
Пленум на 
; от Югоизточна ~Сърбия

ллааллллллллллалал Югославско-български отношенияжурналистите

СТАНЕ ДОЛАНЦ В 

БЪЛГАРИН
МИКИ НЕЙКОВ 

ПОСМЪРТНО НАГРАДЕН те комунисти — Стане До- 
ланц, придружаван от члена 
на ЦК на Съюза на комуни-

На състоялия (СЛЕДВА НА 2 СТР.)Се на ^ т*м* в Соко баня пленум 
„„„ жУРналистите от Югоизточна Сърбия

бри постижешм "^раАИ на журналисти за най-до- 
Р а ^ пРез миналата година.

От фонда ,,Ллекса Маркишич” 
вет души.

Посмъртно МИКИ НЕЙКОВ 
града за статии от областта 

Наградите „Алекса 
всяка година.

По покана на първия сек
ретар на Централния коми
тет на Българската комунис 
тйческа партия — Тодор Жи 

. вков, от 20 февруари т.г. на 
четиридневно официално по
сещение в НР България пре
бивава югославска партийна 
делегация

на актива на 
бяха

са наградени де-

получи първа на- 
на обществения живот. 

Маркишич" се присъждат възглавявана 
секретаря на Изпълнително
то бюро на Председателство 
то на Съюза на югославски-

от
Стане
Доланц

Вря-тстВо СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕ
РЕНЦИЯ - ДО КРАЯ НА ФЕВРУАРИ

Бабушница. — Подготовките за предстоящата сесия 
на Общинската конференция на Съюза на комунистите 

Както е предвидено, тя трябва да се 
февруари. На дневен ред ще бъдат

б ъ л г а р с н а т А НАРОДНОСТ в С а>Р ЮГОСЛАВИЯ, ♦
са в пълен разгар.
проведе до края на 
стабилизационните програми и прилагането на конститу- 

амандмани, както и измененията и допълнени-
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ционните
ята в статутарното решение във връзка с организирането 
на Съюза на комунистите в общината.Заседание на комунистите в културата и просветата М. А.

ДимитровградНО НЕПРАВИЛНОЗАКОННО СЪВЕЩАНИЕ НА 

ПАРТИЙНИ СЕКРЕТАРИ
Методи Георгиев каза, че е 
готов да приеме всички пос
ледствия, обаче иска да бъ
де убеден че е виновен; и 
дали е възможно пред зако
на да бъде прав, а полити
чески не.

Разисквайки по въпроса за 
Общественото договаряне М. 
Георгиев отправи въпрос: да 

(НА 3 СТР.)

ОК на СК, и след тричасови 
разисквания комунистите не 
бяха единодушни. Мнозина 
от тях са на мнение, че се е по 
стъпило законно и се пита
ха дали са сгрешили или не.

Методи Георгиев, директор 
на гимназията изтъкна, че 
те са заплатили разликите в 
личните доходи според об
ществения договор. От тази 
гледна точка смята, че се на
рушава обществения договор. 
Във връзка с връщането на 
парите той постави въпрос 
въз основа на кои и какви 
нормативни актове същите 
да се върнат? Като пряк ръ
ководител на гимназията,

Разисквайки върху заклю
ченията на ОК на СК в Ди
митровград за неправилно 
изплатените лични доходи в

1972 година. Бяха безрезер
вно приети заключенията на 
Общинския комитет на СК. 
В това отношение сега е ну
жно неотложно да се пред
приемат необходимите мер
ки, за да се проведат в дело 
заключенията на ОК на СКС.

на всичкиСекретарите 
клонове и първични органи
зации на Съюза на комуни
стите проведоха на 12 фев
руари заседание, на което бе 
згледан въпроса за изплате
ните лични доходи в трудо
вите организации от комуна 
та между 12 и 18 декември

трудовите организации от 
общината, комунистите в кло 
на на просветата и културата 
на заседанието си от 14 т.м. 
приеха решение по този въ
прос да се разисква на съв
местно

А. Д.
заседание на ОК 

на СК и клона. Именно от 
59 присъствуващи на заседа
нието: 32 бяха по въпроса да 
се разисква на съвместно за
седание, 21 гласуваха да се 
приемат заключенията на 
ОК на СК, докато шестима

Когато откажат спирачките на автопревозниците

ПЪТНИЦИТЕ ПЛАЩАТ СМЕТКАТАсе въздържаха.
Въпреки обстойното разгле 

ждане на заключенията на

продължили С пиротркп рейс 
Положението е било толко 

ва непрегнато, че общински
те ръководители в Пирот и 
Димитровград веднага реаги 

свика
но съвместно заседание в Пи 
рот, на което от Димитров* 
град прнсъствували предсе
дателя на Общинската скуп
щина Димитър Славов, сек
ретаря на ОК на СКС Райко 
Зарков, а от Пирот Томислав 
Костич, председател на Об
щинската скупщина и Елен
ко Петрович заместник-сек
ретар на ОК на СКС, предста 
внтели на СУП от Пирот и 
Димитровград и представите 
ли на двете автопредприя- 
тия. Инцидентът, който ста
на на пътя Пирот — Висок
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А ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ДЕЙЦИ ОТ
>Т И ДИМИТРОВГРАД ЩЕ СЕ АНГАЖИРАТ, ЗАВ ТОЗИ 

БРОЙ:
Да се заздрави вът
решния контрол

ПИРО
ДА СПРАТ НЕДОРАЗУМЕНИЯТА.

рали. В понеделник е
Бабушница йцн в Пирот и Димитровград 

са предприели спепиш мер- 
дасе разреши въпроса. В 

събота, на 17 февруари, пред 
ссдатсля на Общинската ску 

Пирот Томислав

Iн В петък около 15 часа сти- 
иеобикновено сгьлк- 

Пътя Пирот—Ви
та до

киновсние на
над град Пирот, когато 

камиона на Лвто-
I сок
I два тежки 

транспортното предприятие 
от Пирот блокирали автобу- 

„Ниш-скспрес”, поддър 
линията Димитровград

пщина в 
Костич свикал веднага засе-IСТР. 3 1 даннс, но мнозина не се от-

са на§ зовали. На заседанието е осъ 
постъпката на АТП Пи- 

„Ннш-експрес" е на 
не са

= жащ
__Сенокос. Пътниците прес-= денаКоментар рот а на 

правена забележка, четояли в рейса 5 часа и с друг 
автобус се върнали обратно 
в Димитровград. До нсдора- 

со стигнало, когато 
„Ниш-експрес"

§ИЗ СЪКРОВИ
ЩНИЦАТА НА 
ПИРОТСКИЯ 
МУЗЕЙ

-Желателно за ли1 потърсили разрешение 
1шя докато не се стопи ледът 
на Видлич. На АТП Пирот 

наложено занапред да не 
прави подобни блокади и 
гато се е очаквало споразу
мението да се спазва — в не
деля АТП отново блокирал 
ед1Ш рейс на „Ниш-експрес” 
на същата релация. 
бил задържан, а пътниците

зумение 
рейсът на 

променил разписанието 
Пирот зарад ле- 

пътИАИ е не ще служи на чест на ак- 
събитня. В три

ко-5 през
довсте и непроходимия 
през Видлич. Той започнал 
да минава през Пирот. По- 
нежо рейсовата връзка е

Е тернте в тези 
часови
след взаимни пререкания са 
приети следните заключения 
„цехът на „Ниш-експрес” в

(НА 3 СТР>)

= бурни разискванияобезателно 1
IСТР. 12 1 — осем села 

Висока са откъснати и
прекъсната 
във
обществено-политическите де

СТР. 8 Рейсът
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УДВОЕН СТОКООБМЕНЪТ 

С НР БЪЛГАРИЯСтане Доланц в България
боти —■ Георги Петков ибъл . 
гарскнят посланик в Белград ' Стокооборотът между Юго 
— Николай Минчев. славия и < България е увели-

Двеге делегации са се съ- 'чен миналата година два пъ- 
гласили да разменят мнения ,ти в сравнение с 1971 година 
по всички въпроси, иитересу и е възлизал на 105 милиона 
ващц нашйтедце страни, със долара. Очаква се, 
специално акцентуваме на це година да достигне око- 
локугаТпп комплекс въпроси д0 120 милиона долара, кос- 
от областта па нашите вза- то е повече от предвидило

то с договорите за стокообо- 
за 1975 година.

(ОТ 1 СТР.)
стите на Македония и под
председател на Народното съ 

' браиие ат СР Македония,
Ванчо Апостолски, члена на трудиицнте си положи венец 
Секретариата на ЦК на Съ- от червени карамфили пред 

комунистите на Сър- мавзолея на Георги Днмнт-
б„я _ Живаи Василевпч.де ров. С едноминутно мълча-
путата в Съюзната скупщи- ние пред този монумент бе 
па « помощник-секретар на отдадена чест на великия ре 
Съюзния секретариат на вън волюцнопер и искрен борец 
шни.работи — Раиф Днзда- за приятелство и сътрудни- 
ревнч. чсство между България и

Югославия — Георги Дпмнт

татъшното развитие на сът
рудничеството между Бъ’лга- 
рия и Югославия.

Преди обед Доланц със съ-

нение „Битово машинострое
не" са подписали договор 
за дългосрочно взаимно сът 
трудничество. Стойността на 
доставките спорел тоя дого
вор' само през тази година 
що възлезе на 2,3 милиона 
долара. В ход са и заключи
телните разговори за дълго- 
срочно икономическо сътру
дничество в производството 

алуминий* понеже Бълга
рия е заинтересована да .вне
се около 25 хиляди тона алу
миний и алуминиеви изделия 
Преговори за/ сътрудничест
во се водят и в други оола- 
сти, например, органично-хи 
мическата промишленост.

(Танюг)

тазиюза иа

имоотношения и по-нататъш 
но развитие иа сътрудничес
твото.

След обед другарят Жив
ков устрои обед в чест на 
Стане Доланц, на който ое- 
вен двете делегации, присъс- 
твуваха и всички членове на 
Политбюро иа Българската 
комунистическа партия, на
миращи сс в София.

Веднага слсд това разгово 
рито са продължили.

Вечерта, в стария дворец 
„Враня" бе устроена интимна 
вечеря, която секретарят на 
Изпълнителното бюро др. 
Стане Доланц даде в чест на 
своите домакини. С това за
върши първият твърде съдър 
жателен ден на посещение 
на машата делегация в Со
фия.

рота
Днес все повече се изиск

ва и набляга и върху по-раз- 
вити и по-дългосрочни фор
ми на сътрудничество, пре
ди всичко, на кооперация и

на

Специалният влак на софи ров. 
ч йската гара Подуеие посрещ Първият официален контакт 

наха български официални между Живков и Доланц по 
лица, а добре дошли им по- следва в правителствената ре 
жела Тано Цолов* член на знденция „Лозенец" в София 
Политбюро на Централния От югославска страна в раз- 
кОмитет на българската ко- говорите участвуваха Стане 
муиистическа партия и под- Доланц, Ванчо Апостолски, 
председател иа мнипстерс- Живаи Ваонлевпч и Рапф 
кия съвет на България. На Диздаревич, както и югослав 
гарата бяха и членовете иа ския посланик Аите Дръи- 
нашето посолство в София дич. От българска страна, ос 
начело с посланика Аите Дръ вей Тодор Живков, в разго-

специализация в производс
твото. Така ЕлектрЬнната 
промишленост в Ниш и^бъл 
гарского промишлено обеди-

Край на войната в Лаос
ААОСКИЯТ дремиер Сува-

на огъня в Лаос, спо-
наиа Фума и представител 

освободителното движение 
Патет лао Фуми Бонгвичит 

във
Виентиян споразумение за 
прекратяване на огъня и ре- 

на лаоския конфликт.
Споразумението е подписа 

Виентиян на 21 на 
пладне, по местно време.

Според информацията на 
Франс-прес, освободително
то движение е наложило съ
здаване на ново правителст
во на националното единст
во, а също така и „полити
чески съвет на коалицията", 
който ще бъде образуван съ
щевременно с временното 
правителство на национално 
то единство. Агенцията съоб 
щава, че в бъдещето прави
телство 

движението ще има 50 на

ндич. ворите участвуваха секре
тарят на Централния коми
тет на Българската комуни
стическа партия — Коиста- 
тиц Телалов, заместник-мини 
стърът на външните работи 
— Нейко Чеидов, началник 
на Балканския отдел в мини 
стерството на външните ра-

яване
разумението се отнася до пре 
кратяване на военните дей
ствия на двете , воюващи.ст- . 
рани, а също -така и 'за пре
кратяване наГчзсйчки- възду
шни акции> какт.о на лаоска 
та военна авиация,, така и 
на американските стратегиче 
ски и тактически въздушни 
акции в тази малка азиатска 
страна.

