
Посещението на Стане Долапи е НР България
Босилеград

Особено внимание 

сътрудничеството между двете 

страни и партии

АВТОМАТИЧНАТА ЦЕНТРАЛА 

Е В ДЕЙСТВИЕ
е посветено на

В Босилеград миналата се
дмица бе пусната в действие 
автоматична телефонна цен
трала.

Засега тя има 400 номера. 
Мнозина хора в Босилеград 

вече са подали искове за въ
веждане на телефони.

В. В.

Стр. 2
ДимитровградьФягстйо ИЗБОРИ ПРЕЗ МАРТ

Изпълнителният комитет 
на Социалистическия .съюз, 
на заседание от 23 февруа
ри, прие заключение избор
ните събрания по селата да 
се проведат през март. Също 
бе решено Общинската кон
ференция на ССРН да се уч
реди през месец октомври 
т.г. Във връзка с предстоящи 
те избори се изтъкна, че е 
нужно да се спазват крите
риите за изборите в ССРН.

Разисквайки по проблеми
те, на ССРН неведнъж бе ка
зано, че отзива на граждан
ството на различни заседа
ния на ССРН, нарочно в гра 
да, е много слаб, дори и то
гава, когато се разглеждат 
най-важни задачи и пробле
ми.

*>* »«СТЦИИ МА БЪЛГАРСКАТА 1А<и»»ямаст ■ с^р

Също бе констатирано, че 
в различните тела на ССРН 
има малко членове на Съюза 
на комунистите.
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От събранията на избирателите в Босилеградска община

МНОГО НЕРЕШЕНИ ВЪПРОСИ »СВОБОДА« ИЗНАСЯ В 

БЪЛГАРИЯМиналата седмица в Боси
леградска община приключи 
ха събранията на избирате
лите, на които се обсъдиха 
проектопредложенията на да 
нъка и данъчните облагания 
за тази година. Обаче на те
зи събрания се водеха разго
вори и по други актуални въ 
проси.

Във връзка с предложени
те данъчни облагания бяха 
направени известни забележ 
ки и същевременно дадени 
нови предложения. В селата 
на тлъминския район са пре 
дложили за тази година да 
им се намали данъка с 50 на 
сто, защото през лятото гра
душка напълно унищожила 
реколтата. На тоя район пре 
длагат да се премахне заяла 
щането на данък на кола с 
животинска тяга или пък те
зи средства да се изразход
ват за поправка на селски 
пътища. Предложено е, съ

що така, да не се плаща и 
данък върху частни жнлищ 
ни сгради които на село не 
дават доход.

на строителните работници. 
Защото често пъти досега 
еднакво са натоварвани пос
тоя ните и сезонните строите Конфекция „Свобода” запо 

чна с износ на стоки и в Бъл 
гария. Между конфекция 
„Свобода” и упълномощено
то предприятие за внос—из
нос от НР България е склю

чен договор „Свобода” да 
произвежда и за българския 
пазар и вече на 26 февруари 
за България е пратена пър
вата партида от няколко хи 
ляди парчета костюми, мъж
ки и женски палта и тл.

Интервю на президенти Тито на рвдак- 
тора на Вйесник“ Дара Янекович

Промените в отношението 

на силите в света допри
насят към политиката на 

необвързаността

От събранието на избирателите в с. Извор

В районите на Любата и 
Лисина населението търси да 
се преустанови облагането и

ли. А разликата в доходите 
им е наистина твърде голя
ма.

В повечето села събрания
та на избирателите са изпол 
звани за въвеждане на мест
но самооблагане и за плани
ране на комунално-битови 
акции. От общинския фонд 
за пътища търсят материал
на помощ за прокарване на 
нови трасета. Такава помощ 
търсят Доганица и Назъри- 
ца за пътя Бистър — Догани
ца, Голеш и Жсравипо запъ
тя Голеш — Карамаиица и 
други села.

Почти във всички села в 
общината са водени разгово
ри и за електрификацията. 
Предложено е да се въведе 
дългосрочно местно самооб
лагане в работна ръка и па-

«ишишшшшмшштн!
Срещи

Човекът, който
»свързва«
градове

I в този
I БРОЙ;

ПРЕЗИДЕНТЪТ ЙОСИП БРОЗ ТИТО е приел на 
5 февруари на Бриони редактора на „Вйесник”, Дара Я- 
некович и в по-дълъг разговор е изложил своите мне
ния по редица актуалнн въпроси по международните от
ношения и положението в света. Поместваме част от 
интервюто на президента Тито.
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I Пред 8-ми март: ЗА ЧЕТВЪРТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 

НЕОБВЪРЗАНИТЕстр. 4ПО-ДОБРИ
УСЛОВИЯ

по-високо
ЖИЗНЕНО
РАВНИЩЕ

ДАРА ЯНЕКОВИЧ: Пред
ставители на Индонезия и 
Малсйзип напуснаха минис
терската конференция в Джо 
рджтаун, а някои бяха нещо 
недоволни ...

заннте, 1961 година, участву
ваха 28 страни — 25 с право 
на глас и 3 като наблюдате
ли. На втората конференция 
в Кайро, през 1964 година, 
това число се увеличи почти 
два пъти — участвуваха 47 
страни с право «а глас и 10 
в качество на наблюдатели. 
На третата конференция в 
Лусака, през 1970 година, у- 
частвуваха 54 страни с пра
во на глас и 10 като наблю
датели.

Аз илюстрирам това с те
зи данни, защото те най-до
бре показват, че заинтересо
ваността за политиката на 
необвързаност е все но-голя- 
ма и по-голяма, а не обрат-

риФизкултурна
та общност - 
изходно 
начало

Както и ио-рамо, и на този 
събрания па избирателите 
твърде остро бс поставен въ
проса за социалното осигуря 
ване и обема на здравната 
защита, която сега ползва 
селското население. Хората това не трябва да се придава

някое особено значение. Уве

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО: На

от село считат, че имат огра 
пичони здравни права, и скъ 
по им излиза осигурява-

рем съм, че тези страни ще 
изпратят свои представители 
на четвъртата конференция 
на шефовете на държавите и 
правителствата.

Но вижте, слуховете, че 
пеобвързаиостта е надмина
та иай-добре опровергава фа 
ктът, че в Белград иа първа- 

В. В. та конференция на нсобвър-

стр. 10стр. 3
пето.

Дадените забележки и пре 
дложения от събранията на 
избирателите .ще бъдат раз-

ПРЕДПРИЯТИЯТА И 

стр. 7
ЗА ГГ 
ЗАК0ИН0СПА гледани иа предстоящата се

сия на Общинската скупщи
на в Босилеград. но.

(НА 2 СТР.)мшнш1т1шшиш11Н1а1Ншт111»»И111Л1111ШШ11И11МШ111Ишнп11ШшШ■ншимпишмшиш



■ -V а а

Я» интервюто на президента Тито. на „Вйееник“
г П'отношението на силите в света; допринасят 

към политиката на необвързаноотта
Промените в$ У*
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каже, пълно сътрудни- 
Със Съветския 

всички други страня, 
Албания. С България 

което е, по мое

да се 
чество. 
юз и с 
освен с

начала и е отравноправни 
полза за двете страни.

Получавахме и получаваме 
кредити и на Запада, от амс 
рикански и други банки и не 
отидохме в Атлантическия 
пакт. Но не трябва да ни 

това ни подхвър- 
Подхвърлят ни те

съ-.иа миролюбива коегзистен- 
ция, без оглед на разликите 
в обществените системи. Ние 
строго се придържаме към те 
зн принципи в отношештята 
с всички държави, както в 
Африка, където сме ангажи
рани икономически и полита очудва, че 
чсски, така й йа другите кои лят отвън.
тииенти. Никога и никъде и м>уги раоотаи ВСИЧКИ 
ние не сме се намесвали във ВРЪЛКИ I-» и
вътрешни работи на други. КОМУНИСТИЧЕСКИ
На никого не сме натрапвали снРКПЯНЧ- Презпашата обществена система. ДАРА ЯНЕКОТИЧ ^ 
Но хората идват у нас, искат последните го^нитеп у *
да видят какво сме направи ва съществено А ** мунис 
ли, как работим, а това мо-
же да се допусне. тическите партии.

