иа
„а ОК ма ССРН в светлината 
на Писмото на другаря 1иго 

Изпълнителното бюро 
па СЮК, какго и подготов
ките и критериите за пред
стоящите избори в ССРН.

На 30 януари' се проведе 
конференция на Местната оо 
в(ност на Социалистическия 
съюз в I район в Димитров
град. На конференцията се 

заключенията

и на
щата
внесените стоки възлиза на Ст. Ст.
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Стогодишнина на великия сръбски сатирик- 
РадоеГДоманович

С човечност срещу 

тиранията
-

В произведенията си, твър 
и с изключи-

Преди сто години, на 4 фе- 
в Овси- 

околия, Кра-
С. Тодоров де оригинално

острота. Р. Доманович
Р. Констатинов вруари 1873 година,Б. Стоилков

ще. Ясенишка телна
окръг, се е родилОт срещата на просветните работници в Сърбия се явява като морален кри- 

политическата и об- 
обстановка в Сър

на Алексаи-

гуевски
най-забележителният сръбски 
писател-сатирик — Радое До 

Основно образова-

тик на 
-ществена 
бия по времето

манович. 
ние завършил в Ярушица, Ае 
пенишка околия, където ро
дителите му били учители. 
Гимназиално образование по

Различни езици-една душа
редица образователно-възпи
тателни въпроси. Това миого 
ще и и ползва в работата с

В организация на , Полнтп ко бяха сърдечни срещи I е 
ка Експрес”, неотдавна в Бел ни с просветните работници 
град бе проведена среща на от Тутин, Брус и Призреи. 
просветни работници от Сър- Най-силно впечатление ми 
бия, на която участвуваха и направи речта на др. Велко 
двадесет души от Босилеград Влахович. Той говори за идеи 
ско. За три дни те са имали ните процеси в съвремеина- 
твърде богата и разнообраз- та югославска общност и за- 
на програма. Слушали са ска дачите на комунистите, как- 
зки на Велко Влахович и д-р то и за ролята на просветни 
Тихомир Влашкалич, прпсъс те работници в идейно-поли 
твували на концерта на Ми- тическото образование на 
рослав Чаигалович и на пред 
ставлението „Хамлет” в из
пълнение на белградския На 
роден театър и проче. Освен - наша чест бе събитие за вси- 

„Първа чките ни. Много ме въодуше 
ви представлението „Хамлет' 

Раде Константинов, гимна
зиален учител от Босилеград 
— Благодарение на профсъю 
зната организация за общес
твени дейности на Сърбия ми 
се удаде възможност за пръв 
път да участвувам в тради
ционните „Януарски срещи 
на просветните работници”. 
Срещнахме се с колеги от

лучил в Крагуевац, а истори 
ко-филологичсски отдел при 
Великата школа завършил 
през 1894 година.

ШИ щтучениците.
Макар и за кратко време, 

научихме миого неща, така 
че двудневната ни среща ще 

бъде от полза. Би било до 
бре да се изнамират средст
ва, за тази среща станс тра
диционна и за просветните 
работници от Боселиградска 
община.

Станой Тодоров, преподава

мя

Щм ' -1ни Зарад прогресивните си 
идеи постоянно бил преслед 
ван и сменяван. Учи1елству- 

Пирот, Враня и Леско- 
вац. Най-сетне бил назначен 
за шеф на коректорите в Дъ 
ржавната печатница в Бел
град, а след мъчително боле
дуване починал твърде млад.

В литературата Доманович 
навлиза твърде млад. Още ка 
то ученик се прочул по хуба
вия разказ. Наскоро започ
нал да печата в прогресив
ните сръбски вестници и спи 
сания.

вал в
младите.

Културно-забавната програ 
ма, която бе организирана в тел в стопанското училище в

Босилеград: — Аз съм млад 
преподавател и се чувству
вам щастлив, че ми се удаде 
възможност да участвувам 
на една такава среща.

основното училище 
пролетарска” те са посетили 
издателство „Политика”, Ра
дио Белград и др.

Трима босилеградски про
светни работници, участвува 
ли на тази среща, ни разка
заха за своите впечатления.