След подписването на спо
разумението за прекратяване ✓ 
войната във, Виетнам на 27 
януари т.г. подписване на до

На гарата другаря Доланц 
заяви, че нашата делегация 
е дошла с най-добро разпо
ложение и искрено желание 
в обстоен и открит разговор 
да се разгледат всички въп
роси, от конто зависи по-на-

20 т.м. парафирахана

шениеНашата делегация посети 
още градовете Варна и Ве
лико Търново. но във

Президиумът на СФРЮ за своята работа

ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩАТА ПОЛИТИКА говора за край на войната в 
Лаос много ще допринесе да 
се реши и конфликтът в Ка 
мбоджа и най-сетне да се 
възтанови мирен живот на 
Индокитайския полуостров.

СВОЯТА КОНСТИТУЦИОННА И ОБЩЕСТВЕНА 
РОЛЯ ПРЕЗИДИУМЪТ НА СФРЮ Е ИЗПЪЛНЯВАЛ ВЪР
ХУ ПРИНЦИПИТЕ НА СЪГЛАСУВАНЕ НА СТАНОВИ-' 
ЩАТА НА РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАЙНИНИТЕ.

сегашната фаза в междуна
родните отношения и тяхно
то влияние върху военното и 
политическо положение нбе 
запасността на Югославия.

т, _ Обсъждайки актуалнитевъ
Измина малко повече от го тика и т.н. Покрай ежеднев- нросн във връзка с държав- 

дина и половина, когато на ната раз.мяна на информа- ната сигурност, Президиумът 
29 юли 1971 година, на съв- ции и други материали, сът- е дошъл до извода че трябва 
местно заседание на всички рудничеството със Съюзната да се приеме закон с който 
камари на Съюзната скуп- скупщина се вижда и в това, правно и политически ще се 
щина бе провъзгласен-избора щото председателят на Съюз постави държавната сигуп 
и обнародван първия състав ната скупщина винаги е по- пост като функция и систем 
на Президиума на' СФРЮ. В каиван на заседанията на в който всички фактошг на’ 
началото на този Месец Пре Президиума на СФРЮ. . обществото имат определено 
зидиумът обсъди собствена- Изказвайки своите мнения място, роля и задачи Съшо 
та си работа през изтеклия и становища Президиумът е така оценена е подоивнатя 
период. Констатирано е, че сътрудничил и със Съюзния дейност на вътрешните и вън 
Президиумът е успешно поел изпълнителен съвет осъщест- шип врагове Решено е че 
своята част „на отговорност вявайки своето политическо защитата на констцтупиот,» ' 
и задължения в изпълняване влияние в провеждане на порядък трябва да се ппп™ 
на функциите на федерация- политиката. соби към обществено-полити
та, което същевременно зна- Отделно е подчертано сът- ческата система и Апт™™ 
чи поемане на задължения и рудничеството с Преседател на вражеска дейност Р 
отговорности в изграждане ството на ОЮК. Проведени Президиумът отделно 
на общата политика и прие- са и две съвместни . заседа- застъпвал за насочваме В 
мане на решения й дру- ния на Президиума иа СФРю Чиите и съгласуване на мме 
ги актове, които отго- и Председателството иа СЮК нията в областта на обшест 
варят на интересите на на които е обсъждано меж- ' веночпсономическите
всички • републики и автоно дународното положение на ния. Повейе пъти е оя
мни покрайнини, респектив- Югославия, а приети са и за Дал въпроси а
но народи и народности в ключения за външнополити- ята, съгласуване ш
Югославия". ческите отношения. По тоя паричните отношенгш

С такава роля и в такъв начин Президиумът е дейст- провеждане на тепетата
състав Президиумът е — как вувал към утвърждаване на литнка на цените в г? ?
то е констатирано на после- дългосрочна стратегия и ге- гажирайки се в ппл™?' Ан'
дното му заседание, осъщест неРална политическа линия те и приемането на
вявал своята функция на на СФРЮ по международни срочния план Презилм™^0'

въпроси. Отделно са обсъж Допринесъл да се осъ..УестТе 
дани отношенията със съсед- Договорът на републп^УУ 1 
ско?оСТраЙИ' КаКТО и балк"> покрайнините *з аппо-ускоренп 
ското сътрудничество, роля- Развитие иа недостатаиц^6110 

че „личността на Иосип Броз та и мястото на политиката звитие републики м ра 
Тито, като президент на Ре- на необвързаните страни по на покрайнината 1?„р^АелН0 
публиката а Същевременно и ложението в Средиземномо- кт° и за други °Да'
председател.на Президиума Рието, отношението към дВИ Невъзмшкно е да се' я 
е. значително допринесла на женията в Европа и велики- Р°ят ВДики °ем„ и п И3& 
обособяване на Президиума , Щ- сили, към освободите^ върху които Пр«„ЬПроси- 
в осъществяването на негови те И антиколонналните дщ? е изяснявал и УМЪТ ее 
те -конституционни и полита жения и т.н. А№ овоя автотта»,. пвал със
ческн функции". „ _ га и политичес-«_ ■ Своята роля в областта на ко„влияние, за ля се ня
даСи°™»?НСт?ЦШ1ша Р° народната отбрана Президи наи-Добри решения На пет 
ля и сътрудничество със Съ- умът е осъществил, между надесетте редовни и пет" 
™а?гУ?1Г(ИНа Президиу- другото, и1 с приемането на «сетни заседания с ПпЛго" 
начин <1,т1^еСТВЯВал по тоя Документа „Насоки за отбра Аптелството на СЮК и птар6' 1 
начин, като е разглеждал по на иа СФРЮ от агресия” но 'с Работата н-Г А
птммнУ. в^яУКТИ На актове' Тоя документ ще бъде осно- и комисиите, Презилито**76 
отделно в областта на стопа ва за работа на «епосредет- - ® СФВЮ в разнообо^7 

отношения, каквито вените фактори в отбраните си Дейност е осъшестпУ!., 
на средносроч- л™те подготовки. своята конституционна

зидиумъ^съгцо^ака™2обсъ Ществена и политическа роля 
дил и военните аспекти на ^ ^

освободителното

125 години от публикуването на

»Манифеста на комуни
стическата партия«
НА ДНЕШНИЯ ден преди 125 години излезна от 

печат „Манифеста на комунистическата партия" на' 
Карл Маркс и Фридрих Енгелс, издаден преди, ре
волюцията от 1848 година. Този труд на двамата 
класици на маркс-ленинизма е имал огромно влия
ние в тълкуването на теоретическата класова борба 
и организиране на пролетариата в борба за освобож 
дение. Ленин, по-късно, говорейки за този труд ка
за, че в ,Манифеста" с гениална яснота и яркост е . ' 
обрисуван новият мироглед, последователният ма
териализъм, който обхваща и областта на общест
вения живот, диалектиката, като най-всестрацно а 
дълбоко учение за развитието, теорията и класова
та борба и всемирно-историческата революционна 
роля на пролетариата, на твореца на новото кому
нистическо общество". вито кому

„Манифестътсъстт, „ на ппнупиегическата партия" се
гГпполет» РИ ГЛаВИ: Би,жоа и пролетарии,
2) Пролетаргш и комунисти, 3) Социалиюшческа и 
комунистическа литература, 4) Отноше™ПР 
муниетите към различи^ опозицио™1папт1К?
кГзЛ^Г " ЕНГеЛС Уехаао^Н^К.. ^

«ската °паРптаИ Г”
революция -^шаГмаркРи,КЕнгеГсбОТТЧеСКаТа ' 
щането на пролетариата5 в Госппл^ ~ е пРевръ- 7Т 
По този „а,™, според Дещ^ Т мГ^ КЛМа'

ката на комунистическата пяпт» 
който завършва „Манифестът”- Прочета™”3™3' ° 
чки страни, съединявайте ”е'"‘се лаГ ™ °Т ВСИ‘

революция ръководен оято се проведе народна 
зма-леигшизм~Сфес” "'ТГ“"6 "" 
пъти и е Служил за ойпгя 6 Пр веждан няколко .. 
знания на кадрите като атяване на теоретическите

принципа на съгласуване на 
становищата на републики
те и автономните покрайни
ни. Изтъкнато е също така.

у-.-л;:

и такти-

нските 
са проекта 
ния план за развитие, резо
люция за стопанската поли-

акция, през “
устройство на стра ;Гната.
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Бабушница съд е разгледал 513 углавни Пътниците плащат 

сметката
дела. По същото време съди
ята на нарушения е разгле
дал 897 дела. От общия брой 
дела: прокуратурата е окон- 
чала 189, общинския съд 450, 
а съдията за нарушения 857 
дела. Стоянович изтъкна, че 
най-голям брой нарушения 
стават зарад несъвестна ра
бота и злоупотреби.

Често се случва представи
тели на трудови организа
ции вместо да помогнат на 
компетентните органи да се 
разсветли известна кражба 
или злоупотреба — вземат 
страната на обвинения и лъ- 
жесвидетелствуват в негова, 
полза. В общината, според 
думите на Стоянович, има 
вече неколцина „професио
нални свидетели”. Той каза 
също, че по предложение на 
прокуратурата общинския 
съд в Бабушница е осъдил 
81 лице на затвор от общо 
6.055 дена, а 34 лица са гло
бени с общо 13.000 дина-

№ СЕ ЗАЗДРАВИ 

ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ (ОТ 1 СТР.)
Димитровград да поиска раз 
решение за временен мар
шрут през Пирот за Висок;

— Пирот да не прави 
блокади и „Ниш-експрес” да 
не взима пътниците на реги
стрираните линии на АТП — 
Пирот.

Както е заключено на засе 
данието в Пирот — инциден 
тьт е само повод а 

причините са много по-дълбо 
ки. Обществено-политически
те дейци от двете общини са 
се наели не само да изглад
ят отношенията, но да се ус

танови и сътрудничество ме 
жду двете предприятия зана 
пред. Двете предприятия вза 
имно са се обвинянавали, че 
са пуснали в ход нелоялна 
конкуренция. От „Ниш-екс
прес” се твърди, че АТП е 
правило „събрания” в Сено
кос, а представители на АТП 
твърдели, че „експресовци” 

ойвали такива по се- 
Пиротска община.

Представители на трудо
вите колективи, общинска
та скупщина, профсъюза и 
др. обществено-политически 
организации, народните пре 
дставители за тоя край Ди
митър Манов, Драгутин Пей 
чич, Георги Алексов:

няват организиран контрол. 
Причините за съществуващо 
то положение лежат, преди 
всичко в неправилно разбра
ната роля на същия. Но след 
Писмото на др. Тито и Из
пълнителното бюро на СЮК 
започнало да се гледа с дру
го око на значението на този 
въпрос. Тръгнало се на ре
шителна борба срещу извра 
щенията и криминала в сто
панството. Придава се голямо 
внимание на публичността в 
работата като 
за по-отговорно поведение. 
Защото само добре инфор
мираният самоуправител мо
же да бъде и носител на са- 
моуправителна обществена 
акция. Затова е необходимо 
с нормативни актове на са
моуправителните организа
ции на сдружения труд да 
се разграничат правата и за 
дачите на органите на вът
решния контрол.

Както изнесе общин
ския прокурор в Бабушни
ца Живота Стоянович стопан 
ския криминал показва уве
личение. Такива случаи е 
имало в кооперациите „Еди
нство” в Бабушница и „Ер
ма” в Звонци, в „Ангропро- 
мет” и др. През изтеклата 
година общинската прокура 
тура е разгледала 205 заявле 
ния, 124 от които са състави 
ли граждани, 32 органите на 
вътрешния ред, 15 инспекци
ите, и тн. докато общинския

АТП

са устр 
лата в

Ето, така е, когато отка
жат спирачките. Стига се и 
до такива недоразумения.

пред
ставители на окръжната и 
общинска прокуратура, обсъ 
диха в събота на 17 февру
ари в Бабушница един твър
де актуален въпрос: Вътреш 
ният контрол и задачите на С. Стаменович
самоуправителните органи. 
Председателят на общинския 
профсъюзен съвет в Бабуш
ница Йосиф Александров до 
кладва за необходимостта от 
въвеждане на работнически 
контрол по предприятията, а 
общинския прокурор Живо
та Стоянович изнесе отчет 
за хода на стопанския кри
минал и борбата за намаля
ването му.

— В настоящите условия 
— изтъкна Александров — 
покрай самоуправителните 
органи, които имат и други 
задачи, като неотложна за
дача се налага организира
нето на вътрешен контрол. 
Трябва активно и превантив 
но да се действува за да 
спрат незаконните и вредни 
явления на отнемане на об
ществено имущество.