Строгото зачитане на прин те желали А» ™ «ажет 
ципа на ненамеса във вътре това. Вие който, като 
шиите работи на други стра нерален «крегар на Комуи^ 
■ни ни създаде голям прес- етическата партия на «-«госла 
тиж в много страни. Ако ня вия 1948 година о™Ф“™ 
ко)Л поиска от нас някой съ противоставихте срещу пр 
вет, ние можем да кажем общаването към едда це 
какво мислим по тоя въпрос тьр, на Сталин и Комиифор 
и нека тогава той види дали ма? 
това може да му послужи ка 
то опит или «е, това си е не 
гова работа. Обаче, вътреш
ните проблеми всяка страна 
трябва да си урежда сама, 
тук никой не трябва да се 
бърка.
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО със
СССР НА РАВНОПРАВНИ 

НАЧАЛА

Защото между необвързаните 
има няколко страни, 
представители са за ограни
чаване на тоя критерий кои 
то мислят, че числото на не
обвързаните не трябва да бъ 
де така голямо. Те считат, чс 
ис изпълняват всички усло
вията да бъдат в групата па 
необвързаните страни. Аз не 
бих се съгласил с тях. Но то 
ва е деликатна работа, за ко
ято трябва добре да погово
рим и решаваме. Аз необвър
заните считам повече като 
съвест, повече като такива, 
които не са съгласни с поли 
тиката, която водят днес ия-

(ОТ 1 СТР.) чиито
ДАРА ЯНЕКОВИЧ: От пъ

рвата до третата конферен
ция на шефовете на държа
вите и правителствата на не
обвързаните страни, 
риод от девет години, броят 
на необвързаните страни 
нарасна почти два и полови
на пъти...

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО: У- 
беден съм, че на четвъртата 
конференция ще участвуват 
повече страни, отколкото в 
Аусака. Това значи, че 
бвързаността не върви 
низходяща линия. Напротив.

ДАРА ЯНЕКОВИЧ: Про
тивниците на политиката на 
«©обвързаност ярко подче
ртават и различията в инте- 
ресите и становищата на нео 
бвързаните, които без съмне 
ние съществуват, тъй като 
сред необвързаните има стра 
ни с различни обществени 
устройства. Кое е именно то 
ва, което обединява така раз 
личните страни, което ги съ
бира във вое по-голям брой?

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО: Не 
обвързаните страни могат да 
имат различни противополо- №$ 
жни становища по отделни Е 
въпроси, но не по главните. | 
Когато се касае за въпроси- | 
те, които засягат и натискат | 
света, каквито са: окончател 1 
на деколонизация, помощ на ш 
неразвитите страни, ненаме- | 
са във вътрешните работи | 
на други, разоръжаване и « 
т.н. — що се касае до това, ^ 
аз мисля, че не съществува ] 
страна, която да не е съгла- | 
сна по тези въпроси. Ако сме 
съгласни само тези въпроси^ 
това е много нещо.

Ето защо аз винаги бях по ||| 
въпроса за разширяване на 
редовете на необвързаните, 
по отношение на критерия ( 
да бъдем възможно по-гъвка 
ви. Дори и когато се касае 
за приемане на документи, 
не трябва да бъде само един 
но повече. И тук трябва да 
бъдем гъвкави. Защото, как
то вече казах, съществено е 
нашето единство по основни 
те въпроси, за които 
говорих. И заради това, чи
слото на необвързаните ще 
расте постоянно. И още не
що: вземете всяка необвърза 
на страна отделно, малка или 
средна, каква роля би могла 
да играе отделна и сама на 
международното поприще? 
Обаче когато тя е в рамките 
на 60 или 70 държави, това 
е -нещо друго. Основното е 
обаче, че активността на не
обвързаните в разрешаване
то на спешните и най-актуал 
ни проблеми на днешното 
време трябва постоянно да 
се чувствува. Това е твърде 
важно. И Югославия е длъж 
на възможно повече да се 
ангажира, па и сега в подго 
товките за четвъртата конфе 
ренция.

ДАРА ЯНЕКОВИЧ: Мисля, 
че на конференцията в Луса- 
ка за църви път започна да 
се говори за „движение" на 
необвързаните. Считате ли, 
че това название е правилно

по-малко, 
мнение, погрешно.

ДАРА ЯНЕКОВИЧ: Какво 
мислите, че трябва още да се 
мени и има ли още нещо 
по-съществено, което трябва 

мени в отношенията ме

в пе-

да се
жду комунистическите пар-

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО: Аз 
мисля, че тук на нищо не 
трябва особено много да се 
набляга, трябва да се води 

Ниенео-
сметка за реалността, 
имаме единни възгледи, ко
гато се касае за солидарност, 
на ин тер н а цион алИстич е ско 
становище по общите въпро
си. Това не е спорно и тук 
трябва да вървим заедно. А 
когато идват делегации, те 
имат възможност да видят - 
всичко какво се прави у «ас, 
но не и да правят въпрос за 
онова, което не им харесва. 
Защото ние не можем да се 
съгласим да приемем нещо, 
за което считаме, че не ни 
подхожда, а на тях им е под 
ходя що, нито ние нещо по
добно търсим от някого.

по

■' -

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО: То 
ва мина, това е надминато. 
С почти всички комунисти
чески партии в Европа идру 
гаде имаме връзки. Разменя
ме делегации: техни делега
ции идват у нас, а наши о- 
тиват при тях. Това е, може

ИЩШр №шшт

Посещението на Стане Долапи е България.■!

ДАРА ЯНЕКОВИЧ: След не 
отдавнашното отпускане на 
кредити на Югославия от ст
рана на ССС!-* в някои кръго
ве се чуха слухове, а някои 
световни вестници на Запада 

Щ писаха, че Югославия прави 
Щ основни корекции на полити 

ката си към Съветския съ- 
Ц юз. Такива мнения разпрост- 
Ц раняваха и някои кръгове у 
Ц нас. Моля Ви, да кажете не- 
ЦЗ що повече за югославско-съ- 
У ветските отношения и сътру-

ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ Е ПОС
ВЕТЕНО НА СЪТРУДНИЧЕСТ
ВОТО МЕЖДУ ДВЕТЕ СТРАНИ 

И ПАРТИИ

нш -- -
щ* ■ -щшмт

Ш
Ш:

ш витието на отношенията и съ 
трудничеството между двете 
страни и партии. 11о тези 
въпроси бяха разменени из
черпателни, откровени и по
лезни мнения.

Двете страни изразиха убе 
ждение, че разговорите са 
принос за понататъшно раз
ширяване и задълбочаване 
на сътрудничеството между 
Българската комунистическа 
партия и Съюза на югослав
ските комунисти и двете съ
седни социалистически стра
ни.

Щ дничество. По покана на първия сек-
ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО: От ретар на ЦК на Българската 

както — преди повече годи- комунистическа партия То
ни — се подобриха отноше- дор Живков секретарят на 
нията със Съветския съюз, на Изълнителното бюро на Пре

дседателството на СЮК Ста
не Доланц направи посеще
ние в НР България от 20 до 

трето място, а наскоро може 24 февруари 1973 година. Дру 
да бъде и на първо място в гарят С. Доланд беше при

дружен от другарите Ванчо 
А що се касае до кредита, апостолски, подпреседател 

на Собранието на СР Маке- 
Живан Василевич, 

член на Секретариата на ЦК 
две ще нарасне на милиард, на Съюза на комунистите на 
Освен това. Съветския съюз Сърбия, и Раиф Диздаревич, 
е голям пазар за нашите сто помощник секретар на Съюз 
ки. Ние там продавахме и ния секретариат на външни- 
продаваме онова, което не мо те работи, 
жем да продадем на запад- '} Другарят С. Доланц с ос
ния пазар. И това е от голя- таналите другари посети Со
ма полза за Югославия. Но фия, Варна и Велико Търно- 
ние с това не сме направили во;
никакви политически отстъп Другарите Стане Доланц и 
ки. Ние сме приети като нео Тодор Живков водиха разго 
бвързана социалистическа вори; по време на които вза 
страна, като страна извън имно се информираха за въ- 
Варшавския пакт. Кредитът, трешната и международната 
който получихме ние не тър- дейност на двете партии, 
сихме безплатно, ние плаща- В разговорите участвуваха: 
ме всичко. Нищо не взима- от югославска страна — 
ме безплатно. Но тоя кредит др. Стане Доланц и при- 
е от голяма полза за нашата дружаващите го лица и 
страна и поради това, чемо посланикът на СФРЮ, в 
жем да излезнем със стоки НР България Анте Дрън-

дич; от българска страна — 
Констатин Теллалов, секре 
тар на ЦК на БКП, Ненко 
Чендов, заместник-министър 
на външните работи, Георги 
Петков, началник на отдел 
в Министерството на външ
ните работи, и посланикът 
на НР България в СФРЮ Ни 
•колай Минчев.