Борис Стоилков, учител в 
с. Милевци: — Бях особено

Щ

Особени впечатления ми ос 
тавиха другарите Велко Вла
хович и д-р Тихомир Влаш
калич, които изнесоха сказ
ки по актуални политически 
въпроси. Чрез конкретни при 
мери те ни посочиха как най- 
успешно могат да се прила
гат марксическите схваща
ния в обучението, дори и в 
математиката, която препо
давам.

Гостоприемството на „По- 
литика Експрес” бе твърде

Статистически показатели за културата голямо, с помощта на тях
------------------------------------------------ ——----------------------------------- запознах Белград и хубости

те му.

дър Обренович. Доманович . 
воюва срещу тиранията от 
името на една дълбока чо
вечност, изцяло погълнала пи 
сателя.

приятно изненадан от сърдеч 
ното посрещане, което ни ус 
троиха представители на ,,По развити и неразвити общини 
литика Експрес” и колектива

основното училище „Пър- но езика ни беше общ: извър 
ва пролет&рска”. Не по-мал- щихме размяна на опит по

Най-забележителни произ
ведения, с които остава без-

от различни националности,
на

смъртен югославската литера 
тура са сатиричните му раз
кази: „Данга”, „Вожд”, „Стра 
дия”. „Крали Марко отново 
между сърбите” и пр.

Радое Доманович с непри
миримата си сатира ще оста
не безсмъртен в югославска
та литература.ПО-КУЛТУРНИ ЗА сто 

ПРОЦЕНТА
В. В. — Б. К.

Наш разказ МАРКО МАТОВИЧ

лище за квалифицирани и ви 
соко квалифицирани работ
ници са завършили 9 на сто 
югославяни; гимназия 2 на

В ЮГОСЛАВСКИЯ ИНСТИ 
ТУТ за проучване на училищ 
ните и просветните въпроси, 
в контекста на анализа за 
провеждане на Резолюцията 
на Съюзната скупщина за 
развитието на възпитанието 
и образованието върху само- 
управителна основа, са об
народвани сведения, относно 
показатели за културата на 
населението в Югославия. 
Касае се, разбира се, за об
лиците на културата, които 
могат статистически да се 
измерват и сравняват, следо 
вателно, за формални харак
теристики.

Между жителите по-възда 
стии от 10 години, грамотни
те са 85 на сто, а това е за 6 
процента повече в сравне
ние с 1961 година. За измина 
лото десетилетие значително 
е подобрена структурата на 
населението според училищ
ната подготовка. Така напри 
мер през 1961 гдина в Юго
славия само 18 на сто на
селението (постоянно, се взе
мат по-възрастните от"10 го
дини) са имали завършено 
осемгодишно или някое по- 
високо училище. Десет годи
ни по-късно ученц югославя
ни е имало почти двойно по
вече — 33 на сто. Най- много 
са със завършено основно 
училище — 14,6 на сто; учи-

СМЪРТТА НА ЛОВЕЦА
На такива събрания се из- 

тръсваха купища мъдрости и 
хитрости, фантазията праще
ше от идеи, акцентуваше се 
лова за развитието на човека.
Накрая дъщерите на начал
ника устройваха концерт за 
участниците на събранието, 
дългите си мустаци. Сетне 
чупеше пръсти и скубеше 
Максим през цялото време 
ще изтърси някой ловджий
ски виц, останалите ще из
бухнат в смях и ще отправят 
по някой поглед към него.

Вдъхновяваше се 
зите на ловците все д0 след
ващото събрание. И така, от 
ден на ден, от година, на го
дина. Все докато не го изда
доха краката.

Дървени ногари. Сламени
цата напълнена с царевичак.
Върху масата съд с чай. тю
тюнева кутия, труд, огниво.
Прозорецът открехнат, прах- 
та трепери на слънчевите лъ-

0 тдавна прехвърли шей
сетата. Доскоро бе кре 
пък и пъргав старец, 

можеше да се затича и, да 
прескочи като момък. От лов

сто; технически и други сре
дни професионални училища 
около 4 на сто, а факултети, 
полувисши и висши учебни 
заведения окол° 3 на сто.