По-нататък, той изнесе све 
дения, че в Бабушнишка об 
щина органи на вътрешен 
контрол засега имат само 

_ „Лужница”, „Балкан”, „Тек- 
стилколор” и „Ангропромет” 
докато организациите на 
сдружения труд 
панските дейности не упраж

предусловие Пред третото заседание на Конфе-
ра. рещията на профсъюзитеВ разискванията, които бя 
ха богати и изчерпателни, бя 
ха изнесени редица явления 
на несъвестна работа на от
говорни лица по предприя
тия и учреждения. Общо за
ключение беше едно: зана-

Как се прилагат работ 

ническитб амандмани?пред ще е необходимо по-го- 
лямо съдействие между след
ствените органи и органите 
на вътрешния контрол, за да 
не се разхищава обществе
ното имущество. От друга 
страна, неотложно ще тряб
ва да се засили и дейността 
на обществено-политически
те организации като навре
ме се сочат забелязаните 
пропуски в работата на от
делни органи и институции.

Накрая на съвещанието бе 
приет проект на договора 
за размера на процента за 
жилищно строителство.

Бабушница. — Общински
ят профсъюзен съвет подго
твя третото заседание на 
Конференцията на профсъю
зите в общината, предвидена 
за края на настоящия месец. 
На заседанието ще се обсъ
дят и подготовките за избо
ри в първичните организа
ции в общинската профсъю
зна организация както иана 
лиза на досегашната работа 
в прилагането на амандма- 
ните XXI, XXII и XXIII.

Ще се решава по измене
нията на правилата и начи
на на организиране и работа 
в профорганизациите в Ба- 
бушнишка община. Ще се 
разгледа и предложението 
мандатът на органите и те
лата в профсъвета да се на
мали от досегашните чети

ри на две години, а паралел 
но с това ще се определят и 
критериите за избирането на 
тези тела, броя на делегати
те, както и ключа, според 
който ще става избирането 
им.

От отделно значение за 
самоуправителни ивсички

обществено-политически си
ли ще бъде и анализа запри 
лагането на конституционни 
те амандмани XXI, XXII и 
XXIII в Бабушнишка общи
на. Този анализ ще послужи 
на Общинската скупщина. 
Общинския комитет на Съю
за на комунистите и Социа
листическия съюз като изхо
дна основа в предстоящите 
политически действия във 
връзка с прилагането на кон 
ституционните амандмани.

в извънсто-
М. А.

Сурдулица

НАИ-СЕТНЕ ЗАКОННО-НО НЕПРАВИЛНО
лубович каза, че е нужно 
по-сериозно разискване. Той 
също отправи въпрос във 
връзка с реализирането на 
заключението на Общинска
та конференция на СК. Що 
се касае до връщането на 
парите, каза че смята за ну
жно да се върнат обаче са
мо онези, конто са незакон
но взети.

Цветан Еленков изтъкна, 
че като комунисти не тряб
ва да се питаме колко е зако 
нно заплащането, но трябва 
да приемем заключенията 
на ОК на СК.

Чедомнр Николов, Петър 
Мнтов, Никола Георгиев, 
Слободан Николов, Момчи- 
ло Андреевич, Никола Ден- 
ков бяха на мнение, че е ну
жно въпросът цялостно да 
бъде разгледан и ако има 
грешка същата трябва да бъ 
де поправена. Обаче те смя
тат, че е нужно да се разис
ква и върху проблемите на 
просветните работници.

Един съществен въпрос, ко 
йто трябваше да бъде решен 
е отложен. Остава същият 
да бъде разгледан на пред
стоящото съвместно заседа
ние. Струва ни се, че заклю
ченията на ОК на СК са яс
ни. Те изобщо не се впускат 
в закоността, но констатира 
се, че в дадения момент за
платените лични доходи са 
политически недопустими.

(ОТ 1 СТР.)
ли е политика ако Общест
веното договаряне важи за 
ония, които са имали пари 
и заплатиш преди 1 декем
ври 1972 година. Това е пра
вилно, а онези, които не са 
имали пари за тях Общест
веното договаряне като че 
ли не важи.

— Не ми е ясно как е въ
зможно народните депутати 
да получат увеличение на ли 
чните доходи за 1972, когато 
и на тях 
че ще дойде до замразяване 
иа същите. И има нещо не
логично. Стопаискито орга
низации, които работят доб
ро не са замразени. Дали 
това значи, че сме освободе
ни от задължението да рабо 
тим добре — каза накрая ди 
ректорът Георгиев?

Кирил Трайков, директор 
на основното училище меж- 
ду другото каза:

ца и Общинската скупщина 
в Босилеград във връзка с 
построяването на втората 
фаза на ВЕЦ „Власина” и 
търсене на начин как да се 
разреши този отдавна набо
лял въпрос.

На 20 февруари т.г. в Сур- 
ду лица се проведе съвмест
но заседание на ОК на СКС, 
секретариата на първичната 
организация на СК и пред
ставителите на ВЕЦ „Власи 
на” с представители на об
ществено - политическите ор
ганизации и Общинската 
скупщина в Босилеград. На 
заседанието присъствуваха и

тояроден представител от 
край и зам. — председател 
на републиканската камара 
и Любен Рангелов, 
роден представител в орга
низационно - политическата 
камара на Скупщината на 
СР Сърбия.

Предмет иа 
бяха отношенията

не

присъствуващите заклю
чиха представителите иа Бо- 
силеградска община да изу
чат възможностите и в най- 
скоро време в Босилеград 
да се насрочи ново съвмест- 

заседаиие, на което и ОС 
в Босилеград и ВЕЦ „Влаои- 
на" да изнесат предложения 
за разрешаване иа спора и 
постигне общ договор иа за
доволство па двете страни.

М. Величков

разискване 
между

е било известно,

ио

— Запознати сме със зак- 
ОК на СК илюпенията иа 

като такива трябва да ги 
приемем. Обаче смятам, че 
всяка трудова организация 
трябва да бъде отделно взе
та. Освен това не ми е изве
стно възможно ли е една ра
бота да бъде законна, а по
литически недопустима.

Момент от

разговорите

По въпроса за търсене на 
отговорностполитическата 

членът на клона и иа общнн 
ския комитет, Любомир Го- А. А-

I
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Из нашите общини
Из трудовите организацииВ „КИН СТАН“ 

УСПЕШНО - в „ 
СЛОГА' ‘ОТНАЧАЛО__пиши година за лиг
сквания и подготовки, в ми 
налата седмица в две стопан 
ски организации в Босиле
град се проведе референдум 
за интеграция. Основата за 
това бе предварително прие
тия проект, който е израбо
тен с помощта на пре
дставители
стопански организации от об ^ 
щината. |

Обаче първите резултати I 
като чели навестяват, че ре
ферендума не е докрай до
бре политически подготвен.

В търговското предприятие 
„Слога” от 32 работника 16 
са гласували против интегра 
цията. Това значи, че в тази 
трудова организация ре
ферендума трябва да се 
повтори. Обаче, за да успее 
нужно е още един път в ко
лектива на предприятието да 
се поведат разговори, за да 
се посочат всички предми- 
ства, които предлага интегра 
цията.

В гостилничарското пред
приятие „Кин Стан” с бол
шинство гласове членове
те на трудовия колектив са 
се изяснили за интеграция.

Двете земеделски коопера
ции от Босилеград и Горна 
Лисина още не са насрочили 
провеждането на референду 
ма. И в транспортното пред 
приятие все още не са взели 
окончателно решение за ин
теграция, защото са пуснати 
слухове, че уж с интегрира
нето им ще загубят автобу- \ 
сните линии. Въпрос е оба
че дали е това така или се 
касае за „миниране” на тази 
важна стопанска акция в по 
следния момент.

Съвсем не, защото предприятието си остава не-

шпииа пешила да върне на стопанството бюджет
ните излишеци. От тези средства „Циле"
200.000 динара. Но това още не е сторено, а преве
ждането на парите е същински ребус. Някои е 
преспал" времето, когато е трябвало да се уредят 

известни формалности около превеждането на па
рите на джиро-сметката на „Циле , Междувреме
нно влезе в сила новия закон който не допуска по- 
нататък подобни работи. Макар и малки, тези сред
ства щяха да бъдат добредошли. Работниците с де
кемврийските си лични доходи кредитират своето 
предприятие.

Дали настоящите мерки ще се окажат доста
тъчни предприятието да стане на крака, ще се види 
наскоро. Защото ще действуват неумолимите зако- 

организирано производство. Затуй опасения
та са още по-големи, понеже не са осигурени дос
татъчно кредити, а разполагаемите оборотни сред
ства стигат да се обезпечи само производство за 
около 10 милиона динара. Общият доход обаче за 
настоящата година е планиран на стойност от 
24.000.00 динара; с 10.000.000 повече от изтеклата го-

В една информация в Димитровград от януари 
може да се прочете и следното: „.. .организации
те, които ще паднат под удара на новите законо- 
предписания (стабилизационните мерки) още 
мото начало на настоящата делова година и зарад 

бъде необходима по-голяма (бел.: М. Б.) 
обществена намеса та да може състоянието на ие- 
ликвидност да се надделее”. Малко по-нататък, че- 

„Понеже джиро-сметката на „Циле” е блоки
рана зарад липса на оборотни средства... необхо
дима е най-спешиа намеса за осигуряване на таки
ва”. Следователно, тревожни данни. Два въпроса 
от отговорите на които зависи съдбата на „Циле : 
най-бързо да се действува, за да се деблокира час 
по-скоро джиро-сметката. Да се осигурят оборотни 
средства.

Пиротската банка одобрила неотдавна на „Ци
ле” 1.500.000 динара саиационен кредит. Тази сума 
е достатъчна да се деблокира за известно време 
сметката. Но дали се създават условия за спокой
на работа занапред?

в са- 3пИВСИЧКИ които щена
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дина, а в органическия състав на капитала почти 
нищо не е променено. Логично е, тогава, че с раз
полагаемите оборотни средства не може да се оси
гури работа за 243 души. При това, трябва да се 
има на предвид, че във все по-острите условия на 
стопанисване и все по-последователното прилагане, 
на стабилизационните мерки — все по-малко ще се 
гледа през пръсти, а деловите сделки ще почиват 
само върху чисти икономически сметки. Би било 
добре ако се намерят и такива, които да кредити
рат по-слабите. А още по-добре би било ако се на
мери пратньор за интеграция-

Над всичко — работниците в „Циле” считат, че 
до края на 1975 година ще станат пълнокръвни де
лови партньори и се надяват да надделеят затруд
ненията. Надеждите им идват оттам, че „Циле” не 
произвежда със загуба, стоките му имат пазар и 
се надяват, че банките ще им отпуснат кредити за 
оборотни средства.

Но никак не може да се избегне впечатление
то, че „Циле” балансира по острието на стабилиза
цията. Добре ,е че в предприятието не губят този 
факт, от предвид, както и отговорните хора в об
щината и обществено-политическите организации.

Когато се касае за целокупния комплекс от про 
блеми на „Циле” — тогава икономическата сметка 
упътва към укрепване на фондовете, 
на ползване на мощностите, защото до 1975 
не ще получи нови машини и съоръжения, все до- 
като не създаде собствени условия за нови влага-

Хубаво е когато хората са солидарни. Но 
когато са солидарни и сплотени в полезни ак
ции: довеждане на ток, строеж на пътища, во
допроводи и подобно.

Но — за съжаление — има и друг вид со
лидарност.

Такъв пример дават беринизворчани.
Магазинерът в Берин извор Сава Стоянов 

имал загуба от 3.000 динара. За това дело бил 
и осъден.

И какво решили да направят неговите съ
селяни? Сто и петдесет души подписали „пе
тиция'', с която търсят от съда да отмени при
съдата си, като без факти и документи, твърде
ли, че Стоянов е „чист“.

Не е имало обаче начин да им се „излезе 
на среща’’...

3
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КОЙ СЪСТАВЯ АНОНИМНИ ПИСМА?
НА ПЕТОТО заседа

ние на Общинската ко
нференция на СКС в 
Сурдулица се говорни 
за зачестилото писане 
на анонимни писма в 
които, както каза сек
ретаря на Общинския 
комитет Стоядин Стоил 
кович се правят опити с 
измислици да се разоб 
личават някои ръково
дители на комуната и 
по този начин създава 
положение на недове
рие.

В момента когато Об 
щинската конференция 
на СКС в Сурдулица 
обсъжда належащите 
въпроси в трудовите ко 
лективи при по-широко 
участие на масите, ко
гато се изкореняват 
някои либералистиче- 
ски привички и когато 
успешно се провежда 
курса от Писмото на 
другаря Тито и Изпъл
нителното бюро — ано 
нимните писма се явя
ват като анахронизъм, 
отдавна надминат в 

нашето общество.
Има разбира се и хо

ра, които все още се 
страхуват да кажат ис

тината открито. С ано
нимни писма желаят да 
помогнат в премахване 
то на някои нездрави 
явления в нашето об
щество.