Председателят на. СЮК 
Йосип Броз Тито

шето стопанско сътрудничес- 
кои от позиции на сила. За- тво постоянно Се разширява, 
това мисля, че е необходимо Съветският съюз сега е на 
да има възможно повече нео 
бвързани, без оглед дали ня
кои вое още са свързани нашия оборот с чужбина, 
много здраво със своите сто
лици или не, без оглед да ли кой би -ни дал половин ми- 
притежават известни качест лиард или повече: 600, 700 дония, 
ва, които не харесват на дру милиона? И това за година
та. Може би и на мен не ми

вече

*харесват, но това не е тол
коз съществено. Важно е да 
обединяваме по-толям брой на 
роди, а не да ги разгранича
ваме, защото в тоя случай не 
обвързаните биха вървели 
към ограничаване, назад. То
ва би ни нанасяло голяма вре 
да и в Обединените нации, 
защото тази подялба би се 
почувствувала и там. Необ
вързаните бяха много актив
ни и на двадесет и седмата 
сесия на ООН и имаха забе
лежителни успехи, защото 
представяха огромно болшин 
ство. При това, има- много 
факти да не ое съгласим с 
опитите за стесняване на къ 
рга на необвързаните държа

След завръщането си в Бел 
град Стане Доланц изяви, че 
делегацията е била добре 
приета в България, че разго
ворите са били напълно от
кровени и че? са обхванали 
всички въпроси на отноше
нията между двете страни. 
Когато казвам всички въггро 
си — добави С. Доланц =— 
тогава мисля и на проблеми
те на сътрудничество и вза
имните отношения и на про
блемите, които " вече дълго .

между нас ба откри- 
ТИ- ■ . . •: 2

Ние — каза С. Доланц .’ 
реално и обективно изнесох- 
ме нашите становища. Той У 
прецени, че разговорите са ^ 
били „повече от полезни"': и Г. 
че съществува реална осцо-1: 
ва тези въпроси да започнат ц 
да се решават в смисъл на V 
създаване на „още по-добри • 
отношения между нас и една 
съседна страна, коятс? 

при това е и социалиста- :-- 
По време на разговорите, ческа". Съществуват всички I 

който протекоха \в приятелс- условия, заключи С. Доланц, Ч 
ка атмосфера, по-специално отношенията между Югосла 
внимание беше отделено на вия и България да почнат да • 
проблемите, свързани с раз- се подобряват. , - ,, .. *

време

ви. те си и на съветския пазар. 
ЯСНО ОПРЕДЕЛЕНИ ПРИН Не можем винаги да излиза 
ЦИПИ НА НАШАТА ВЪН- ме на конвертибилния пазар 

ШНА ПОЛИТИКА какъвто е западноевропейс-
ДАРА ЯНЕКОВИЧ: Желае- кият- където трябва да пла- 

те ли да кажете нещо пове- Щ^ме огромни лихви. Това 
това не е съответен израз. че за югославската външна ни е скъпо защото друг ни 
Не се касае за никаква пром политика въобще? Считате обира ,/сметаната". Напри- 
яна и би трябвало по-право ли, че има още някои неща, меР* при какви условия бях- 
да се говори за активност на които трябва да се промен- ме принудени за известно 
необвързаните, а не за дви- ят? време да изнасяме месо? Из
жеяие. Може би на четвър- ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО: Ние насяхме на наша щета. Днес 
тата конференция ще се гово имаме ясно определени осно- не се прави така. Сътрудни- 
ри и за критериите за приоб- ви на принципите на външ- чеството със Съветския 
шаване към необвързаните, ната политика. Това е актив 103 се развива на напълно

и какво значение има, когато 
се каже ,движеше на необ
вързаните?"

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО: Не

Vсъ-

.1
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Пред 8-ми март — международния пъазник 

Срещи
на жената

Босилеград

ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ - ПО-ВИСОКО 

ЖИЗНЕНО РАВНИЩЕ
Кадровата политика 

- според договора
В Индустрията за вълна 

предачния цех, работят 
тях са дошли от село 
ли с машините.

и кожа, специално в 
предимно жени. Много от 

и тук за пръв път се заггозна-

— Използвахте ли вие тая
ВЪЗМОЖНОСТ?

— Да, миналата година бях 
във Върнячка баня, а за тая 
година все още не съм взела 
решение...

Десанка Дончева:

„ПРЕЗ ЯНУАРИ —
1640 ДИНАРА...

И Десанка Дончева от Въл 
ковия е връстник на преда
чния цех. И тя е свидетел
ка на ръста на завода.

— В момента работя на су 
пер-конус машина и съм до
волна от работата. Миналия 
месец получих 1640 динара.

Десанка Дончева квартиру 
ва при брат си.

— Когато направим срав
нение с положението, когато 
дойдох тук и какво е сега мо 
же да се каже, че е напра
вено много.

Общинският профсъюзен съвет предлага на Об
щинската скупщина в Босилеград да приеме об
ществен договор по кадровата политика и настаня
ването на работа.
' Тоя документ съдържа критерии регулира

щи предимствата при настаняването на работа в 
общината. В него също така са предложени основ
ните условия, които трябва да изпълняват намира
щи се на ръководни постове лица.

Според разпоредбите на тоя документ, в иду
щия период трябва да се очаква по-правилно при
лагане на критериите при настаняване на работна 
ръка. На ръководни постове ще се назначават лица, 
които имат най-малко полувисше образование. 
За останалите работни места ще се търси най-мал
ко средно специално образование.

Предимство при настаняване на работа ще 
имат лица, на които това е най-необходимо. Ще се 
има предвид материалното им състояние и колко 
време чакат работа. Тези въпроси са твърде детай
лно регулирани в предложения договор и като кри
терии ще бъдат единни в цялата община.

На предстоящата сесия на Общинската ску
пщина, отборниците ще си кажат думата по тоя до 
кумент. Обаче, може би е било необходимо тоя об
ществен договор да бъде предварително обсъден в 
трудовите организации, за да се чуят повече мне
ния и предложения. Защото още преди две години 
Общинската скупщина прие подобен документ, но 
целта не се постигна — трудовите оргнизацнн не 
го приеха!

*
По случай празника на же 

ната — Осми март искахме 
да се запознаем с условията 
на работа, узнаем какво ко
лектива е направил за тях 
за да облекчи работата им. 
Беседвахме със СтажУлка Та 
кова от Нашушковица и Де- 
санка Дончева от Вълковия.

Станойка Такова:

ричния двор е и здравната 
станция, градината.... Какво 
желание имам? Това не е са 
мо мое желание, но на всич
ки жени от фабриката да по 
лучим детски дом. Това ще 
бъде от голяма помощ за же

Това са думите на две ра
ботнички, които преди едно 
десетилетие напуснаха плани 
нските оела и си намериха 
работа в града. Заводът ги 
прие и те знаят да зачитат 
това. Както ни казаха:

В. В.
със

За втората фаза на ВЕЦ „Власина”
„ДОВОЛНА СЪМ...”

Още няма договорВече десет години СтансУй- 
ка Такова работи в предач
ния цех на комбината. Тук 
е от основаването му, и за
това със задоволство разка 
зва за трудовата среда, усло 
вията на работа и личните 
доходи.
— Машините опознах много 
добре. Чуствувам как дишат 
и затова се старая Да ги по
ддържам изправни. Доволна 
съм от работата. Колко полу 
чавам? Средно от 1.500 — 
1.600 динара на месеца.

Такова има две момичета, 
къща и градина.

— В нашето предприятие 
е направено много да се по
могне на жената. Имаме ре
сторант, в ксУйто храна е пи- 
тателна и вкусна. Във фаб-

До насрочения договор, ко 
йто миналия петък трябваше 
да се проведе в Босилеград 
между ръководствата на Сур 
дулица и Босилеград и ди
рекцията на водоцентралите 
„Власина” във връзка с из
глаждане на спорните въпро 
си за изграждане на язови
ра в Горна Лисина — не дой 
де. Дирекцията на водоцен
тралите „Власина” не се е съ 
гласила с предложените от 
ръководството на обществе
но-политическите организа
ции на Босилеградска об
щина условия.