В изминалото десетилетие 
подобрена е квалификацион
ната структура ца заетите ли 
ца, но все още недостатъчно, 
когато се има предвид об
щото население. • В Югосла- 

година

гара. Пак му се разсипа тю
тюна и то1"1 гневно изпсува и 
смачка парчето хартия. Ли
цето му е восъчно, жълто.

Сви крака и започна да сте 
не. Затвори очи, заскърца 
със зъби. — Гърчове... — поч 
ти шепнешком каза.

Краят е. Не се лъжа. Може 
би ще потрае още някой ден, 
още някоя седмица. Криво

не се връщаше докато не на
пълни ръцете си с дивеч или ч 
птици. Дори и тогава, когато 
не му вървеше, ще убие ня
коя сойка, ще я донесе и 
окачи върху плета да плаши 
останалите грабливи птици.

Цялото село и целият край 
го знаеха по това. Беше му 
мило, когато в компании раз 
казваха за тези негови осо
бености. Знаеше, че го числят 
към по-видните и по-позна- 
ти граждани. С непознати 
сам започваше разговор, оби 
кновено за лова и майсторс
ки почти съвършено описва
ше отделни случки, в които 
разбира се, той бе главният 
герой или жертва.

1961вия
е имало 3.529.779 заети лица. 
От тях 3,6 на сто са имали 
виеше образование; 2,0 -на 
ст,о полувиеше; 10,6 средно 
професионално; 14,0 нисше 
професионално; 4,6 са били 
висококвалифицирани работ
ници; 12,1 на сто са били п\> 
луквалифицирани, а 28,9 на 
сто не са имали никакви ква 
лификации.

След десет 
4.122.766

през

се заклех за онази проклета 
межда. Проклети да са и па
рите. За двайсет динара. Бя
ха тогава пари, но...

А на жената

от разка-

не разреша
вах на просяците милостиня 
да дава. Горката, винаги пла
чеше и ме кълнеше за това. 
А и те, брате, са чудни. Здра
ви като бици, па просят. Не 
зная дали е грех това или не, 
дето така правех? И откъде 
всичко това идва на ума ми?!

И плета

години,
заети лица, високо 

образование' са имали 5,9 на 
сто:, полувисше 4,4 на сто; 
средно професионално 15,3, 
нисше професионално 7,2

от
Редовно посещаваше всяко 

събрание на ловджийското 
дружество в града. Седеше 
край околийския началник, 
който по неписан закон вина 
ги беше председател. Дори
свободно разговаряше със съ чи, проникнали в стаята. Под 
дии, търговци и други чар- прял се на възглавницата, 
шийски господа, участвува- Сухите пръсти 
ЩИ и работата на ловджий-

на
висококвалифициранисто;

работници 6.6; квалифицира 
ни 25,6; полуквалифицирани 
10,4 година 4,5 са били негра 
мотни, а сега 2,0 на сто.

померих за дял
метър навътре. Дето пекох 
ракия — не платих. На събо
ра в кавга с камък счупих 
главата на Арса. Защо? За 
дреболия. Не ми даде да во-

се мъчат да 
свият парче вестник и да сло 
жат тютюн. Правеше си ци-(Економска политика) ското дружество.
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в босилеградските основни Училища

'" «№" Култура * просвета * изкуство
г>ААЛЛЛАЛЛЛАЛЛ|^аа^^^^^^^^^ууу^^м!

По мнение на общинс- 
инспектор уче 
Босилеградско

Просветният 
твърди, че 
може да се 
казания, които

кття просветен 
бното дело в

инспектор 
тоя проблем не
реши самовсе още се среща с на-е редица

сериозни проблеми. В 
та особено

в случая ма
за нарушения.

отношение 
направено. По 
инспектора на-

момен 
изпъква пробле- 

с ученици, които

лага съдията 
Обаче и в това 
не е всичко 
мнението на

ма спо- 
Аа за-ред закона са дължни 

вършат основно образование 
а не посещават обучението.