Но те са малцина. 
„Има и градивни и до
брожелателни писма, 
каза Драган Глигорич, 
но има и писма, автори
те на които преследват 
лични сметки, някои 

дори искат ръководст
вото в комуната да бъ
де сменено. Това са о- 
бикновенс хора, не осъ 
ществили амбициите си 
и сега се опитват да 
направят това”.

Другарят Глигорич 
изнесе мнение — ано

нимните писма внима
телно да се разглеж
дат. Писаното с добро 
намерение да се прие
ма, а другите да се от-, 
хвърлят, а съдържание 
го им да се съобщавана 
трудещите се. Да видят 
намерението на автори 
е им.
В повечето случаи, ав 

тори на анонимни пи
сма са и хора, които 
нямат смелост публич
но да изнесат станови
щата се. Не смеят да 
се борят явно. Опитват 
се с лъжи, интриги и 
клюки да постигнат не 
що за своя сметка.

Сигурно е обаче ед
но: няма да успеят.

по-рационал-
година

011140 на хоРата в „Циле" трябва да се
биха могли л° ТВЪрАЯТ’ че «Редните лични доходи 
® Аа Достигнат и до 1.600 динара ако има-

сили. 
М. Б.

Г. Лисина

Курс за квалифицирани работници
Отделът за професионално 

образование при Бюрото за 
настаняване на работа 
Враня организира курс за 
професионално обучаване на 
квалифицирани работници — 
зидари в село Горна Лисина. 
Курсът
ват 140 души, които 
тиримесечно обучение ще по-

Услуга“ прие нови работнички лучат удостоверения за 
лифицирани зидари.

Курсът в Г. Лисина посеща 
ват работници и от Долна 
Лисина, Горна и Долна Ръжа 
на и Топли Дол.

Подобни курсове досега са 
проведени в Г. Любата и То
пли дол.

ква-IV
във

ДИМИТРОВГРАД. Разширявайки производствените 
си мощности килимарския цех при комунално-жи
лищното предприятие „Услуга” прие осем нови ра
ботнички. Бюро работно ръка в Димитровград, е 
предложил на „Услуга” 17, от които управителният 
съвет прие осем. Приети са кандидатки 
шено основно образование.

Новоприетите работнички ще изкарат едноме
сечен курс в изучаване на занаята.

със завър-
в това село посеща- 

след че-

В. В.Страница 4,
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Из нашите общини
Бабушница

ДИМИТРОВГРАД БЕЗ МЕСОАКЦИЯТА ВЪРВИ 

УСПЕШНО
★ Сточар“ търси повишение на цените95

В Димитровград няма ме
со и въпрос е дали ще има 
скоро, защото „Сточар” не е 
доволен от цените.

На предстоящата сесия на 
Общинската скупщина тряб
ва да се разгледа иска за по
вишение цените на месото. В 
иска отговорните от „Сто
чар” търсят увеличение на 
цените за.продажба на дреб 
но от 31;—53%. Естествено е, 
че този иск няма да бъде 
приет цялостно, понеже пови 
шеиието може да бъде най- 
много до 20%.

В иска за увеличение на 
цените, отправен до Служба
та за цени в Ниш, се търси 
повишение на говеждо месо 
от 16,30 на 25,00 динара (53%) 
па юнешко от 22,60 на 30,00 
(33%) и свинско месо от 
18,30 на 25,00 (37%).

Изхождайки от факта, че 
увеличението, което търси зе
меделската кооперация „Сто
чар” не е напълно оправдано.

Службата за цени в Ниш пре 
длага следните корекции на 
същите: говеждо месо с 20,6% 
(от 16,30 на 19,60 динара), 
юнешко 20% (от 22,60 на 
27,10) и свинско с 20% (от 
18,30 на 22,00 динара).

Вероятно на предстоящата 
сесия на Общинската скуп
щина ще бъде. прието пред

ложението на Службата за да .се постави въпроса: доко- 
цени от Ниш. Колко от това га цените ще се покачват? Тр 
ще останат доволни в „Сто- ябва да се има предвид, че 
чар” е въпрос. Обаче трябва личните доходи са замразе- 
да се има предвид факта, че ни и обществото се намира 
„Сточар” държи монопол в в борба за стабилизиране на 
продажбата на месо в Дими- стопанството, 
тровград. Ако и занапред ня
ма месо а това се оправдава 
с ниските цени за продаж
ба на дребно — да ли неще

★ Самооблагане

Във всеки случай „Сточар” 
трябва да бъде по-коректен 
към потребителя.

А. Д.,*

Босилеград

На 1 март - скупщина 

на гораните
На 4 март в Босилеград 

ще се състои отчетно-избор
но събрание на организация
та на гораните в общината.

По постиженията си 
тя винаги заемаше едно от 
челните места в Социалисти 
ческа Република Сърбия. Ще 
бъдат връчени 10 златни, 25 
сребърни значки както и 35

похвални грамоти на най-из 
тькнати горански активисти 
и бригади.

Съгласно новия статут на 
републиканската горанска 
организация, ще се избере 
нова общинска конференция 
и председателство. Конфере 
нцията ще приеме програма 
за работа за следващите две 
години.

СЕЛО ЗВОНЦИ
От Нова година насам в 

Бабушнишка община е в ход 
най-голямата благоустройстве 
на акция след освобождение

ра шосейни съобщения в об
щината. Всяко село ще бъде 
свързано с Бабушница.

От 53 села, в Бабушнишка 
община с 20.949 избиратели 
до 9 февруари — над 50 на 
сто в 35 села са се изяснили 
или над 14 000 души ЗА са
мооблагане.

то.
По почин на Социалнстиче 

ския съюз, а в съдействие с 
останалите обществено-поли
тически организации, в тече
ние е допитване с населени
ето за въвеждане на седем
годишно местно самооблага
не за строеж на пътища от 
III и IV разряд. Както вече 
неотдавна съобщихме, с въ-

Ст. Ст.

С най-голям успех акцията 
тече в селата: Стрелъц, Вал- 
ниШ, Войници, Остатовнца, 
Д. и Г. Кърнино. Радосин, Ра 

дол, Дървена ябука, Ле- 
сковик, Бердуй 
с по-бавен темп върви в Су- 
рачево, Извор, Студена, Вре- 
ло, Брестов дол, Нашушкови 
ца, Завидинци, Дучевац и 
Пресека.

От нашия ъгъл
ков

КАКВО СТАВА 

СЪС ЗАЕМА ЗА „ТИГЪР“
и др., докато

веждането на местно само
облагане в размер от 

2 на сто върху личните до
ходи и 4% върху кадастрал
ния доход на земеделските 
производители, ще се набере 
сума от 13 милиона динара. 
С тези средства и с доброво
лен труд — ще се построят 
и модернизират 182 километ

До края на месеца, както 
изясняванетое предвидено, 

следва да приключи.
М. А.

Преди повече от три месеца „Тигър” 
разписа заем за построяване на фабри
ка за радиални гуми. Щом завърши пър
вата фаза, фабриката ще произвежда да се говори и че влаганията под такива 
един милион и 105 хиляди най-съвреме- условия не са привлекателни. Остава да 

, ни автомобилни гуми, от които много се приеме само една причина, че акци-
се нуждае „Дървена застава” в Крагу- ята е „напусната” и освен начннающи-
евац. В модерните хали ще се настанят Те крачки — по-нататък не е направено 
на работа 1.000 нови работници. Само нищо. 
в Димитровград заводите на „Тигър” 
имат към 1.100 работника. С изгражда
нето на новите мощности (което е в те
чеше) ще се създадат условия за нас
таняване на нова работна ръка в Дими
тровград. В Пирот и досега не е малък 
броя на новоприетите работници.

В рамките на такива сдружени 
процеси не може да се говори за местно 
тесногърдие и ограниченост. Не можеБосилеград

СРЕДСТВА ЗА ДОМ-ПАМЕТНИКА В 
КУМР0ВЕЦ

В босилсградската община успешно продължава
изграждане на Дом—

ак-
Разясшггелната работа е била слаба. 

,Не са включени обществено-политичес
ките сили, на първо място Социалисти
ческия съюз и профсъюзите за реализа
цията на тази толкова важна задача за 
развитието на този край, подобрението 
на жизнешгге условия на населението и 
т.н. С една дума, на заема да се: даде 
широко политическо значение, а да не 
бъде краткосрочна кампания.

цията по събиране на средства за 
паметник на бойците от Народоосвободителнага война в
Кумровец.

На заседанието на Комитета, които ръководи акци
ята се констатира, че тя ще приключи към края на фев
руари във всички села в общината. В Босилеград, посред
ством профсъюзните организации акцията за събиране на 

' средства ще се пренесб в трудовите и стопански оргапи- Но, от димитровградския край досе
га само двама души са внесли заем 
20.840 динара. Един от заемодателите е 
директора на димитровградската банка 
Глигор Станчев, който внесе 13.140 ди
нара. Значи за три месеца — само два
ма!? Л трябва да се обезпечи заем от 
около 30.000.000 динара, за да отпусне и 
банката още толкова. Заемът е със срок 
от 24 месеца и на заемодателите донася 
добра лихва. Има ли нужда още вед- 
наж да подчертаваме, че „Тигър” дава 
лихва, още 2% над банковата лихва на 
внесената сума. Това ще рече, че стиму- 
лативния ефект е обезпечен. Също та
ка, баш<ата дава гаранция. Съществу
ват значи всички условия спестовниците гне в решителна акция.

зации.
Досега най-добри резултати постигнаха жителите от 

село Долна Лисииа, които за Кумровец събраха пад 1.000 
динара, а също толкова и за паметника на Църноок.

Иначе, на хората остава да мислят, 
че заемът не е от голямо значение за 
трудещите се в „Тигър”. Информативни 
те средства и другите фактори мълчат. 
А трудещите се от „Тигър” изглежда са 
схванали, че щом като са излезли с въз
никне в печата, в което предлагат добри 
условия — ще потече мед и масло. Да 
им кажем, направо: излъгали са се. Тря 
бва да се запретнат ръкави и да се тръ-

КОМИСИЯТА РАБОТИ - ИМЕНА ОЩЕ 
НЯМА

щина заяви:
— Конкретни данни още 

не мога да съобщя. Комисия
та работи сериозно. Събира
ме необходимите данни. Има 
вече лица, при които ще се 
разследва потеклото на иму 
ществото им. Но всичко 
трябва щателно да се изучи. 
Очакваме и приемането на 
съответни закони, които ще 
уточнят постъпката и ясно 
ще регулират тези въпроси.

В края на ноември мина- 
година Общинската ску 

пщина в Босилеград оформи 
комисия за изпитване на слу 

незаконно забогатява 
Трябваше да мине цял 

месец, докато комисията се 
организира и започне с ра
бота.

Председателят на комисия 
та Иван Стойнев, началник 
на отдела за обществени при 
ходи при Общинската скуп-

лата

чай на
не.

и ония които имат резервни средства 
—■ да дадат заем. Но, досега резултати 
няма. Защо?

Всички, не само „Тигър”!

М. Б.
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Електрификация в Забърдиемо

СМИЛОВЧАНИ ВЕЧЕ 

ЧУВСТВУВАТ,, БЛАГОДАТА“
=а„//, /////А/////'/Е

*ош село
'^///’//<’/////////

Въпреки, че в селото са ос 
танали повече старчески се
мейства и че мнозина още ие 
са изплатили дълговете за е 
лектрификацията, те вече се 
готвят да изградят и водопро 

както преди две години

Б. Марков

почти във всяка 
която има токна, така че

втора къща, л
има и телевизор. И не само 
телевизорите се увеличиха. 
Смиловчани купуват вече и 
други електрически уреди — 
радиограмофони, 
печки... С една дума 
вотът тук се мени из основи.

Няма ни два месеца откак 
светна тока в Смиловци. Сми 
ловчани ускориха акцията 
по електрификацията и сега 

на този „благодат".

В Босилегридска общиш

ПЪРВИ РАЗИСКВАНИЯ ЗА 

ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА
се радват

Бързо се мени картината 
на живота им. Доскоро газе- 

сега бле-

вод
направи Радейна.

мелници, 
— жи-

ницн мъждееха, а 
спали електрически глобуси

# * V , ; ^ ;
Данъкът на частните зана

ятчии ще се увеличи 
при паушалиите. По прецен
ка на общинската данъчна 
служба това е необходимо, 
защото тази категория зана
ятчии досега е заплащала по 
-малко данък от останалите.

Предложено е с 5 на сто 
да се увеличи данъка върху 
дохода от частни жилищни 
сгради. Така например 
основа на републисаиски за
кон, в тази година ще се у- 
величи данък-оборота на сто 
к« и услуги.

Да добавим и това, че за 
тази година е предложено 
данък върху общия доход да 
заплатят онези лица, чийто 
общ годишен доход възлиза 
на 33.000 вместо досегашни
те 30.000 динара.