За компенсация за ползва
не на водите от трите реки 
за язовира в Горна Лисина, 
Босилеградска община пре
длага следните условия:

— Водите на акумулиращи 
те се реки от 15 май до 15

септември да не се вкарват 
в язовира.

— Водоцентралите ,3ласи- 
на” да осигурят достатъчно 
средства за изгржадане на 
далекопроводи до трите ра
йонни центрове в общината.

— Вместо мост през язови 
ра на „Две реки” — да се 
построи път с две разклоне
ния за Горна Лисина.

— С оглед, че изграждане
то на втората фаза на власи 
нските водоцентрали е от ре 
публиканско значение, ръко
водствата на Босилеградска 
ц Сурдулишка общини да се 
ангажират в републикански
те органи в Босилеград да се 
фйПНсира откриването на 
някои промишлен «бект, в 
който да се ШбпШ в1 -ра
бота от 250 —-500 дута.

Д. Дончева

ните, които работят тук. Ис- своята работа служат за при 
кам да кажа и това: нашият мор. 
колектив отделя много сред
ства за почивка на работни- зник — Осми март... 
ците.

!
И с гордост чакат своя пра

(С)

Смиловри

ЗА П0-ДЕЙНА РАБОТА НА КОМУНИСТИТЕ
Сурдулиразанапред е образувана коми

сия-
На 22 февруари в Смилов- 

ци се проведе заседание на 
комунистите от партийния 
клон в селото. На заседание 
то комунистите се запознаха 
с две писма от Общинския 
комитет на СКС в Димитров 
град: —* във връзка с допъл
нително изплатените лични 
доходи на преподавателите в 
основното училище през де
кември миналата година, ка 
кто и за акцията за изграж
дане на дом-паметника в Ку 
мровец.

Комунистите се изказаха 
че неправилно изплатените

средства в основното учили
ще непременно трябва да се 
върнат, но още не са нане
то, да ли да гИ върнат иавед 
наж или на изплащане. Кри
тикувани са онези комуни
сти, които са виновни за то
ва изплащане.

Школа за самоуправителнНа заседанието бяха обсъ
дени още и дейността па ко
мунистите в провеждането 
па поставените задачи, как- 
то И дисциплината. Напосле
дък членовете все по-редов- 

посещават събранията. Бе 
здейиите и нередовни члено
ве трябва да се отстраняват 
от редовете на комунистите.

Занапред по-сериозно вни
мание аце се обърше на ома- 
совяването на организация
та с млади и активни члено-

От 26 февруари т.г. в Сур- тйчески изследвания при Фа 
дулица в организация на 
Общинския комитет на СК, 
профсъюзния съвет и Народ
ния университет работи шко 
ла за самоуправителн. В нея 
са обхванати около 300 посе
тители от трудовите органи
зации.

Работата е организирана в 
пет паралелки. Ще се раз
глеждат теми от областта на 
стопанската, политическа И 
самоуправителна система.

Учебната програма е съста 
вена от Института за поли-

култета за политически нау
ки в Белград, а литература 
са обезпечили Института в 
Белград и „Дървена застава” 

Крагуевац.Беше констатирано, че ак
цията по събира/не на парич 
ни средства за дом-паметни
ка в Кумровец е проведена 
успешно в местната земедел
ска кооперация „Сточар”, къ 
дего всеки работник е виел 
по 10 динара. За по-успешно 
провеждане на тази акция

но в

Школата ще приключи с 
работа на 19 май т.г. Накрая 
в организацията <ца Институ
та за политически изслед
вания в Белград ще се про
веде тестиране на посещава
щите школата.ве.

Б. Марков М. Величков

I
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11
' ЧГ\(г ' -напред работех в предприя

тието „Михайдо Цупин аот 
преди 23<тодйни съм в „Ис
кра" от Крань. 9

За три десетилетия Дими- 
триадис е обиколил всички 
наши .републики. ,,От Гевге- 
лия до Марибор. Участву
вал е в монтирането на поч
ти всички автоматични .теле 

И винаги

I Тази работа е твърде слож

Ж|аЖ'
триалис обаче нямаше проо- 
леми. В работата му нищо не 
може да го изненада въпре
ки че централата, която мон
----- в босилегрдаскага по-

Еосйлеград наскоро по- 
автоматична телефонна‘!ЧТ'

й .,гр н* <■
И-ЧЕ ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА на едно село, район 

или община е трудна, сложна и дългосрочна ак
ция-е ясно като ден. И онзи, конто, има непосре- 
дегвен опит в тая работа и този, конто мечтае -за 
щастливия момент, когато ще светнат електричес
ки крушки по домове, дворища и мегдани.

В Боснлеградска община за довеждане на ток 
по селата все още се мисли, говори, предлага, мъд
рува и спори. Но не се предприема нищо конкре
тно. А времето си минава. Много общини отдавна 
'са електрифицирали всички селшца.

Между положителните примери е 
’ Крива Паланка.
V • • На едно общинско съвещание с председателите

' щ,те Общности в Босилеград, Радгаюй Мил
ков, завеждащ местната канцелария в Долно Тлъ- 
мнно посочи примера на тази съседна община. Там 
преди няколко години започнали акция по електри 
фикацня. Организирали се по села и райони. Въве- : 

йли-местно-самооблагане в пари . и работна ръка. Ня 
колко години наред всяко семейство внасяло във 

.лфодда за електрификация по няколко стотин хиля- ;
V г дИгЛУГари динара. И довели ток във всички села.

но сме некадър-

I
централа. Обаче малцина зца 
ят, че монтирането на уреди 

} иг незабелязано, вър-
оисококвалифицираи-те тихо

шеше
ня механик по телефония и те 
лрграфия, . Светислав Дими- .тира 

Тод 45-грдищеи спе

\
триддис. 
циалист, по иардиост гърк, 
е роден, И живее в Белград.

Почти- два месеца Димит- 
риадме не излиза от помете 

в които монтираше

фонни централи, 
успешно и навреме е. изпъл
нявал възложените задави.

__Хубава и привлекателна
професия! Разбира се и ТРУД 
иа. Защото през послед- 

няколко години телефо 
нията много бързо се разви-

1

. нията, 
електронните уреди. Без оп
ределено работно вреМе. Ра
боти денонощно. В предвиде 

централата тря-

;
ните! и община
ва.пия срок 

бваше да бъде готова.! Така казва Димитриадис, 
който свръзва градове?ге в 
страната ни.на мест -

. Тоя труженик повече от 20 
години непрекъснато е по те 
рена — стотици километри 
отдалечен от семейството си,, 
което живее в Белград. То
ва е единствения му проблем 
Защото, когато се събере не 
повече от три години е със 
семейните.'

Димитровград

\ Курс по крое
но, шиене и 1^- *

_ С. Димитриадисбродерия

! ;
I ■ >

_Ние знаем да говорим умно,
завършим работата докрай — с право възра- пЧ.'ни да

зи някой на съвещанието.
Човек не може да се освободи от неприятното 

впечатление, че проблемът е електрификацията на 
Боснлеградска община е толкова назрял, че всяко 
разгакане представлява голяма, загуба.

1 На време; на средства и ентусиазъм.

— Въпреки всички трудно
сти — никога не ми е идва
ло на ум да напусна профе
сията си — казва той.

Такъв е Димитриадис.

ща е последно издаде на фа 
бриката,/Искра от Крань.
~ По телефоните работя от 
1946 година — Йазва той/ Най

Р
е.
Ш От 12 март до края нггап- 

рил Центърът за култура и 
. забава в Димитровград орга 
? низира курс по кроене, шие- 
^не;.й машинна бродерия.
• След завършване на обуче ПрОввждйНв НО. ПиСМОтО в СОЦиаЛНОШО - 

нието курсистките получават

Г, липоми. '

,Ст. Ст.

и п .(| 8 "Ц осигуряване - . *.V.
■*

В скупщината — само 

четирима \ производители:
* НА СКУПЩИНАТА НА ОБЩНОСТТА ПО ЗД

РАВНО ОСИГУРЯВАНЕ В ПИРОТ ЗА ТРИТЕ ОБ
ЩИНИ ОТ ГОРНО ПОНИШАВИЕ Е ДАДЕНА ОЦЕ
НКА ЗА ДОСЕГАШНАТА ДЕЙНОСТ ДО ПРОВЕЖ
ДАНЕ НА СТАНОВИЩАТА ОТ ПИСМОТО НА ДРУ

•**<
V.