казаннята са твърде малки, 
въпреки че законът 
можност 
тели да бъдат

дава въз 
роди- 

наказвани и
През тази учебна 

над 100 такива 
отиват на

несцвестнитегодина
ученици не

със затвор.училище. За боси- 
леградската община 
нето на толкова число 
мотни в една година

Досега обаче 
пето ма тоя проблем 
нищо не е сторено от страна 

обществено-политически- 
те организации, както и от 
учителските колективи на ос 
новнпте училища.

създава за премахва- 
почтинегра

е дейс-
твително сериозен проблем. 
Още повече, маче тоя проблем 

няколоко 
изнамерени 

Аа се

съществува вече
години, но не са
сили и възможности
реши.

В. В. Методи Петров: Строшена чешма

Полугодишна равносметка Босилеград

За по-дейна работа 

на месните общности
Успехът незадоволителен

След обстоен анализ, учи
телският колектив в Техни
ческия училищен център. „М. 
Пияде” в Сурдулица заклю
чи, че успехът на учениците 
през първото полугодие не е 
задоволителен. От общо 857 
ученици в Центъра само 172 
са без слаби бележки. Особе 
но тревожи, че 447 ученици 
имат по 3 и повече, дори и 
по 10 слаби бележки. От гор 
ното личи, че всеки пети уче 
ник е без слаби бележки.

В разговор с директора на 
Центъра — Бранислав Миха- 
йлович разбрахме,

- успех се дължи на преобре- 
меняването на учениците с 
много часове в теоретическо 
то и практическо обучение.

липсата на учебници по от
делни предмети, големия 
брой ученици в отделни па
ралелки и честите промени 
на преподавателите. Също 
така и обучението в Центъ
ра се провежда в две смени 
и преподавателите нямат въз 
можност за допълнително и 
кабинетно обучение, а някои 
от тях нямат и нужната пе
дагогическа подготовка, кое
то затруднява работата им. 
И факта, че училищата са 
оставени сами на себе си, 
тъй като Сурдулишка общи
на е без просветен инспек
тор, а Просветно-педагогиче
ският завод от Враня само 
на края на годината върши 
тестиране по няколко пред

мети, каза Михайлович, ло- 
ше влияе върху усщ^а в ра 
ботата ни. Обаче върху ус
пеха доста много е повлияла 
и недостатъчната работа от 
страна на учениците и сла
бата им заинтересованост по 
отделни предмети. Иначе 
критериите -за оценяването 
на учениците са били реал
ни.

Успехът през второто полу 
годие, чрез допълнителна ра 
бота с учениците, организи
ране на кръжоци и по-дейно 
сътрудничество с родителите, 
сравнително ще се подобри, 
завърши директорът — Ми
хайлович.

В Общинската скупщина в 
Босилеград наскоро ще се 
състои съвещание с всички 
председатели на местните об 
щности. Ще бъдат обсъждани 
проблемите във връзка с из
готвяне на програми за ра
бота на местните общности 
през 1973 година, завеждане 
и ползване на местното са
мооблагане, финансиране, съ 
трудничество на местните об 
щности с .местните канцела

рии и съответните общински 
служби за успешно провеж
дане на кадастърския премер 
на земята, предприемане на 
благоустройствени акции. и
пр.

На съвещанието ще бъде 
изнесен 
ролята и задачите на местни 
те общности в системата на 
всенародна отбрана.

доклад за .мястото,

СТ.че този

!
М. Величков

Любен Боогословов — 

директор на Културния 

център

Бях по-силен от великан, 
по-голям от планината. На 
себе си се любувах, първият 
ловец в село, околията, окръ 
га, който застреля дива сви
ня. Толкоз похвали и награ-

— Деца мои — проговори 
старецът и отвори очи, за да 
ги веднага отново затвори. 
Подви лявата ръка, опита се 
да се обърне настрана.

Шепнеше:
— Направил съм на хората 

Петко,

АЯ хорото. Умря след три го
дини. Казват зарад сътресе
ние.