През миналата и в нача
лото на тази седмица, в бо- 
силеградските села се про
ведох**. събрания па избира
телите, на които се обсъдиха 
предложените от съвета по 
стопанство на Общинската 
скупщина данъци и данъчни 
облагания на гражданите за 
тази година. Това ведно са и 
първите разговори за тазго
дишната данъчна 
на общината и за приемане
то на новия общински бюд
жет.

Според дадените предло» 
жения данъка върху дохода 
на стопаните няма да се уве
личава в сравнение с мина
лата година. Предложени са 
само незначителни корек
ции при отделни категории 
данъкоплатци.

само ; 7 л

:ШШШ§к'"V

-

възполитика

В. В.

Курс за квалифицирани 

работници
СЕЛО

Я полюлеи. Мнозина нароч- 
но купуват по-мощни круш
ки. Сякаш с това искат да 
разкъсат тъмата, която ги при 
тискаше толкова години.

До преди петнадесет дена 
в селото имаше десетина те
левизори, няколко електриче 
ски печки, двадесетина ради 
опарата. Само за половин ме 
сец телевизорите се увеличи
ха двойно — към тридесети-

НЕДОВОЛНИ ОТ 
ПОЩЕНСКИТЕ УЛУГИ

НазърицаПри основното училище в Долна Лисина, Горна Ръжа- 
Горна Лисина е открит курс на, Топли дол, Божица и 
за квалифицирани и високо Гложйе. С обучението ръко- 
квалифицирани работници води строителния техник Ду 
— строители. Курсът който шан Сотиров, завеждащ път' 
посещават 160 работника ор пата секция в Босилеград, 
ганизира Завода по настаня-1 Освен часове по строител- 
ване на работна ръка от Вра ство посетителите слушат 
ня. Посетителите плащат по часове по математика и тру 
400 динара а останалите раз доустрояване. 
носки понася Завода. Курси 
стите са от Горна Лисина,

телефон, който да се полз
вал в спешни случаи и за 
други важни съобщения.

На заседанието на подруж 
ницата на Социалистическия 
съюз в Назърица, на 

което присъствуваха 40 ду
ши, най-много се разисква за 
комуналните проблеми на се 
лото.

Населението не е доволно 
и от пощенските услуги. В 
това село всички пощенскиР. Каранфилов
пратки се доставят със закъ 

Пътят от Бистър до Назъ- снение от по десет —,петна- 
рица, чиято дължина е 15 ки десет дни! 
лометра още не е нагоден 
по него да вървят поне бол- лението изтъква и слабото 
ничии линейки. Хората из- снабдяване с хранителни сто 
тъкват, че не са в състояние ки. Но и тази нередовност е 
без механизация да пробият последица на недовършения 
труднопроходимите скалисти и трудно проходим до село- 
предели.

Също от голямо значение е

Писмо от Пъртопопинци
Като отделен проблем насе

Празник и нови задачи
КАКТО е известно, на 27 

януари 1973 година в Пърто
попинци бе пуснат тока. От
тогава до 10 февруари гла
вна тема беше електрифика
цията. Но радостта на пър- 
топопинчани достигна кул
минация на 10 февруари, ко- 
гато Пъртопопинци устрои 
вечеря за съседните села и 
гости от Димитровград. Тър
жеството започна към 18 ча
са. Чичо Любен, председател 
на комисията за електрифи
кация откри .тържеството и 
даде думата на Илия Петров,

председател на Общинския фикация на селото. Първият 
отбор на ССРН който преда- проект е струвал 100 000 ди- 
де на селото на подарък те- нара, с увеличение на дома- в с- Назърица да се въведе 
левизор. кинствата които участвува-

В доклада на комисията ха в 'електрификацията су- - 
се изтъкна, че това е най-зна мата се намали на 60000 дина 
чителната дата в историята ра. Всяко домакинство досе- 
на селото. Електрификация- га е внесло по 1.070 дин. За 
та направи революционен отбелязване е, че комисията . 
скок в икономическия и кул по електрификация е имала 
турен живот на хората. От най-големи мъки в своята ра 
70, електрифицирани са 53 бота в Забърдието. Селяните 
къщи. С увеличение на чие- „3*а3аха огРОмна благодар- 

Т10 ,1 ност на председателя на об
лото на домакинствата ще се щинската скупщина Дими- 
намали и сумата за електри- тър Славов, секретаря на

ОК на СКС Райко Зарков, 
председателя на Общинския 
одбор на СРНС Илия Петров 
армейците Шпирич и Лукич, 
земеделската кооперация, 
предприятието „Търгокооп", 
строителното предприятие 
„Градня" и други, които със 
своята дейност подпомогнаха 
работите да се завършат на 
време.

то път.

В. В.

Клисура

ЩЕТИ ОТ ДИВИ СВИНЕ
През последните няколко 

години и в клисурския край 
се навъдиха диви свине. Ще
тите, които причиняват на 
стопаните не са малки, но 
ловджиите в района все още 
не организират успешна хай
ка срещу тях. Само Боян Сто
янов от Прелап убил една от 
80 килограма.

Те са преокупирани с Дру
ги проблеми: има много не
регистрирани, „диви" лов
джии, които внасят сериоз
ни смущения в работата на 
дружеството. Те направо са 
избили зайците и сърните в 
тоя край. Затова е крайно 
време да се предприемат ме 
рки за въдворяване на ред в 
ловуването.

ОБЕДИНЯВАНЕ НА СЕЛСКОСТО
ПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Обединяване на пряките 
селскостопански производи
тели в смисъл на конститу
ционните амандмани бе те
ма, която се разглежда на 
заседанието на Изпълнител
ния комитет на ОК ССРН 
на 12 т.м. Разглеждайки про 
екто-закона членовете на 
Изпълнителния комитет оце
ниха, че той е крачка напред

за организация на пряките 
селскостопански производи
тели, както и ново отноше
ние към собственото произ
водство.

На заседанието бяха избра 
ни представители на Изпъл
нителния комитет, които 
трябва да вземат участие на 
съвещанието по този въпрос, 
което трябва да се проведе 
в Алексинац.

■ М. Вел.

ИЗКУПУВАНЕ НА АГНЕТАТокът даде нов подем на 
пъртопопинчани, които искат 
в скоро време да решават 
въпроса с водата, поправка 
и разширяване на улиците.

г™и™"Лската кооперация цията изкупува телета по 
„Сточар Димитровград за- 15—16 динара килограм За 
иртя 3 тт изкУпУването на аг- рогат добитък цената

Освен агнета коопера-

е от

П. Петров тегло. Б. Марков
Страница 6
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Пред избори в младежките организации
МЛАДЕЖКА СТРАНИЦА

За по-оживена 

дейност

I

Повече внимание на идеоло 

гическото образование
Ще се открият самоуправителна и политическа школи

чествуването Деня на младо 
стта. Вече утвърден като Ма 
йски срещи — фестивалът по 
повод Деня на младостта — 
ще стане истински преглед 
на фолклорното-богатство на 
българската народност от че 
тирите общини: Димитров
град, Босилеград Сурдулица 
и Бабушница, и на останали
те народи и народности в ре 
публиката. Засега са формира 
ни подгрупи, които трябва да 
предложат конкретна прог
рама за тазгодишното честву 
ване на младежкия празник.

Обстойните подготовки, ко 
ито изпълнителните тела на 
младежката организация в 
общината предприемат, да
ват основание да се вярва, 
че предизборната и избор
ната дейност ще бъдат каче
ствено по-богати. Разбира се, 
доколкото не останат в рам
ките на изпълнителните те
ла. Защото от практика 
знаем, че ако не се раз
движи членството, ако то ос 
тане настрана, трудно може 
на дело да се претвори и най 
добрата програма.

Критическият и самокрити 
чески , анализ на досегаш
ната работа е същината на 
предизборната и изборната 
дейност на младежката орга 

. низация в Димитровградска 
; община. Същевременно мла

дите ще разгледат задълже
нията, произтичащи от Пис
мото на другаря Тито и Тре- 

■ тата конференция на СЮК 
за младежта, за да опреде
лят бъдещите задачи.

Засега предизборната дей
ност се провежда в изпълни
телните тела на младежката 
организация. Тук се разиск-

ние3 3аС6Аа‘ Ции Работят «Два около двеГЛ"!..0'“* “ ™ »=: 'Г™ .-Г".
те в Бабушница, състояло се или в чужбина 
през средата на февруари дорович. 
най-голямо внимание бе 
светено на провеждането на 
заключенията от съвместно
то заседание на Общинския 
комитет и Председателство
то на ; Съюза на младежта 
по провеждането на Резо
люцията на Третата конфе
ренция на С-ЮК.

Предприемат се сериозни 
мерки, бе изтъкнато на засе
данието, натрупалите се про 
блелш и слабости да бъдат 
отстранени в Съюза на мда- 
дежта и той да поеме ролята, 
която му отговаря в нашия об 
ществено политически 
вот. На първо място — ще 
се предприемат мерки за ак 
тивизиране на младежките 
организации и активи.

Между най-неотложните 
задачи, на конто трябва да 
се обърне внимание занап
ред е — засилване на обще
ствено-политическата и идео
логическа дейност в Съюза 
на младежта.

— Културно - забавният 
живот в Бабушнишка кому
на е неразвит — казва пред 
седателя на ОК на СЮМ 
Славолюб Тодорович.

ва за основните насоки в 
бъдещата работа, за преус
тройство на организацията и 
съгласуването й с изисквани 
ята недвусмислено подчер
тани в резолюцията на Тре
тата конференция на СКЖ.

Очаква се много по-конкре 
тна и по-богата дейност да 
се разгърне по младежките 
организации. В трудовите ор 
ганизации, в училищата, на 
село, младите ще трябва да 
приемат такива програми за 
дейност и да изберат такива 
младежки ръководства, кои
то ще бъдат гаранция за пъл 
ноценен младежки живот.

Предвижда се, наскоро да 
се открият две школи за мла 
дежта. Едната — политичес
ка школа — ще бъде за сре 
дношколската младеж, дока- 
то другата — самоуправител 
ната школа — щс посещават 
младежите-работници от пре 
дприятията. Основната цел 
на двете школи е да се пови 
ши идеологическото образо
вание на младите.

В предизборната и изборна 
та дейност основно ще се 
преразгледат концепциите за

казва То-
по- Изборните събрания по 

младежките организации, 
които ще се проведат до 5 
март са удобен случай да 
се обсъдят и изнесат пробле 
мите, а на Общинската кон
ференция на 24 март —■. да 
се набележат насрещен 

план и програма за действу- 
ване занапред.

М. А.

>ки-

Ст. Н.

Акция на Съюза на младежта в Димит- 
, ровград

„Да преобразим нашите училища“
Искам да подчертая 

що: може би продължи до края на учебна 
та година. Най-добрите уче
ници, паралелки и класове, 
които се проявят 
лучат награди от Република
нската конференция на Съю
за на младежта.

Акцията ще бъде' подпомо
гната и от Републиканската 
конференция на СМС, вест
ник „Вечерни новини” и Ра
дио-телевизия Белград.

не-
единствен слу

чай е „базата” да е по-акти
вна от ръководството. Но в 
Бабушница е така. Някои се 
леки активи на Съюза 
младежта работят по-добре 
от младежкия актив в Ба- 
бушница.

— АРУГ проблем с който 
се среща младежта в наша
та комуна е — настаняване
то на работа. От 9.912 мла
дежи и девойки в общината

Републиканската конфе
ренция на Съюза на младеж 
та в съдействие с общински 
те конференции на Съюза 
на младежта е започнала с 
акция във всички средни у- 
чилища в СР Сърбия под на
звание: „Да преобразим на- 
шцте училища”. Акцията и- 
ма състезателен характер и 
целта на същата е да се по
добри успеха и активността 
на учениците.

В Димитровград тя ще 
започне от 1 март и ще

ще по

па

От миналогодишните майски тържества с Звонци А. Д.
— в стопанските организа-

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ
Младежката организация би 
трябвало да организира ко
лективни почивки и излети.

ние, младите трябва да бъ
дем носители на прогреса в 
колектива.

Бих казала нещо и за тру
довата гимнастика и за орга 
нпзирането на колективни по 
чнвки. В това отношение и- 
зобщо неч се предприемат ме 
рки, а факт е, че ние млади
те трябва да бъдем носите
ли на акцията. Почти не спо 
ртуваме. Нямаме условия.

Трябва да бъдем 

по-активни
Това са желанията на ед

на девойка. Може би нейни
те сюгжестии няма да се осъ 
ществят веднага, но във все 
ки случай върху тях трябва 
да се разисква, понеже те 
са не само осъществими но 
и нужни.