ч.'%

—-5Т, Ь'гг • ■ ч’-Босилеградй1

V-
-п .* .

„Услуга“ строи и в Словения,г Г- ' '« <-■
г •••..
»-

• условията за работа и жизненото рав
нище на трудещите се. За целта са из
разходвани около .145- хиляди динара 

« или 3,44 на сто от общата реализация. 
Средният дневен личен доход за 
работник е възлизал на 145 динара. Ако 
към това се добавят и средствата, да
деш! за квартира и храна на работни
ците, превоза и друго, става ясно, че 
средния 'месечен личен доход по един 

. работник е възлизал над 4 хиляди ди
нара. Затова работниците са доволнц от* 

“работата в Словения. Има много стро
ители, желаещи да работят в тоя цех на 
„Услуга”.

ЗА ФОНДОВЕТЕ — МИЛИОН ДИНАРА

Това «е наистина внушителна цифра 
' за. борилеградските стопански обстояте

лства.' ‘ • '
В „Услуга” са доволни от този ус

пех и същевременно изготвят програми 
за по-нататъшното развитие «а строи
телната дейност в предприятието. През 

- 1973 година Те Очакват още по-завидни 
резултати в тази област.

Ръководителят на строителния цех 
в „Услуга" Божа Стоянов заяви: „В Бо- 
силеградска община имаме отлични май 
стори-строители. Но тази квалифицира
на "работна ръка трябва' добре да се пла 
сира. Това ще бъде от голяма полза и 
за работниците и за предприятието.

Ст. Станков

* ' ПРЕЗ изтеклата година строителният

- -резултата в СР Словения- Предприятие
то е-на път чрез строителната си деи- 
ностда стане, мощна стопанска органи

зация. Това същевременно -е. ,4! -наи-до-
предсказ-

• „ъйл^ни1т° не остаяа не' ' влияние в управляването 
забелязан факта, че в Скуп- със средствата които внасят 
щината от 45 души само 4 за здравнсГ и совд^о 
са непосредствени произво- гуршзане 
дители. Излиза, че в Скуп- Б.
щината има малко работни
ци. Общо е мнение 
тяло трябва да се допълни с 
нови

един

яха посочени още редица 
слабости, въпреки йе дейно
стта на Изпълнителния от
бор и Скупщината 
жително оценена. От

^бър-отговор на .онези,'.които че това
■г е поло-

членове-работници заРЕАЛИЗАЦИЯ ОТ 4,2 МИЛИОНА ДИН.

Строителите от „Услуга” през 1972 
година са строили пет обекта в разли
чни краища на Словения: Йесенице, 
Крань, Блед и Менгеш край Любляна. . 
Строили са за сметка на предприятието 
„Градис” в Йесенице — за към 2,52 ми- 

г. лиова дцнара и „Цроект” в Крань — за 
йад 1,1 гмилиона динара. , • ч

' ' Цех-^т е ''осъществил обща реализа-
коетое.

^ някои
да яе, създадат условия в= съ- з^ссддния. ^са отсъствувалн и 
гласие с Писмото и работни по ^ работника. За често отX

* г ?*-. ?

Съвместна комисия по детска защита, заведени- • 
р“ за Аневен пансион за деца „ОСМИ СЕПТЕМВ
РИ и .Червения кръст в Димитровград обявява

за попълване на вакантно място

,ция„о,т. чал .4,2 милиона динара,
. (:"зна^ите4но !повече от. •предишцЗнте го-

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА
През изтеклия период са: вложени 

.над 16 хиляди' надници, кобто показва', 
че е осъществена дневна реализация от , 

■ 258' динара по един рабогюос. За лични 
• 'ДбхоДй и’командировъчни са .изразход- 

. ?..вани над 2,36 милиона динара, или над 
56. на .сто рт. бруто-реализацията.

■ / / Същевременно в предприятието са 
полагани големи грижи за подобряване

ШЕФ НА СЧЕТОВОДСТВОТО, 

номнчесгои/отдед^тш^годе^"° орбазоваШ1е. ико- ,
Конкурсът е ТРУА°В СТа^'
Заявлитд с °ЛеА "Убликуването му.

ставят „а конкурента Аок^“енти 'се пред-
пансион за дена комисия в Заведението за
улица Божко Буха бб септември”> Димитровград,

з г;

3
V Ч
...»

”1
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Из нашите общини
Обзор

СИПА, КОЯТО МЕНЯ Всички са съгласниСВЕТА
ДА ВЪРНАТ ПАРИТЕНито веднъж досега избор 

пата дейност в Социалисти
ческия съюз в Димитровград 
ска община не показа 
сноречиво, че той 
политическа сила, която 
меня материалния свят. В V 
ния среди, в които хората 
се сдружават върху негова
та платформа.

И един бегъл поглед вър- 
ху непълните протоколи 
предизоор нит е кон фер енци и 
сочи, че има голяма 
в съдържанието на работа
та на Социалистическия 
юз на село от по-рано и 
га. Електрификацията 
окупация на почти 
села. Вече не е

ни и при това достатъчно си 
лни, да дават отпор на 
и на всичко, което идва. За- 
хцото с тока идват радиопа- 
рати, телевизори, разни до
макински^ електрически уре
ди, улично осветление, бле
стящо осветени стаи а в тях 
модерна мебел и ти.

В тази голяма битка, 
то търсеше и много

че и тези млади хора извър
шиха огромно влияние вър
ху своите родители, 
останаха по селата във Ви
сока, Забърдието и Бурела.

Електрификацията е

тока
по-кра 

е станал
които

про 1
След решението на Съюз

ния изпълнителен съвет, ЦК 
СДС и др. най-висши дър 

жавии и партийни 
както и Общинския комитет 
на Съюза на комунистите 
Димитровград 
на изплатените през

само
част от оная дейност, която 
сега се развива по 
Пътища, довеждане 
за пиене, искания да се уре
дят културните домове, кои
то засега са

за изплатили такива разли
ки са съгласни да върнат па
рите.

На събрание на клона на 
комунистите в органа «а уп
равление в Общинската ску
пщина бе изтъкнато, че до 
изплащане на „декемврийски 
разлики” се е стигнало пора
ди несъгласуваност на лични 
те доходи с обществения до
говор.

В здравния дом и детската 
градина е решено парите да 
бъдат върнати. Но те казват, 
че ще сторят това ако също
то направят и останалите ко 
лективи, където са изплате
ни такива заплати. На мне
ние, са че няма място за по
литическа отговорност на ръ 
ководителнте в тези здравни 
заведения.

В службата на вътрешни
те работи комунистите прие
ха заключението на комите
та. Изтъкнато е, че в тази 
служба не е направено нару 
щение, зарад което би мог
ло да се търси политическа 
отговорност, защото изплате 
ните доходи са в съгласие с 
неотдавна приетия общест
вен договор във връзка с ли
чните доходи, както и неиз
платените доходи за извън
реден труд.

селата. на
на вода органи,коя-

матери- 
ални жертви, много пролята 
пот, политическа дейност 
най-напредничавите хора, ор 
ганизации и села в община
та: и погановчани

от
кооперативни, 

да се установи по-добра здра 
вна защита, подобрят съоб
щения, и над всичко, интере 
смото. предложение на Сено
кос „в цялата община да се 
заведе местно самооблагане 
за построяване на селски пъ 
тища и мостове”. Впсочапп 
искат амбулатория, 
сс строи в Симловци. Защо 
да нс се построи такава и 
във Всиока? Желюша 
крайградско 
свои специфични проблеми и 
конференцията изтъкна 
бходимостта

в
на за връщане 

декем-
разлнка

съ- ври разлики, се състояха съ
брания на комунисти, 
ловете и СК в Димитровград 
ска община, на които

развяха 
знамето. Със себеотрицание
то си дадоха пример. Дока
заха, чс няма. препятствие, 
което не може да се надде
лее. такива успехи

се- в кло-е пре- 
всичкп

страшилище, 
от което едно време се боя
ха погановчани, забърдчани 
или височани. Боеха се 
нея като от нещо неосъще
ствимо. Това беше

се ра
зисква по заключението 
Общинския комитет.

нанасърча
ват за пови похвати. Пога- 
ковчани например са се за
ловили да направят 
Погановскн

каквато
от

Всички организации, ведо
мства и учреждения, които

път до 
.манастир по де

сния бряг на Погановска ре- 
ка. Най-сетне ще се попре
чи на ония, които с години, 
зарад лични интереси, 
зволяваха трасето на’ 
да се прокара, там,

като 
селище имаи причи

ната защо хората бяха изпъ
лнени с недоверие в своите 
сили, и вдигаха взор „наго- 
Ре” — към „държавата или 
бога“, или към общината.