Кафеджийката Сара. Мла
да, плещеста, червена, здра
ва като дрян. По цял ден се 
въртях около нея. Днес, ут
ре, всеки божи ден. И жена
та узна. Развод! За щастие, 
децата взеха моя страна и

ди получих, цялата чаршия 
бо чула...

По нещо от гласа му се до
лавяше, разбираше и присъс 
твуващите бяха в мирлнте с 
него. Домашните и съседите 

стояха край него.

И добро. На Янко,
Стоян и на много други. Да- 

кожи за об-вах им заешки 
логи. Децата се опекат, нав
редят. Бях в засада при ноя- 
тата. Чаках няколко нощи и 
убих звера. Звярът дето раз- 
кл>са кравата, овцете закла и 
изпи кр7»вта им. Па комши
ите заешко месо давах. Мно
го змии убих. Онази непеля- 

Стояновото дете в

тя отстъпи.
Какво ли всичко няма да

ти мине през акъла? Не ща 
повече да мисля. Не искам, 
чувате ли злобни мисли. Ка
кво сте ме връхлетели. Като 

комари. Пръждос-

с часове 
Тихичко говореха, главно за Съветът разгледа и нека на 

босилеградското самодейно 
културно дружество „Мла
дост” за обединяване на съ
щото с културния център. 
Въпреки че дружеството бе 
доставило необходимите до
кументи за провеждане на 
тази интеграция в култура
та, съветът не взе окончате
лно решение по въпроса. То 
зи проблем аце бъде решен 
по-късно в рамките на про
грамата на центъра, която 
още не е готова. Беше изтък 
иато, че в центъра ще бъдат 
образувани повече самодей
ни секции и сигурно самоде 
йното дружество „Младост” 
ще намери своето място в 
тях.

В МИНАЛИЯ петък се про 
веде заседание па съвета па 
] ювообразування културен 
център в Босилеград. Беше 
избран и директор на гази 
институция па културата, ко 
ято трябва да предприеме ре 
дица акции и да се тласне 
напред развитието на култур 
пия живот в Босилеградска 
община. След продължител
но и обстойно разглеждане 
ца тоя важен и усложнен 
въпрос, съветът за директор 
на културния център избра 
ЛЮБЕН БОГОСЛОВОВ, слу
жещ в Общинската скупщи
на, дългогодишен председа
тел па културно-просветната 
общност и досега изпълня
ващ дължността дирек
тор на центъра. 4

него.
— Когато повече не може

ше да се движи, оттук от 
кревата, всеки ден стрелящо 
във враните по дърветата. 
Слагаше 
за да стреля през отворения 

или

оси, като 
вайте се от мен. Ще ме за
душите, ще ми вземете АУ- 

Моля ви се, идете при
шка дето 
гроб изпрати* От напаст се
лото отбраних.' Диви свине 
дойдоха отнякъде, никои в 

смееше да влезе.

пушка на рамото,
шата.
друг, доста бяхте при мен... прозорец срещу враните 

свраките. Вярвайте, рядко 
кога да не улучи. Ето, преди

пядоста...
Махаше с ръце, опитваше 

се да стане. Нещо силно го 
душеше, налягаше като кош 
мар. Дъхът му заставаше. До 

наобиколиха. Аъ 
а сииоХзтс

гората не
и щяха главата 

вземат. Дъхът ми зас-
Ощс малко седмица утряпа две — разка 

звашо по-старият син.
Прехвърли през него бе

лият чаршав, а на средата 
вълча кожа. Ято вра

да ми 
тапа, а 
Тя ранена грухти 
сваля кората

сърцето се вледени.
и бясно

машиите го 
щерите плачеха, 
въздъхваха.

— Татко, татко — викаше

от стеблата,
осушеиа 
ни прелетяха край самия прокръвта шурти. Отпаднала 

най-сетне протегна крака 
край храста. Изпратих още 
един
та. Ни стон не издаде.

зороц.
(Преведе от сърбохърват
ски: Ст. Н.)

го синът му.
Тук е и свещта, чамови дъ

ски, бял чаршав.

куршум право в глава- Ст. Ст.
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НА Ч И Т АТЕЛИТЕ

магазин — без зеленчук
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Зеленчуков
тези магазини са заре- 

като
ЩОТО 
гистрирани 
ви магазини.