на каучукови работници смя 
там, че ще се оспособя за 
работното си място. Бих ка
зала, чс съм доволна както 
от работното си място, така 

заплатата. Имам жела- 
повече да се подго-

Петровка Христова е 
22-години. Тя вече година и 
половина работи във фаб
риката за обувки и фолии в 
Димитровград. Родена е в 
село Петърлаш и след завър- 

си основно образо- 
постъпила на рабо

та. Член е на Съюза на мла
дежта и има желание да се 
включи в редовете на Съюза 
на комунистите.

на

А. Д.

и от 
ние още 
твя-

шеното 
вание е Приемаме абонати за 

„Братство“
Мост“ и 

„Другарче“

— Като член на младеж
та доволни ли сте от работа- 

във вата на организацията 
шето предприятие?

който йПървият въпрос, 
отправихме бе във връзка с 
работното й място.

— Работя на машина, ко
ято често се поврежда и за 
която е нужна сръчност. Но 
освен това са нужни и даде
ни качества, както и знания 
по специалността. Имайки 
предвид, че съм завършила 
„Багат-курс” и сега посеща
вам курс за специализиране

_ Макар че оргаиизация-
наброява над 150 ду- 
нейната работа изоб- 
съм доволна. Бих ка

та ни 
ши от 
що не
зала, че освен две до три ак 
ции през миналата 
не предприехме нищо пове-

П. Христова

— Преди всичко, смятам, 
че младежта е недостатъчно 
включена в организацията и 
работата на Съюза на кому
нистите. И аз имам желание 
да се включа в редовете на 
комунистите. Считам, че

година

че.
за 1973 година_ По ваше мнение как

трябва да изглежда дейно
стта й?
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Коментар ■/

обезателно?Желателно или
Преди няколко години долнолюбат- 

основно училище обнародва кон- 
подвсдомственото учн- 

било

неотдавна основания 
койтоВ статута на

сс^точняват^услопнята^коитотр^бва

СК"^Т моя"знае бьл- 
гарсю. ноРможе н да не знае. Слсдова- 
телно, познаването на български език в 
конкретния случай не е съществено ус
ловие за директора на една нзвънредн 
важна културна институция в община, 
в КОЯТО поЗги стопроцентно живее на
селение от българската народност. Не- 
пшштна и чудна логика. Илн неразбн- 

несхващане на конституцношш- 
партштата

ското
кутре за учител в
лище в село Дукат. В конкурса 
забравено да се каже, че кандидатът 

другото трябва да знае добре и 
който ставамежду 

български
обучението. И за учител бива назначен 
човек, който е българин по народност, 
но не знае български език, понеже е от
раснал и се е школувал в Сърбия. Око
ло това се създадоха много неприятно
сти и за учениците, и за учителя им, и 
за трудовата общност на централното 
училище. Цели две години се разтака
ше и решаваше тоя усложнен проблем, 
все докато не се намери съответното ре 
шешю за децата и за въпросния учител. 
А последният за това време е можал да 
си намери съответно работно мястр, в 
друг край на страната ни и да няма тол 
кова главоболшк

Накрая да заключим. Нашата поли 
много ясна. Законите също така 

са ясни. Но те трябва да се прилагат и 
провеждат в практиката като се запаз
ват словото и духа им. В посочените 
примери това не е направено.

език на

ране и
те права и задължения и на 
политика за равноправие на народите и 

в нашата страна.народностите
Поставя се въпрос: 

който не владее български език, да оъде 
ръководител на културния живот в сре
да където се говори български, по-точ 

диалект на български език? За ща- 
избраннят директор на центъра 
добре български, но какво щеше 

да бъде ако за директор беше поставе
но лице, което не изпълняваше това ус
ловие. Ясно е, че статутът в тая своя 
част трябва да претърпи промени.

може ли човек,

тнка е Помощ в избора на 

бъдещия
но
стне,
знае позив

Ст. Станков
лището зависи резултата, ко 
йто ще постигнат тези уче
ници.

на учебната годи- 
наближава и уче 

клас
раят 
на се
ниците от осми 

на основните училища, четвъ 
клас на гимназията и тре

кИз дейността на просветната инспекция
Ето защо задачата на вси- 

- тази об- 
голяма. В про-

чки компетентни вВ Смиловци не спазват закона рти
ти клас на училището за 
квалифицирани работници в 
Босилеград ще се намерят 

кръстопътя на бъдеще-

ласт е много 
фесионалната ориентировка 
на учениците, засега, мал
цина са ангажирани.

матизацията на работните ме 
ста. • Основното училище в 
Тр. Одоровци е претъпилопо 
напътствията 
ра, докато в Смиловци не са, 
така че там в систематиза
цията не са внесени като 
отделни предмети физичес
ко въпитание, физика, ОТО, 
музикално и изобразително 
възпитание. Училището иди 
ректорът му са дадени за на 
казание при съдията за на
рушения-

Инспекцията се застъпва 
за въвеждане на допълнител 
но обучение в училищата ка
то изгодна форма за подобре 
ние на успеха. Колко от то
ва се 1 осъществява на дело 
ще може да се каже повече 
през второто полугодие, ко- 
гато ще бъдат извършени но
ви прегледи на работата на 
училищата.

иите училища.
Инспекцията е констатира 

ла, че по отношение на зас- 
тъпеността от квалифицира
ни преподаватели съществу
ва голяма разлика в учили
щата. В димитровградското 
основно училище само 10 ча 
сове по химия не се препо
дават от специалисти в ос
таналите училища 
ческо възпитане, ОТО музи
кално възпитание, домакин
ство, изобразително възпита 
ние. В Поганово обучението 
по математика и български 
език не се преподава от под 
готвени преподаватели, а в 
основните училища в Каме
ница и Долна Невля — био
логия-

Просветната инспекция при 
общинската скупщина в Пи
рот от началото на тази уче
бна година действува като 
междуобщинска инспекция 
за Пирот, Димитровград и 
Бабушница. Между другото 
в нейна компетенция е да 
контролира колко обучение
то се изпълнява от специали 
сти, организацията на допъл 
нителните дейности с учени
ците, организацията на тру
да в училищата, 
на работа на преподаватели
те и самоуправителните орга 
ни в училищата, ползване на 
учебниците, провеждане на 
задочните изпити и др.

През първото полугодие на 
територията на Димитров
градска община са направе
ни 10 прегледи, и то един в ните уЧИЛища в Тр. Одоров- 
гимназията, един в предучи
лищното заведение „8 септе 
мври" и останалите в основ

пред
то.на инспекто- Ако искаме успех в тази ак- 

ция нужна е дълготрайна ра 
бота. Времето, което остава 
до май трябва да се изпол
зва най-рационално. Много 
по-голяма ангажираност 
очаква от преподавателите, 
младежката организация, ро 
дителите, Службата по 
таняването на работна ръка 
и пр. Нужен е анализ на же
ланията, склоностите и усло 
вията за една правилна опре 
деленост на младия 
Учениците трябва навреме 
да знаят за повече училища 
и условията за записването 
в същите.

Учениците от основните у- 
чилшца, които ще завърщат 

(има ги над 1ь0)осми клас 
трябва да се запишат в ня
кое средно училище, а онези 
от гимназията — на факул
тет. Каква професия ще из
берат — и те самите все още 
не знаят. За това говори и 
анкетата, която проведоха 
Междуобщинския просветно- 
педагогически завод и Заво
да за настаняване на работ
на ръка от Враня. Според 
анкетата почти половината

се

физи-
нас-

плановете

човек.ученици още не знаят какво 
ще следват. Това идва оттам, 
понеже само преподаватели
те — класовите ръководите
ли, и то не всички еднакво 
говорят за избор на бъдещия 
позив. Имайки предвид, 
от правилния избор на учи-

От друга страна на основ-

ци и Смиловци е възложено 
да внесат изменения в систе- че

Ст. Н. Б. Костадинов

Младежко събрание в Босилеград
себе си в лодката. Той не е 
лош човек, а е радостен и 
щастлив и преди да се качи 
в колата, застава за момент 
пред радиатора, който блес
ти на слънцето и се наслаж 
дава от мириса на бензин и 
смрадлика. Никаква сянка 
не пада върху колата и по 
лъскавата броня няма ника
кви грапавини, нито пък кан 

в ки кръв.

РАЗКАЗС ЛИЦЕ КЪМ ПРОБЛЕМИТЕ
В момента младежта от. 

Босилеград няма къде да пре 
карва свободното си време 
поради липса на зала и мла
дежки клуб. Понякога те 
получават помещения в до
ма на Армията, но това са 
временни решения. Така ще 
бъде все докато не се напра 
ви културния дом в Босиле
град.

На 15 февруари в Босиле
град се проведе младежко 
отчетно изборно събрание на 
градския актив, на което бя
ха разгледани няколко важ
ни въпроса. На събранието 
присъствуваха 34 члена, 
дежи-служещи в различните 
предприятия и учреждения, 
студенти и младежи от гра-

ДА УБИЕШ ДЕТЕ
Стиг Дагерман (Швеция)

мла-
Г1 риятен ден е, а слънце- 
|| то стои косо над рав

нината. Скоро звънват 
камбаните, защото е неделя, 

намиране Между двете ръжени ниви

Никаква сянка ,не пада 
кухнята, въпреки че мъжът, 
който ще убие детето, вече 
е застанал до червената бен
зинова колонка в първото 
село. Това е един щастлив 
мъж, който държи пред очи
те си фотоапарат, а през оку 
ляра се вижда малка

Обаче в същото време, ко- 
гато мъжът в първото село 
включва стартера на колата, 
в третото село

да. Важен въпрос е 
на работа на безработната двама млади са намерили пъ 

Засега в цяла Боси тека, по която не са минава
ли никога, а прозорците на 
трите села в равнината блест 

Мъже се бръснат 
огледала, поставени на

Досегашното ръководство 
на актива е заместено с но- 
вЬ от трима членове. Бе из
бран и един делегат за об
щинската конференция на 
Съюза на младежта. За пред 
седател бе избран Ванче Бо- 
гоев, завеждащ двуезична 
та администрация в Общин
ската скупщина, а за члено
ве на ръководството: Боян 
Рангелов и Дивна Петраки- 
ева. За делегат в общинска
та конференция е избран 
Раде Стойков.

Бяха обсъдени няколко ос
новни въпроса, като: култур
но-забавният живот на мла
дите в града, настаняване на 
работа на безработните мла 
дежи и девойки, приемане 
на младите в Съюза на кому 
нистите, разговори с младе
жите, които работят или 
учат в чужбина и пр.

жената от
варя кухненския долап и не

младеж, 
леградска община има около 
200 души безработни, от 
ито към 120 души са до 27-го 
дишна възраст. Подчертано 
бе, че трябва да се обърне 
по-голямо внимание на подго 
товката на младите за прие
мане в Съюза на комунисти
те и марксическото им обра 
зование. Наскоро ще се ос
нове и марксически кръжок.

В разискванията младежи
те изказаха готовност да взе
мат участие с доброволните 
акции за изграждането на 
паметника на загиналите пар 
тизани на Църноок, в поправ 
ката на пътища за свързва
не на селата с града и почи
стване и разкрасяване на Бо 
силеград.

ко- намира никаква захар. Дете 
то е закопчало ризката си, 
завързало е връзките на обу
щата си и седи на

синя
кола и до нея младо момиче, 
което се усмихва. Докато 
мичето се усмихъва, а мъжъ^ 
прави хубавата

ят. пред
кух

ненските маси, тананикайки, 
жени режат кейка

мо
за кафе

то, а децата седят на подай 
си закопчават ризките. Това 
е щастливото утро на един 
лош ден, защото точно на

кухненс
ката пейка.. То наблюдава 

на ре- реката, която се вие между 
зервоара и казва: „Ще имате елхите, вижда и черната ла- 
ху аво време днес". Момиче Дия Аа леящ изтеглена на 
то сяда в колата, а мъжът, тревата. Мъжът, който ще 
които ще убие детето, изва- - загуби детето си, току-що се 
жда портфейла си и казва, е обръснал и тъкмо прибира 
че те пътуват до морето, там огледалото. На масата са на 
ще наемат лодка и ще гре- редени чашите за кафе, кей- 

ат далече навътре. През от кът, сметаната; там са и му- 
момичето хите. Липсва само 

притваря очи, 
като през затворените 
ки вижда морето и мъжа до

снимка, чо- 
векът от -бензостанцията за- 
винтва здраво капака

този ден в третото село едно 
дете ще бъде убито от един 
щастлив
още седи на пода и си закоп 
чава ризката, а мъжът кой
то се бръсне, казва, че днес 
ще се разходят с лодка по 
реката. Жената си тананика 
и поставя току-що нарязания 

А- Е. кейк в.синя чиния.