нео-
селището да се 

градоустрои, да се направят 
улици и понеже 
много работници 
се включат в дейността на 
Социалистическия съюз. Вси 
чки се интересуват за соци
алната и здравна защита на 
честните производители.

Следователно, Социалисти 
ческият съюз с ежедневната 
си организирана дейност ус
пя на хората в общината да 
открие нови хоризонти и да 
ги организира в разрешава
нето на жизнените въпроси. 
Основно е: хората заслужа
ват да живеят по-добре.

Не е необходимо отделно

не по 
пътя там има

Назряването на идеите за 
собствените способности 
е само резултат на общото 
обществено развитие 
термалния живот и влияние 
то на прогреса на население
то на тези затънтени 
ща и влияние

където
м\- е мястото. Но погановча
ни научиха личното

— и то да

АБОНИРАЙТЕне да под
чиняват на общото. Това е 
още една голяма победа 
Социалистическия съюз. И 
тя мени света. При това не 
тряова да се губи от пред
вид ц огромното участие 
граничните части, които дей 
ствуваха като съставна ~ 
на политиката на ССРН.

на ма на

СЕ ЗАкран- 
посредством 

миграцията, а от друга стра
на и виталиостта на общин
ската и местните 
Ции

част „БРАТСТВО“организа- 
на Социалистическия 

съюз да съединят тези влия- 
ния в политическите проце
си на терена и да ги издиг
нат на степена на политичес 
ката акция, която ■ 
та и го обогатява с 
държания

Интересно е, че селата по
деха акция в момент, кога- 
то на село има все по-мал
ко млади хора — миграция
та ги изтегли в други краи
ща, където по-иначе се жи
вее и труди. Но това не ана- 

без проблеми. 
Прост факт е, че този успех 
е резултат на съчетание на 
редица влияния, съединени в

МОСТ“ И97да се подчертава, че предиз
борните конференции мина
ха под знака на одобряване 
на Писмото, проявяне на ин
терес за амандманите, за ра
ботата на комисията по раз
следване на нетрудовите до

мени све- 
нови съ- 

с най-новите 
придобивки на цивилизация
та- Неотдавна акциите по е- 
лектрификация 
срещнаха препятствия- Има-

“ДРУГАРЧЕ“чи, че са

на селата

ходи.ше и такива сили, които бя- политиката на Социалисти
ческия съюз. Да изтъкнем, М. Б.ха достатъчно консерватиЕ- А.

>ЛААЛАЛЛАЛЛАЛ^УУЧЛ^УУ>Л^^УУ>ЛЛЛЛААА^»УУЧААЛЛЛЛЛЛЛЛЛААЛЛА^АА#ЦУУУУУУУУУУУУУУУ хЛГЦУЧЛЛГЦУУУЦУХ

Из дейността на босилеградските местни общности

Средствата - най-голям проблем
И покрай постигнатите резултати, босилеградските 

местни общности все още срещат редица трудности. Ед
на от тях е и недоимъкът на средства. От най-непосред- 
ствено включване на местните общности в решаването 
на комунално-битовите проблеми, много зависи успехът 
на дейността им. /

Снабдяването с твърде ло
шо. Стоките в магазина сс 
докарват с коне и това ги 
поскъпва.

1'олеш изцяло с насочен 
към Крива Паланка. Съсед
ните села на тази община, от 
далечени от нас по няколко 
километра, са електрифици
рани. Това ни удава възмож 
пост по-леко и по-евтино да 
електрифицираме дсветнаде 
сетте къщи У селото ни. Мес 
тната общност има предвид 
това, но недостигат материал 
ни средства. Тук няма печал- 
бари, както в други села, ос
вен неколцина, които работ
ят като миньори а съседните 
общини.

Преди всичко трябва да се 
свърже с Босилеград с шо
сето: Карамаиица —• Тлъми- 
по — Босилеград.

Кирил Зарков, председа-

За проблемите и за плани
раните акции, които трябва 
да се реализират през годи
ната, беседвахме с трима пре 
дседатели на местни общно
сти в Босилеградска община.

Никола Бойков, председа
тел «а местната общност в 
с. Голеш:

Никола Бойков Кирил Зарков Боян Васев

Втора задача е да догра
дим амбулаторията. Но нуж 
но е да вземат участие и Му- 
сул, Барйе и Плоча. Защото 
за изграждането «а тоя обе
кт ползваме самооблагане в 
работна ръка, което не е до
статъчно. Би било по-добре 
да го ползваме като източ
ник па парични средства. 
Също така ни предстои и из
граждане на пътя от центъ
ра на Горна Любата до Кол- 
чина гарцна.

Това ще бъдат най-важни 
акции на нашата местна об
щност в тази година. Източ
ник на средства ц на работ
на ръка ще ни бъде главно 
местното самооблагане.

В. В. — Ст. Ст.

тел на местната общност в с. 
Горна Листна:

— За пашата местна общ
ност най-голяма задача е да 
завършим сградата на амбу
латорията. При изграждане
то на тоя обект имаме недо
разумения с местната земе
делска кооперация, която, 
вместо да ни помага, пречи 
ма работата. В акцията не 
помага и населението от Дол 
на и Горна Ръжана. В такъв 
случай само Горна Листна 
ме е в състояние да обезпечи 
необходимите материални ср 
едства. Наистина, миналата 
година чрез местно самооб
лагане събрахме 90.000 дина
ра, но това още не е доста
тъчно.

В програмата за тази годи

на предвиждаме да постро
им и няколко важни махлен 
ски пътища. Такъв ще се 
строи от центъра 11а селото 
до махала „Колища”.

Боян насей, председател на 
местната общност в с. Горна 
Любата:

— Най-актуален въпрос за 
нашата общност е електри
фикацията на селото, която 
започнахме преди две годи
ни. Вече сме събрали няколко 
хиляди динара. Впрочем по 
тоя въпрос има още недора
зумения. Обаче количеството 
ток, което ни предлага ми
на „Благодат” е достатъчно 
за електрификация на по-го- 
лемите махали на Горна Лю
бата и Мусул.

Най-отдалеченото село
от центъра на комуната е 
Голеш. Селото/ няма добри 
съобщения с Босилеград. До 
Карамаиица има шосе, но до 
Голеш се пътува с коне и пе
ша.

Нашата местна общност 
трудно ще може сама да се 
справи с тоя проблем. Заоцо- 
то нашето малко, бедно и от 
далечно село, без помощ от 
общината, не ще може да по 
строи път.

Тоя проблем поражда друг
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В БосилеграЬска община

т ШАНС ЗАш ПАСИЩАТА
ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

*Г6У70
„„„„у,,,,,,,,,,,,,,"""

за село

За да стаНпрЯ"оСподействау 
на животно

Останалите са частни.

чествеяи и 
ват за развитиеПовече отговорност за на

необходими са и 
. От тях

сек- въдството
други мероприятия 
най-важни са: наторяване,

чистене, ©ре- 
на паша

подхранване,
меино забраняван6 
и др. Защото досега — 
ва Якияов, от пасищата е 

само онова, което е

измерването на земята подборяването им от 
земеделските коо~По мнението на ииж. Мин 

ко Якимов, 061ДИ1ИС1Ш инспе 
ктор по селско и горско сто 
панство в Босилеград пасища 
та, с които разполага общи
ната дават възможност 
развитие на интензивно жи
вотновъдство. Обаче сегаш
ното състояние на пасищата 
не позволява това нещо. В 
много лошо състояние са об 
ществепите пасища. Те са де 
градирани и негодни за па- 
ща. Причината е там, чс до

сега за
каз-страпа на

перации са прилагани симво _ 
лични агортехнически и агро 
мелиорадионни мерки. Пре- взимано 
ди всичко, не е спряна ерози давала природата. Това оОа- 
ята, която най-много у прозя
ва и угшщо/кава пасищата.

Якимов разчита
да бъде ведущ стопански от 

в Босилеградска

за
ако сече не е достатъчно

ж ивотновъдствот оКомпетенпште от Общин
ската скушщша дадоха иапъ 
тствия на представителите на 
местните общности да не ре
шават на своя ръка тези спо 
ровс, защото това моясс да 
доведе до нежелателни пос
ледствия.