Може би е време по тоя 
въпрос да си помислят отго 
верните в „Кин-Стан и ко
операцията в Г. Лисииа, за-

зеленчуко-Преди четири години гостил 
иичарското предприятие в 
Босилеград „Кин-Стан” и зе
меделската кооперация от 
Горна Лисииа откриха мага
зини за продажба на зелен- 

За голямо съжаление, 
тези магазини мрже

XXX

Има нужда и от хлебопекарницачук. 
днес в
да се намери всичко друго, 
само не —■ зеленчук. В тях 
можете да си купите, браш
но, спиртни питиета, пирони, 
желязо, строителен матери
ал и др. .стоки, а зеленчук 
изобщо няма.

време и частния хлебар зак
ри магазина си и сега любат 
чани се снабдяват с хляо кой 
как може.

Би било хубаво ако коопе- 
вземе под внимание 

им и отново

Днес горнолюбатчани се 
снабдяват с хляб от Босиле
град. Щом рейсовете присти
гнат — на спирката ги чакат 
поръчилите хляб и става го
ляма блъсканица.

' А това нямаше да става 
земеделската коопера- 

Горна Лисина не бе 
хлебопекарницата 

Г. Лхобата. От известно

.

рацията 
предложението 
разгледа въпроса зй открива 
не на хлебопекарница в селоако 

ция от
Изглед от Власинско езеро

то.
закрила р. Дончев

АБОНИРАЙТЕ 

СЕ ЗА

СИ вОтчетно-изборно събрание на риболов
ното дружество Трудовата общност на Общинския съд в Дими- 

тровград *?Де спре 1р1К0№№РСТВ0Ш обявява
В малката зала на Центъ

ра за култура и забава в Ди
митровград в края на януари 
се състоя годишно отчетно 
събрание на риболовното дру 
жество. Бяха отчетени успе
хите през изтеклия период 
но и проблемите, с които 
дружеството се среща. В Ди
митровградска община сери
озен проблем е бракониерс
твото, с което риболовното 
дружество не може само да 
се справи. В последно време 
и отпадъчните води, които 
някои предприятия пускат в 
Нишава са нанесли големи 
щети. „Гумарата" и кожара 
..Братство" още не са поста
вили пречистватели и отров
ните води се изпускат в ре
ката. .

Бе изтъкнато, че напразно 
се хвърлят пари за порибява 
не на Нишава .щом като не 
се води сметка реката да ие 
се замръсява.

Новото ръководство ще по 
търси помощ и съдействие от 
Общинската скупщина в бор 
бата срещу бракониерството 
и отравянето на водите в ко
муната.

Риболовното дружество в 
Димитровградска община на 
броява днес 269 членове, от 
които 111 са пионери и мла
дежи. Затуй занапред на мла 
дите членове на дружество
то ще се оказва необходима
та помощ за правилно отно
шение към риболовния спорт

»БРАТСТВ0« КОНКУРС
»мост« и за работно място:

1. Счетоводствен референт на съда
2. Приемник на съда и изпълнителен орган»ДРУГАРЧЕ« УСЛОВИЯ:
За работното място под номер 1 кандидатът тря 

бва да е завършил икономическо училище.
Могат да участвуват в конкурса лица с трудов 

стаж и без него.
Кандидатите за конкурса трябва да подадат 

молба до Общинския съд, обгербвана с 1 динар 
гербова марка.

Конкурсът е открит 15 дни след публикуването

ЗА 1973 год.

М. Петров му.

Сесия на общинската скупщина в Бабушнща
НА ДНЕВЕН РЕД:

Конкурсната комисия на земеделска кооперация 
„Напредък" в Босилеград обявяваСОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА, ЖАЛБИ1Е 

ГРАЖДАНИТЕ, СТОПАНСТВОТО...
КОНКУРС

ЗА ЕДИН РЪКОВОДИТЕЛ НА ТЪРГОВСКА 
СЛУЖБА Е КООПЕРАЦИЯТА

На сесията на общинската скуп
щина, състояла се на 2 февруари 
тг., от&орниците от Бабушнишка 
муна разгледаха няколко информа- " 
ции. Между тях особено място заема 
информацията за актуалните проб
леми по социална защита в община- 
та, за оплакванията и жалбите 
гражданите и за стопанските проце
си и изпълнения на общинския бюд
жет през единадесетте месеца на 
миналата година.