мъж. Детето все

ворените стъкла захарта и 
майката заръчва на детето 
си да изтича до Ларшоновн 
и да заеме от тях няколко

чува това и
клеп-
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Библиотечното дело Димитровградска общинав ^ААААЛАЛА^^^^^А^/\АЛААААЛААЛ^

\

ПО ЕДНА КНИГА-НА ДВАМА ЙУА1У|Ш *просвет|1 *ВДС1В0
^ редица мероприятия библиотечното значително е подобрено 

“ Библиотеката в
дело

града чествува 75-годишнина

Въпреки неблагоприятните 
условия, библиотечното 'де
ло в Димитровградска общи
на ежегодно постига по-доб
ри резултати. Бавно, но по
стоянно, се увеличава книж
ният фонд. Расте и броят на 
читателите, макар че по със
тава си почти не се мени. 
Занапред най-вече членуват 
от основните училища, гим
назисти и студенти.

В града липсват необходи
мите помещения. Книгохрани 
лшцето, и читалнята заемат 
повърхнина от около петдесе 
тина

3.916 от домашни и 3.440 кни
ги от чуждестранни автори.

БИБЛИОТЕЧНАТА ОБЩ
НОСТ

От друга страна, след ня 
колкогодишен застой, издате 
лство „Братство” тези, 
внесе първата партида книги 
от НР България, така че би
блиотеката ще опресни 
жния фонд и с книги на бъл
гарски език.

1 -'*:1
ДНИ

кни-която бе създадена към края 
на миналата година, откри 
нови възможности за разви
тието на библиотечното де
ло. Именно, библиотеките от 
Пирот, Димитровград и Ба- 
бушница, създадоха общност.
Целта е да се води последо
вателна политика за разви
тие на библиотечното дело в 
региона на трите общини, да 
се грижи за професионално 
оспособяване на кадъра, да 
се правят междубиблиотеч- 
ни заеми на книги, читатели
те да ползват всички библи
отеки, когато ,затрябва и дру

. I
75-ГОДИШНИНАТА

на библиотеката в града е 
добър повод да се разгърнат 
редица мероприятия за подо 
оряване на библиотечното де 
ло в комуната. Преди всич
ко, налага се повече 
ние да се отдели върху 
трояването на нова библиоте
чна сграда, понеже __
то помещение е неудобно.

Освен това, могат да се ор
ганизират редица манифеста 
ционни тържества, с 
да се популяризира книгата, 
и то главно сред работници
те, защото от общо 915 акти 
вни читатели, те са само де 
сетина.

г:

Ш
Ж.:квадратни метра. Мина 

лата година бе подета иници 
атива за построяване на би
блиотечна

внима- 
пос- 5 '.*сграда, но засега 

все още не е известно дали 
ще се строи.

На територията на община 
та работят още два клона — 
единият в Сенокос 
ят във

сегашно

коитого.и други- 
Бисочки Одоровци. За 

откриване на библиотечен 
клон са заинтересовани още 
села — Смиловци, Желюша 
и др., но дали ще бъдат 
рити зависи колко средства 
ще бъдат отделени от бюде- 
та.
зултатиГОАИШНИТЕ ре‘

Размяната на книги между 
библиотеките не 
набавката на нови

значи, че 
книги тр

ябва да спре. Напротив.
Норвежки композитор 1922 год.Божидар Якац:

Ст. Н.отк-
ОБОГАМБАЦЕТО НА КНИ
ЖНИЯ ФОНД Подготовки за предстоящите 

„Майски срещи“трябва да стане належаща 
задача за всички библиоте
ки. Димитровградската биб
лиотека още в началото на 
годината значително уве
личи броят на книгите. От 
републиканската културна 
общност тези дни получи око 
ло 1.200 книги от съвремен
ни югославски автори. Тези 
книги Републиканската кул
турна общност е изкупила от 
издателствата, за да стиму
лира югославското литерату 
рно творчество.

показателно говорят, че ияте 
ресът към книгата е нарас
нал. Общо в града и район
ните пунктове са прочетени 
към 5.600 книги и над 10 хил 
яди вестници и списания- 

Миналата година библио
теката в града и клоновете 
й в Сенокос и Височки Одо
ровци са разполагали с общо 
9.748 книги, от които само 
249 са купени през годината. 
При това най-много са беле
тристични произведения —

Неотдавна в Димитровград 
се проведе съвещание между 
представителите на Съюза 
на младежта, ССРН и Об
щинската културна общност 
по подготовките на предстоя 
щите традиционни „Майски 
срещи”. На съвещанието бе 
оформен инициативен коми
тет, който да изготви проек
топрограма за фестивала на 
българската народност.

На съвещанието най-много 
се разисква по обезпечаване

турна общност и бюджета на 
общината.

Участвуващите в разговора 
изтъкнаха успешно проведе
ните миналогодишни търже
ства, но забелязаха, че е нуж 
но по-голямо участие на ра
ботническата младеж. В та
зи насока бе подчертано, че 
е необходимо по-голямо ан
гажиране на Председателст
вото на Съюза на младежта.

на средства за тазгодишното 
тържество, понеже тази го
дина на фестивала ще взе
мат участие отбори и съста
ви от всички общини, които 
отчасти или изцяло са насе
лени с българска народност 
(Босилеград, Бабушница и 
Сурдулица). В този смисъл 
трябва да се види как се фи
нансират „Майските срещи”. 
Засега ще се търси участие 
от Републиканската култур
на общност, Общинската кул

както и на първичните орга
низации по предприятията.

А. Д.

бучки. И докато детето от
варя вратата, мъжът му из
виква да побърза, защото лод 
ката чака на брега, а импре 
дстои да отплуват много на
далеч. Докато тича през гра
дината, детето мисли през 
цялото време за реката и за 
рибите, които пляскат из нея 
и никой не му нашепва, че 
има да живее още осем ми
нути и че ладията ще остане 
на мястото си през целия ден 
и още много дни.

Не е далеч до Ларшонови, 
само трябва да се пресече 
шосето, и докато детето ти
ча, малката кола навлиза 
във второто село. То е мал
ко село с червени къщички 
и току-що събудилите са хо
ра, които седят в кухните 
си, надигат кафените чаши 
и виждат как колата профу
чава край стоборите и вди
га цели облаци прах. Скоро
стта е много голяма и мъ
жът на кормилото вижда то
полите и намазаните с кат
ран телеграфни стълбове ка
то сиви петна, които се мяр
кат отстрани. Летният вятър 
се ударя в предното стъкло, 
с бясна бързина те оставят 
селото зад себе си, плъзгат 
се устойчиво и сигурно по 
средата на шосето и са сами

на пътя, все още сами. Чу
десно е да пътуваш съвсем 
сам по мекото, широко шо
се, а навън в равнината вси
чко е наред. Мъжът е щаст
лив и силен с десния си ла
кът чувствува тялото на же 
ната. Той не е лош човек. Са 
мо бърза към морето. Не би 
сторили зло и на мравка, но 
въпреки това след малко ще 
убие дете. Докато се втур
ват в третото село, момиче
то отново затваря очи и си 
казва на шега, че няма да 
ги отвори, докато не стигнат 
до морето. И в такт с леките 
полюлявания на колата меч
тае за блестящата морска по 
върхност.

А животът е устроен без
милостно. Една минута пре
ди да убие детето, щастли
вият мъж е все още щастлив 
и една минута преди да из
крещи от ужас, жената все 
още може да мечтае със зат
ворени очи за морето, и през 
последната минута от живо
та на едно дете родителите 
му могат да седят в кухня
та, да очакват захарта, да 
говорят за белите зъби на де 
тего си и за пътуването с 
лодка, а то самото в същото 
време може да затваря една 
порта и да се готви да ггре-

майка, която е забравила да 
купи захар, а праща детето 
си да изтича през улицата 
да вземе на заем и също та
ка трудно лекува съвестта 
на щастливия някога човек, 
който го е убил.

Защото, който е убил дете, 
не отива до морето. Който е 
убил дете, пътува бавно и 
мълчаливо към къщи, а до 
него седи една занемяла же
на с превързана ръка и във 
всички села, през които ми
нават, не могат да видят ни 
то едни весел човек. Всички 
сенки са прекалено тъмни, а 
когато се разделят, те ще сто 
рят това съвсем мълчаливо и 
и мъжът, който е убил дете
то, знае, че мълчанието е не
гов враг и че трябва да ми
нат много години от живо
та му, за да победи този враг 
като си казва постоянно, че 
но е бил виновен. Но знае, 
че това е лъжа, а в мечтите 
на безсънните си пощи ще 
желае да получи обратно ед- 
на-едииствеиа минута от своя 
живот, за да я устрои дру
гояче.

Но животът е така безми
лостен към тези, които са 
убили дете, че след това вся 

ко нещо идва твърде късно.

Курс по поли
тическо обра

зование на 

младежта

сече шосето, като държи в 
дясната си ръка няколко бу
чки захар, увити в бяла хар
тия, и през тази последна 
минута то не вижда нищо 
друго освен дългата, блестя
ща река с големите риби в 
нея и широката ладия с не
подвижните гребла.

След това вече е твърде 
късно. След това синята ко
ла стои напреки на шосето, 
жената изкрещява и дига.ръ 
ка към лицето си, а ог ръка
та тече кръв. След това мъ
жът отваря вратата на ко
лата и се опитва да стъпи на 
краката си, въпреки че носи 
в себе си празнината на ужа 
са. След това няколко бучки 
захар се търкалят безсмислс 
но всред кръвта и пясъка, а 
детето лежи неподвижно по 
корем, плътно притиснало ли 
це върху настилката. След 
това двама души с бледи 
лица, без да са изпили кафе
то си, тичат през отворена
та порта и виждат една глед 
ка, която няма да забравят 
никога. Защото не е истина, 
че времето лекува раните. 
То ие лекува раните на ед
но убито дете и много труд
но лекува болката на някоя

От 20 тдг. в Димитровград 
работи тримесечен курс по 
политическо образование на 
младежта. Лекции ще се нзна 
сят два пъти седмично. В ги
мназията „Й. Б. Тито” вече 
има 40 курсисти, а числото 
им нараства от ден на ден. 
Голям интерес съществува и 
за школата на самоуправи- 
телите. Има вече 50 канди
дати.

Курсовете се организират 
с цел да се подобри идеоло
гическото образование на 
младежта. Почин са дали Об 
щинския комитет на 
Общинската . конференция на 
младежта и комисията за ор 
ганизация и идейно-полнти- 
тическо образование при ОК 
на СКС.

СКС,

А.
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Босилеград
Димитровград

Ваксинация на децаНад 60 лица с доходи 

по-големи от 30.000 динара
30.000 — 40.000, трима от 
40.000—50.000 и две лица от
50.000 до 60.000 динара. Също 
има и осем гимназиални учи 
тели, обаче на всички дохо
дите са от 30.000—40.000 ди
нара. От фабрика „Тигър" 
има четири лица е приходи 
от 30.000 до 40.000 и три ли-

40.000 до

които не са се отзовали към 
законните си зъдължеиия- 

Според данните тази годи- 
има почти 2,5 пъти пове

че лица, които са длъжни да 
платят облагане на съвкуп
ния доход. Интересно е да 
се направи един анализ, кои 
лица са най-добре платени.

Всички онези лица чиито 
доходи надминават сума от 
30.000 динара (валидно заоб 
щина Димитровград) са били 
длъжни да гй декларират в 
Службата за обществени при 
ходи. До 31 януари според 
законния срок) това са сто
рили 60 лица. Интересно е, 
че и след тая дата се обаж
дат лица, чиито приходи над 
минават тази сума. Тези ли 
ца се оправдават, че са за
бравили, обаче изглежда, че 
се касае до големите наказа 
ния (от 500 до 20.000 динара).
Както ни осведомиха в Слу 

жбата за обществени прихо
ди, вероятно ще има лица,

на

ца с приходи от 
50.000 динара. Интересно е, 
чо от служещите в община
та само три лица имат при
ходи от 30.000 до 40.000 дина
ра. Интересно е, че нито е- 
дин търговски агент не е де
кларирал съвкупния си до
ход.

Най-големи доходи имат 
служещите в Здравния дом. 
От тях над 30.000 динара през 
1972 година са получили 11 

то от 30.000—40.000лица; и 
петима, от 40.000—50.000 два
ма, от 50.000 до 60.000 трима 
и над 60.000 динара едно ли
це. След тях са служащите 
в митницата. Две лица от

на общината, щеОт преди една1 седмица и бо 
силеградския здравен дом 
започна ваксинация на деца 
срещу различни болести, 
що бъдат ваксинирани глав
но деца от три до четириго
дишна възраст.

чки села 
приключи до края на месец 
март. Ще бъдат ваксинира- 

общо 3.070 деца.

А. Д.

ни
На снимката: ваксинация 

на децата в здравния дом.Наши курсива
Тази масова ваксинация, 

която ще се проведе във вси В. В.

СЕГА?КАКВО Г. Любата

Отровила се с »етиол«печата, а на утреден — вече било къс
но...