ЕДИН от съществените въ- 
който бе обсъжан на 

състоялото се съ-
По мнението па

проблем най-ефикасно 
залесяване и

проси, 
неотдавна
вещахте с представители 
местните общности в Босиле 
град беше: подготовките за 
ИЗМЕРВАНЕ НА ЗЕМЯТА 

тази година. Бе-

тоя
се решава чрез 
създаване на изкуствени 
вади, които дават високи до 
биви на качествен фураж.

об-на расъл 
щина занапред.ли-

В. В.
през април 
ше констатирано, че задача- 

схваната доста сериоз
но и че в много села са из
вършени всички подготвител 
ни работи, т.е. имотите са ху 
баво и стопроцентово разгра

Ми-
лачко Митров, директор на 
общинското земемерно упра 
вление в Босилеград, в раз
граничаването на имотите е 
направено доста. Лошо поста 
вените межди трябва да се 
поправят навреме. Трябва да 
се спазват дадените напътс
твия за начина на разграни
чаване на имотите. Отговор
ниците за провеждане на ак 
цията по селата трябва мно
го повече да се ангажират.

И по-нататък сериозен про 
блем са имотите на земедел
ските кооперации. Те още 
не са разграничени.

Също така и отседените се 
мейства не са предприели ни 
що, въпреки че са навреме 
осведомени и предупредени. 
Срещу всички неотговорни 
ще се предприемат строги на 
казателни мерки.

Според изявление ната е

В босилеградските села
ннчени. Тихо „воюване“ за водаНо в някои села възникна 
ли непредвидени проблеми, 
които спъват акцията в об
щински размери. Появили се 
спорове между някои съсед
ни селища около пасбища, 
селски ливади. Така напри
мер, селата Милевци и Дол
на Лисина се спорят за една 
просторна селска мера, Боси 
леград и Извор за махалата 
Мутавджинци, която винаги 
е била изворска, Дукат и 
Горна Аюбата за Дукатски 
Явор и пр. Също така е въз
никнал спор и между Горна 
Любата и някои села от съ
седната община Търговище 
за една местност в планина
та, на границата между две
те общини.

допой на добитък, а друг же 
лае да я ползва за пиене с 
изграждане на водопровод, 
предимството се дава — на 
човека. Значи, законът 
зал, че водата трябва най-на 
пред да се ползва за пиене, 
а след това — за други нуж
ди, и накрая за добитъка и 
за напояване.

зи област са регулирани със 
Закона за ползване на вода
та. Водата се простира като 
обществено богатство. Имат 
право да ползват всички, без 
оглед на чий имот е извора. 
Това означава, че частни из 
вори — няма!

Оня, който желае да пос
трои водопровод за село, ма
хала или частен дом, е дъл- 
жен да потърси разрешение 
от компетентната общинска 
служба.

Доколкото водата е хубава 
за пиене, което се доказва с 
бактереологическн анализ, 
инвеститорът е дължен да 
приложи проект. В случай, 
че някой ползва извора за во

Една втора от населението 
в село Гложйе води същин
ска битка за присвояване на 
няколко планински извора. 
Всеки иска да си построи ча 
стен водопровод, а извори ня 

Така се стига

е ка

ма достатъчно, 
дълготрайни спорове. И това 
е втората страна на медала 
на благородната акция на 
водоснабдяването в босиле-

Но докато това се разбере 
— ще мине още много време 
Ще има още много съдебни 
спорове, а мнозина съседи 
ще се карат. За да не се сти
гне дотам — обществено-по-

градските села.
Хората търсят защита от 

компетентната общинска слу 
жба или от общинския съд.
И всеки доказва, че той е 
прав. В това „доказване” от
ношенията се влошават до
там, че ако не се намери ре-"'-' 
шение — споровете могат да 
имат сериозни последствия. 
Защото всеки счита извора 
за своя собственост.

Има се обаче впечатление, 
че общинските служби мал
ко са сторили да помогнат 
на скараните в решаването

Ст. Станков
литическите организации тр 
ябва бързо и ефикасно даде 
йствуват.

В., В.

ЗА ВОДОПРОВОДИ - 

480,000 ДИНАРА на споровете. Земеделската кооперация „Видлхгч” във Височко 
Одоровци обявяваЧАСТНИ ИЗВОРИ — НЯМА

м МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТРЪНСКИ ОДО- 
РОВЦИ, ГРАДИНИ И ПОГАНОВО ПОЛУЧИХА 
85.000 ДИНАРА. КОНКУРСПроблеми и недоразбира- 

ния не би трябвало да има, 
защото всички въпроси от та

За наименование 
Рация „Видлич",

Шеф на счетоводството, 
книговодител

°свен общите условия, кандидатът следва да 
изпълнява и следните специални условия.

1. Да е бил на ръководен пост в кооперация 
ла има средно или основно образование ’ 
чен доход според правилника.
Жилище не е обезпечено.

2. Да е завършил икономически техникум или 
гимназия, с трудов опит от 5 години. Може и про
светен деец с трудов стаж над 10 години.

Личен доход според правилника.
Жилище не е обезпечено.
3. Да е свършил икономически 

гимназия, да е бил на такива 
една година.

на директор на зем. коопе-
Общността по здравно оси 

гуряване на работниците и 
селскостопанските произволи 
тели даде 480.000 динара ка
то участие за изграждане на 
водопроводи в Димитровград 
ска, Бабушнишка и Пиротс- 
ка общини. Част от тези сре
дства ще се използва за уче
нически кухини.

В Димитровградска об
щина местните общности по
лучиха 85.000 динара за Трън 
ски Одоровци, Градини и По 
ганово. Над 120.000 динара 
ще получат местните общно
сти в Бабушнишка община 
за Раков Дол, Пресека, Лю- 
бераджа, Стрелац, Завидин- 
ци и Богдановац.

В Пиротска община таки
ва средства получиха 19 се-

Из дейноста на младежките 
организации

Приключват йзборите
ЛИ-

турно-забавен живот при ко 
оперативните домове пол
зват за търговия, вместо в 
културни цели.

Младежта изказа желание 
да се оформи в Сурдулиш- 
ка община футболна диви
зия. Такава ще се оформи с 
футболни отбори от Елешни 
ца, Сувойница, Алакинци, Ма 
сурица, Клисура, Божица и 
от махалата на ромите-цига-

Изборите в .младежките 
първични организации на 
Сурдулишка община са към 
'края си.
На конференциите младежи 
те изтъкнаха, че не разпола
гат с помещения за култур
но-забавен живот, особено в 
селата и че недостатъчно се 
обръща внимание върху иде 
йно-политическото им образо 
ование. В равнинните преде
ли на общината младежите 
са заинтересовани за форми
ране на клубове на млади 
земеделци. Критикувани са 
и земеделските кооперации, 
които помещенията за кул-

техникум или 
постове, най-малко

Личен доход според правилника. 
Жилшце не е обезпечено.
Срок за подаване 

куването на конкурса.

ни.
Общинска изборна конфе

ренция в Съюза на младежта 
ще се проведе през средата 
на март този година.

на молби е 8 дни след публи-ла.
Общността ще подпише до 

говори с местните общности 
за ползването на тия средст-

М. Величков(С)ва.
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ГГ-предприятията и законността От нашия ъгъл

Личните доходи -»от око« ДИЛЕМИ НЯМА
• Нарушават се 

законопредписания
основните социалистически принципи и Заключението на Общин

ския комитет да бъдат вър
нати изплатените през декем 
ври разлики в личните дохо
ди тези дни потвърждават 
клоновете и организациите 
на Съюза на комунистите в 
Димитровград. Полемизира- 
йки със заключението мнози 
нство от членовете на клона

са взети незаконно. Тряб 
ва ли да изтъкваме, че преди 
да излезне закона, Общин
ският комитет, и не само 
той, е призвал комунистите 
да се борят да не се стигне 
до такива изплащания, за да 
не се нарушават процесите 
на стабилизационната поли
тика. Дилемата защо нещо е 
незаконно, а политически по 
грешно е приказка за деца. 
Дилеми няма... Сюгжестия- 
та на комитета е била само

На територията на Дими- 
тровградска община в моме
нта работят три работилни
ци — собственост на
граждани. Това са: : _____
ката „Прогрес”, металообра 
ботващата „Металец”' 
ларската работилница „Сто- 
лаР”- До януари работеше и 
четвърта — бръснарски ра
ботилница „Спорт”, 
чалото на годината 
липса на помещения не рабо 
ти.