те обществено - политически 
организации и местни общно 
сти не е достатъчна. Това е 
причина, че много социални 
проблеми не са решени 
не се решават навреме.

В оплакванията и жалбите 
гражданите най-често посоч
ват неправилното настанява
не на работа, което е в пря
ка връзка със. социалното по 
ложение на хората, 
това, хората не са'доволни 
(често без основание) 
ботата на общинския

УСЛОВИЯ:

— Полувисше професионално образование - 
търговски отдел — и три години трудов стаж. 54

— Средно професионално 
дини трудов стаж на подобна работа.

Личен доход се дава според Правилника за раз
пределение на личните доходи на работниците от 
кооперацията.

Жилище не се осигурява. Пътни и дневни за 
идването по конкурса

Срок за подаване 
ликуването на конкурса.

С молбата, обгербвана с 1 динар гербова 
ка кандидатите следва да представят:

— Свидетелство за завършено образование, 
Лекарско удостоверение,

— Удостоверение 
, — Удостоверение,

— Доказателство
— Доказателство
Молбата с документи се изпраща до 

ска кооперация „Напредък” в Босилеград 
курсната комисия.

Молби без нужните документи 
глеждат.

ко-\
или

училище с десет то

на

Освен

от ра- 
съд и

съдиите в него, имуществе
но-правната служба при об
щинското управление и др.

не осигурява кооперацията.
на молбите е 15 дни след пуб-

Същевременно трябва да се из
тъкне, че отборниците обсъдиха и 
приеха програма за предпазване на 
добитъка от заразни,

мар-В програмата 
ване
ни болести се

_ за предпаз
на дооитъка от различ-

паразитни и предвиждат 
превантивни мерки. Целта е 
да не се допусне сред доби
тъка да се явяват болести и

други видове болести.
че не е осъждан,
че не е под следствие, 
за трудов стаж, 
за отбита военна повиност.

земедел- 
— за кон-

В Бабушнишка община, по 
неже миграцията на населе
нието е доста голяма, увели
чава се броят на старчески
те семейства. Това предизви

ка която много лица по раз
лични причини нямат право. 
Не по-малко

л
по тоя начин да се унищо
жава и без това намалелия 
животновъден фонд в общи
ната.

усложнява по
ложението липсата на мате
риални средства за 
на угрозените, а и неподхо
дящо организираната служба

помощква редица социални пробле 
ми и изисква от общността Отборниците приеха някол 

ко измененияповече грижи и по-голямо 
ангажиране. и допълнения 

на различни общински ре
шения.

няма да се раз-по социална защита.

При това помощта на Чер
вения кръст и на останали-

Социални проблеми преди
звиква и здравната защита. Ст. Н.
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НАШ ХУМОР
Купил Личо Лисин-

ски крава и я покарал 
за дома. На път го сре
щнал някои съсед и го
попитал:

— Откъде караш та
зи крава бай Личо?

— Откъде опашката
на към главата т- отго
ворил той.

— Е, Личо# от теб Бобуту зо мишАе. по у Белградкъща не бива.
— Да от мен не би

ва, само от дърво и ка
мък ще бъде - казал Ли У МЕНЕ ЛЪ йете отидеше «а конверенчо и си продължил пъ- ЖА НЕМА, ЧУ ВИ КАЗУ- цию, а ние с бабуту «се потя.

ЙЕМ СВЕ гледамо ко мачкове: куде
ПО РЕД КИКО СТАНУ. че идемо съга? Бабата по-

че да плаче.
Питали някой старец:
— Е бре, дядо, как 

живееш — пазят ли те 
синовете?

— Хубаво е сега 
синовете ме пазят, са
мо не зная какво_ ще 
бъде когато измрат.