В протокола от конференцията на 
Социалистическия съюз в трети ра
йон в Димитровград, е внесено и след
ното:

Нещастници!
Мотивът за това самоубий 

ство, каквото рядко се»слу
чва в Босилеградска общи
на, не е известен. Обаче пре 
дполага се, че тя е посегна
ла върху живота си в моме
нт на силно душевно разст
ройство, предизвикано от 

оло 100 грама етиол и след убеждението, че е болна 
кратко време починала в те
жки мъки.

Двадесет и осемгодишна
та домакиня Нада Кирилова 
Рангелова от махала Лавра 
в село Горна Любата се от- 
ровала с „етиол”. В момента, 
когато край нея у дома ос
танало само шестгодишното 
й дете, тя изпила ок-

— Раздадохме 600 покани, а както 
виждате, на конференцията присъству- 
ват само 60 членове на ССРН. В район
на живеят около 300 комунисти, а тук 
ги няма?

НЕ МОГАТ ДА ВИДЯТ ВСИЧКО

Своевременно гости от вътрешността 
се оплакали от услугите в „Балкан”.

В същия хотел неотдавна посред нощ 
се събудих от силен гьлч. Крещяха и 
гьлчеха някакви хубаво облечени граж
дани.

Какво да се прави сега? .

В. В.За чудо, нито един от тези гости не 
беше димитровградчанин — бяха от въ
трешността.

КУСОВРАНСКИ „КЛИНЦИ”

На подобна конференция в Куса вра
на е казано:

— Нашата вата няма теглилки. Ме
рим с клинци!

Магазинерът Драго Гещамов каза, че 
не е крив дето се мери с клинци...

Сигурно е обаче едно (и то без обя
снения): Драго с тези клинци не под- 
ковава самия себе си.

КАТИНАРИ И ВРАТА

От вратата на канцеларията на ди
ректора на „Търгокооп” и директора на 
„Сточар” е свален катинара.

На последното събрание във връзка 
с амандманите е забелязано, че между 
„Сточар” и „Търгокооп” много други 
врата още сй стоят затворени.

По повод ненадейната смърт на нашия скъп син, 
баща, съпруг, брат и чичо

МИХАИЛ — МИКИ Н. НЕЙКОВ

починал на 9 февруари т.г./
изразяваме своята дълбока

НЕЩАСТНИЦИ САМО ГОТОВИ ПАРИ!

Бензин и нефт ,ДОгопетрол” дава 
само за готови пари. Не признава джи- 
ро-сметка или полици. Питали 
— защо? И се досетили?

Джиро-сметката им е в блокада, 
а от дневния пазар си подсигуряват лич- 
ВДте доходи, командировъчни и подоб-

М. Б.

Просветните работници от 
ни училища в Димитровградска об
щина успели преди да влезе 
ла новия закон, да 
извънредни заплати 
доходи. С „къси ръкави” останали само 
преподавателите в основното училище в 
Каменица. Когато в Димитровград ре
шавали по този въпрос, не били взели

основ-
(в си- 

си вземат 
над личните благопарностхората

на всички близки, познати, приятели и роднини, 
телеграма, писмо или присъствието си 
нашата дълбока скръб.

Топло благодарим-на неговите колеги от редакция
та „Братство", които ни помогнаха да го донесем в 
вата Славиня и го погребем 
вите деди под Видлич.

Благодарим

които с 
съучаствуваха вБосилеград

него-
в свещената земя на .него-»3абравени« данъкоплатци обществено-политическите 

от Ниш, Пирот и Димитровград, 
представители почетоха паметта 

Благодарим на Ученическата 
градската гимназия, която 
ния му дом. ‘

Благодарим на всички ония 
вства за нашия така рано и така 
Мики.

на организации
които чрез своите 

на нашия покойник.
музика от димитров- 

изпрати нашия Мики до веч-
От 400 данъкоплатци: час

тни занаятчии, занаятчии от 
свободна професия и прите
жатели на квартири дадени 
под наем, в данъчната служ 
ба на Босилеградска община 
до 1 февруари само 202 ду
ши са декларирали приходи
те си за миналата година. 
От тях след определения срок 
са декларирали приходите си 
още 20 души, но в данъчна
та служба ще преценяват оп

равдаността на закъснението 
им. Обаче за ненавременно
то отчитане пред данъчната 
служба може да се наложи 
глоба и до 20.000 динара.

За плащане на данък вър
ху личен, доход от редовна 
работа са търсени доказател 
ства от 16 души. Според ре
шение на Общинската скуп
щина тоя вид данък са дъл-

жни да платят всички граж
дани, чиито годишни прихо
ди възлизат над 3 милиона 
стари динара. Между декла
риралите приходите си, най- 
много има лекарц и самосто 
ятелни занаятчии. Най-голям 
приход е декларирал дирек
тора на Здравния дом — об
що 82.000 динара.

които имаха топли чу- 
ненадейно напуснал ни

Славиня, 20. февр. 1973 г. Дълбоко опечаленото 
семейство Нейкови

В. В.
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15 часовете за отдих и почивка
ЛАЛАААЛЛ

Виц за 

лошата жена
ПИШЕТЕ НИ

Един човек имал много 
зла жена. Веднъж съседи
те му поискали да се нас- 
меят на своя приятел и с 
престорена уплаха му съо 
бщили:

Стизаю ми 

писма
— Комшия бре, удави 

се жена ти, отнесе я река- 
ката !
Уплашил се горкият, жал 

му било за децата и хук
нал нагоре уз реката да 
спасява жена си. ОПА, бато, почеше да ми стизаю писма. 

Децата написаше обявление и са свак дън ми 
дойде некойе писмо ,ама без подпис. Нече да 
си тураю тераежа у гачете ко мене.

Йедно дете од Лукавицу, пише и пита кико 
може карта за автобусат да се плача по йедън 
динар от Димитровград до Лукавицу и от Ди
митровград до Гоиндол.

Друг ми пише, че ишъл у Градине и свър- 
нул у задругуту да купи локум, ка улезнал там, 
видел че се подшишую. Каже ка видел това, 
станул ко треснут на вратата. Куде се йе виде
ло и чуло у продавницу да се подшищуйу.

А йедън човек од Лисину одкуде Босиле
град ми пише и моли писмото да му одщамла- 
мо. Видим да йе имал голему главоболим със 
сина си и затова че ви кажем кво ми пише.

Детето му завършило основну школу и пре- 
шло у гимназию. Уместо за четри оно завър
шило за седам године. А после почело да сту- 
дира за агронома.

,,Пройдоше неколко године и детето само 
дума: Йогите два испита ми остануше“ — пи
ше човекът. — Ние прачамо кроипьете за Бео- 
град с черЬете що покре нас остареше. Йедън 
дън се чу у село, че моят син вачал дим на ста- 
ницу. А после чу, че станул и ветеринар док
тор. Ишъл по Банат и шприцувал говеда, та. 
сума ти паре вачал“.

Тека ми пише човекът. Па са кой има сту
дента у Београд и он каже „йоште два испита 
има до дипломсйи“, нека си поведе сметку.

Са йоше йедън пут да благодарим на ония 
. што ми писаше писъмца. Добре йе че крити

кува йедно друго, ама и нека се подпишу да не 
иде само по мене борията. Тека и требе да бу 
де: кой кво износи на критику да буде явно, а 
не по кърчмете и йошетията.

Е, те тека!

Кой о на фотографията? —• Комшия бре, надоле, 
■надоле я отнесе водата! 
защо тичаш нагоре? — ка 
зали му смаяните съседи. 
— А той им отвърнал:

На тази стара фотография са бойци от 
Осма оръбска бригада, в края на войната, ве
роятно в Битоля. Данни за лицата «а фотогра
фията нямаме. Очакваме някой —■ Досега тя всичко пра 

веше наопаки, па рекох и 
сега тя е нагоре, уз 
ката. Такъв и е хатъра.

от тях да ни 
пише кои са и къде точно е направена?

ре-

Епиграми БЕЗГРЪБНАЧНИЯТ

Притежава особеност незаменима, 
когато настават нагли промени 
с виртуозност почти незрима 
паметта си през нощ да сМони.АНТИПОСЛОВИЦА

' Ст. Н.Казват: човека така живее, 
както сам си го нареди.
Не, той трябва още да умее 
някой да му го благослови. ★

— Чух, че учителката по
викала баща ти да му се оп
лаче от поведението ти. Ка
кво стана?ТРУДОВА

— Нищо. Днес тя повика 
оплачеизгорях!На работата си 

Чудно — пепел или прах
майка ми, за да се 
от държанието на баща ми.

от такъв все още не видях! *
— Кажи татко, истина ли 

е, че Земята се върти около 
слънцето?

— Разбира се — отвърна 
бащата.

— Ами когато няма слън
це? ...

АРШИНИ

За проявите — едни и същи 
аршините си сменяват.
Та нима хората от къщи 
с другите да изравняват!?

МАНЧА

Димитровград 

днес и утре
цст. петров /^52^

ВдО^он^и
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штдядо ■

ристо

СОБСТВЕНИКЪТ НА СГРАДАТА, В КОЯТО СЕ НА
МИРА ПИРОТСКИЯ МУЗЕЙ ДЯДО РИСТО И НЕГО
ВИЯ СИН И ВНУК ПОЛУЧИХА ПРЕДИ ИЗВЕСТНО 
ВРЕМЕ НОВИ ПОРТРЕТИ ОТ НАШИЯ МЛАД ХУДОЖ
НИК ОТ ЖЕЛЮША ИВАН КОЛЕВ.

Из съкровищницата на 

пиротския музей
2000 ЕКЗЕМПЛЯРА КЕ 
РАМИЧНИ ИЗДЕЛИЯ 

ЯШМШШ: I й Ш Музеят в Пирот има 
богата сбирка на кера- 

' - I мични изделия. .Това
№ говори, че в Горно 

Пошпиавие хората се 
занимавали с керами- 
ка.

Всички техни съдове 
■М са били от керамика. 
Я В музея (на снимката) 
й се намира „шепендер” 
Щ от две оки, който се 
тк използвал за принася- 
^ не на вино.

Изработката на кера 
мични изделия вече 

^ напълно изчезва в Гор 
^ но Пошппавие, зато- 

'! ва Музея има в план
Аа открие работилница 
за керамика, която ще 

"\У запази традицията и 
. ^ ^ изработва (копира) ста 

- Р,гго егземпляри в ту-
ристически цели.

тшземпляра, стари фотографии, книги, о- 
ръжие, нумизматически сбирки и дру
ги предмети, намерени в Горно Пони- 
шавие. Тези предмети и документи го
ворят за обществения и икономически 
живот на стария Пирот. Тук се пази 
знамето на певческото дружество „Мо- 
мчило" едно от най-старите дружества 
в Сърбия, овчарска чаша за вода, наре
чена „чавчаг”, напомняща на планински 
кладенец.

Ще ви запознаем с няколко екзем-

ПИРОТСКИЯТ МУЗЕЙ не съществу 
ва отдавна. За кратко време завоюва 
високо реноме и се превърна в култур
но заведение в Горно Понишавие. Поме
стен е в най-старата и най-голямата 
ориентална сграда в Пирот. Построена 
е през 1848 и се нарича „Дядо Ристин 
конак".

I

Ш
X-

Сградата била собственост на Ристо 
Христич — „мали Риста", богат търго
вец, роден в село Завой. Къщата има 
15 стаи.

т
шШтШ
ШШ-Иж

Музеят в Пирот има около 4 000 ек- пляра.

Най-старата книга в Горно Понишавие
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ТУРСКИ НАДГРОБЕН ПАМЕТНИКш
Паметникът е от 1729 година и не е 

интересен по това, че е най-стар, но по.Ш
това че е намерен в центъра на Пирот 
използван за праг на една стара къща. 
Паметникът е направен на пиротския 
турски кадия и надписа на него гласн: 
„Тук лежи кадия пиротски. За неговат^ 
душа направи поклон и прочети фатима 
(став от Корана). Надписът на паметни
ка е на арабски език.

тозар Радойчич от 
тази книга съществу 
ват само три екзем
пляра в Югославия, 
от които тази в Пи
рот е най-добре за
пазена. Книгата е бо 
гато илюстрована и 
всяка страница има 
оригинално художе
ствено решение.

„Допълнителни тре 
бник“ от годи
на, стара 427 години 
е същевременно и 
най-старата книга в 
Горно Понишавие, 

•печатана във Вене
ция. Подарена е на 
музея >от Димитрие 
Живкович. По мне
ние на професор Све

№

писна книгаРОАНИТЕ ЛЕКАРСТВА” - Ръко-

Рькописът на тази книга води потекло от 18 и 
началото на 19 столетие. Писан е на старославян
ски език с четлив почерк. На 32 страници са за- 
бележени 109 рецепти срещу различни болести. Гот 
лемината на ръкописа е 13x9,5 см. Превод не е на? 
правен. Интересен е от медицинска гледна точка.
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