НАМУЧИМО се у село, Я сам слабограмотан а
бабата ич, та за у Белград 
смо ко поручени. Требеше 
да видимо Скупшинуту и- 
ли реку Дунав, но од лу
таше и незнаше се умори- 
мо, колена ни заклецаше. 
Куде ли су даскалйете, у- 
бил би марен?

От луташе по Белград 
научимо нешто српсЬи да 
оратимо. .. Но най после 
да }е жив и здрав ония ми 
лица]ац што ни одведе на 
станицуту та ванумо авто- 
бусат и се врнумо дома.

Са с бабуту си кажемо, 
даскалйе вече нема да 

се дружимю.

нема мо 
забаве. Бабата ми кърпи 
чорапци, а я запалим лу- 
луту и тиЬе натезам жил-

в идело, немамо
БЕЗ ДУМИ („Боемия” — Куба)

и

Не.
Елем син ни даскал и 

на полугобе ми рече: тате 
наточи ми едно балонче 
од л>утуту за пут, идемо у 
Белград.

Кико ми рече това, 
не ме пресече од голем 
бев, че със оинатога че у- 
парадирамо у Белград.

Йедно ютро се умешамо 
у даскалйе. Вървемо... вър 
вемо, клати ни автобусът, 
успут даскалйете казуваше 
шале и по едно време ре- 
коше — Белград. Даскал-

В една махала някой 
си човек винаги кога
то имало сватби оти
вал там и правил кав
ги. На една сватба не 
го викали. Но на све
къра това не се харе
сало и изпратил по ед
но момче да му отнесе 
малко ракия- 

Той пинал ракийка и 
казал на момчето^

— Когато се завър
неш на сватбата питай 
хората: свраката черна 
ли е или бяла?

Момчето се завърна
ло обратно и пи-уа/уо 
пийналите сватове. За
почнала препирня, а 
след това караница и 
бой. Едни твърдели, че 
свраката е черна, а 
други че е бяла.

ме

че с

А. със здравйе
МАНЧА

Последно изявление на бай Манчо
ЧЕТИМ НА ПЪРВУТУ СТРАНИЦУ КО ДЕЦА

ТА У ОПЩИНУТУ СИ РАЗДЕЛИЛА ПАРИЦЕ. 
Я СИНДРАЦИ МАЩИНИ, Я МИСЛИМ СУ 
СЕ РАЗТЪРЧАЛА ЗА ПОРЕЗ ДА СТАБИЛИ
ЗИРАЩ ОБЩИНУТУ, А ОНО ЗА ЪИКВО БИ
ЛО!?

БЕЗ ДУМИ („Урзика" — Букурещ)

X УМ О Р

Записал:
Богдан СпаскоБ
Мусул
Д. Любата

СМЪРТТА НЕ Е НИЩО ПРЕД ЧОВЕШКАТА НЕ- 
БЛАГОДАРНОСТ.

ВСЕКИ МЪЖ Е КОН, НО КАКЪВ — ЗАВИСИ ОТ 
ЕЗДАЧКАТА.
КОНЯТ ТРЯБВА ДА СЕ ЯХНЕ ПРЕДИ ДА Е НАУ
ЧИЛ ДА РИТА.

МАНЧА

Щ| На птицата крилата 
от сърцето.

Щ Тинята също има своя дълбо-

никнат Щ Ограниченият човек в спора 
е страна с неограничени възможно
сти.

Н Орелът лети безшумно, кома
рът бръмчи.

■ Гледай, когато се размина
ваш с другите, да не се разминеш 
и със. себе си.

В Не плюй върху лекето — ще 
станс по-голямо.

чина.

Ц Засилва се интересът към ли
тературата на интереса,

Я Не един талант е повален от 
картечния откос на ръкопляскаш:я-

__ Защо книгите са най-добрите наши прия
тели?

— Защото, когато ни дотегнат, можем да се 
отървем от тях, без да ни се разсърдят.

: а.

МНОГО МРЛ-ГЧЯ 
Бе млзходмятлДимитровградски 

бързи разходки
У

\
вмше мрачна 

я /чмго, много въшя ете‘.се
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