социално са осигурени. При 
това заетите лица са по-въз 
растни от 15 години, така че 
©место ученици в стопанст- 

приз-
нае правото на работници.

Такова право им е призна
то, но не им е признато пра 
вото на редовен личен до
ход. Тъй като 
тивните акти, 
нормата — личните доходи 
им се определят „от око”, ко 
ето е в разрез с нашата со
циалистическа законност.

зали поправително въздейст
вие. Положителни резултати 
не са показали и опитите да 
се договорят с помощта на 
политическите фактори. ГГ- 
-предприятията уж приемат 
договорите, но задължения
та не изпълняват.

група
шиваш- вото, трябва да им се

в просвета и култура търсят 
да се проведе заседание с 
комитета. Засега те са един
ствените.

Четейки информацията ~ 
„Братство” от това събрание, 
се получава впечатление, че 
е съществувало желание на 
всяка цена да се усложняват 
толкова яони и прости 
ща. Но ако се има на пред
вид поставената цел — да се 
оправдава изплащането на 
разликите, тогава косвените 
стремежи да се хвърлят об
винения орещу комитета за 
непоследователност в прове
ждането на политиката на 
Съюза на комунистите, наме
рението макар и посредстве
но, да се каже, че той се е 
превърнал в политическа 
власт над Съюза на комуни
стите

II СТО-

НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОБ 
ЩЕСТВЕНАТА НАМЕСА сигнал за някои да щурму

ват към касите. Изплатени 
са общо около 300 
динара. Ако тези пари, има
ше „Ниле” — би било голя- 

облекчение и за 243-те ра 
ботника, които с декемврий
ските си лични доходи кре
дитират производството 
предприятието си.

Възванието

но от на внямат норма- 
определящипоради

хилядие налице. Защото преди 
чко касае се за 
ция на работната сила, като 
се ползва високия прилив на 
моментално безработната не 
квалифицирана работна

вси- 
експлоата-Според сведенията, които 

общинският
труда, е представил на об-
^Т«Гтаез“^“аХприряатГя; ЯГ НА САМ°™
както обикновено

моинспектор пе-по

ръ- нака.
у нас се

наричат, има доста незакон- най-показателно 
ности. Установено

на комитета 
на разисквания, и то сериоз
ни разисквания, по заключе 
нията може да се разбере 
само в случай ако клонът и- 
ма намерение да 
натиск върху комитета да 
промени заключението си 
или

Безспорно, ако намесата 
на обществено-политически
те организации, на първо мя 
сто ма профсъюзната г _ 
зация, не даде желания 
зултат — би трябвало да се 
действува с положителните 
законопредписания. А това 
значи, че орещу отговорни
те в тези ГГ-предприятия 
же да се възбудят наказате
лни дела.

___ , се погвърж
дава от факта, че тези пред 
ПР,1ЯТИЯ< с .изключение 
„Металец”,
норамтивнц акти — ,нямат

незаконни правилник за трудови отно
шения, за разпределение на 
личния доход, за дисципли
нарна отговорност, за въве- 
ждане на 42-часова трудова 

които безцеремонно се нару седмица и пр. 
шават от страна на ръковсь 
дителите на тези ГГ-предпри 
ятия.

В крояшката работилница 
„Прогрес” работят девет ду
ши неквалифицирани работ
ници, които най-меко казано 
са обект на безочна 
лоатация. Именно в „Прог
рес” работят девет души не 
квалифицираш! работници, 
които получават личен до
ход между 500 и 700 динара 
месечно, а това е равно на 
минимален личен доход. По 
същото време високвалифи- 
цираните работници получа
ват и до 2.500 динара месеч
но, сиреч пет пъти повече!

Отначало тези работници 
били приети на работа като 
ученици в стопанството. С 
изменението на закона за 
средното образова ние меж
ду ГГ-предприятията и съот
ветните училища трябвало 
да се сюгючат договори за 
тяхното школуване. Те оба-
че нито били изпращани на ШШн;;1ШЩк1ШППпП!ПШп!Шп:н:;;е-:=::ййН5нШШ;.
редовно обучение, нито пък 
социално . осигурени. Едва 
след намеса на общинския 
инспектор по труда — сега

е, че се 
нарушават основните социа
листически принципи и зако 
нопредписания. Преди всич
ко касае се за 
прояви в областта на

на
нямат никакви органи

ре- упражни

най-малко, ако на чле
новете .на този клон 
не през пръсти.

Не може

ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ и самоуправителните 
права на сдружения труд.

В информацията в „Брат
ство” можехм

поглед-мо
да се премълчи 

въпроса и констатацията в 
същото време: добре сте зна 
ели, другари членове на Съю 
за на комунистите от клона 
в просвета и култура, че се 
подготвя закон за временно 
ограничаване ... и затуй сте 
пооързали, искали сте да бъ
дете по-бързи и от закона и 
ОТ политиката. В името
АалиТ°Н И КОЯ политика? Дали някога досега се изпла 
Щ^н лични доходи към ™ 
дата на декември?

Как ще отговорите 
бошиците: какво по 
мнение е 
чески 
пък

да прочетем, 
че клонът е констатирал, че 
декемврийските разлики са 
дадени в съгласие с общест
вения договор и са 
да понесат всички последст
вия, но искат- да бъдат убе
дени в собствената вина и 
поставят дилема, формулира 
на по следния начин: 
можно ли е някой пред за
кона да е прав, а политиче
ски виновен. Един от 
след като се определил 
приеме становището на 
митета, казва: „не ми е ясно 
дали една работа може да 
бъде законна, а политически 
погрешна”, или, в продълже
ние на иформацията, се каз
ва: „че е необходимо сериоз
но преразглеждане... и счи
та, че е нужно да се върнат 
само ония (разлики), които

Досега от страна на инспе 
ктора по труда повече пъти 
са давани за наказание при 
съдията за нарушения, но 
очевидно глобите не са ока-

Едно обаче накрая е ясно: 
към работата на ГГ-предпри 
ятията не бива да се проявя 
ва пренебрежение. готовиСт. Н.

експ-
\ „въз- на

Автомобилни двигатели Тях,
да

на ,ра-
законно, а ло2^ 

неизправно, а
закомч^1™4601® Аобро', законно, тогава когатп 
таилите организации 
■мат заключението

ко-В австралийския град Пер- 
ту е направен нов двигател 
с вътрешно горене, за който 
се твърди, че представлява 
революционно откритие.

прави по-малко вибрации и 
е по-евтин. При това има са
мо 12 подвижни части и мо
щност 200 конски сили.

какво 
а не
пар- 

прне- 
на коми- 

декемврий-

Изобретателят Ралф Сарич 
твърди, че този е двойно по- 
траен от старите двигатели 
и е по евтин до две трети от 
тяхната стойност.

Двигателят е голям колко- 
то автомобилна гума и тежи 
само 39,4 килограма. Той има 
едно бутало. Този двигател

тета и поискат 
ските пари да бъдат 
ти? върна-

М. Б.

Така Боне Цехов останал 
половин човек. Останал 70 
на сто инвалид.

Съдби човешки

Клисура-Божица Докато бил на лекуване, в 
предприятието го уволнили.

— В предприятието ми 
казаха, че няма рабо
та за мене. Тази пос
тъпка ме огорчи. Настрадах 
по време на работа. Сега съм 
в безизходно материално, съ
стояние. Нямам средства за 
живот, а издържам ученич
ка и' съпруга, която също не 
работи — казва Цеков.

В молбата си до профсъю
за пише, че е участвувал в 
Народоосвободителната бор
ба, че е на 55 години и че 
има 25 години трудов стаж.

Поради всичко това той мо 
ли членовете на профсъюза 
детайлно да разгледат него
вия случай и да му помогнат 
Той предлага, между друго
то, да го разпределят на съо
тветно, според сегашните му 
трудови способности, работ
но място.

Цеков наистина търси свое 
то не само законно, но и чо
вешко право.

Изборите в ССРН 
завършват до 

10 март
БОНЕ ТЪРСИ 

ЧОВЕЩИНАНеотдавна бяха проведени 
предизборните събрания на 
местните организации 

ССРН в Клисура и в Божи- 
бяха иЗг

на

ца. На дневен ред 
борите в ССРН.

Според плана изборите в 
подружяиците и местните ор 
ганизации в Клисурски и Бо 
жички райони ще се прове
дат до Ю март т.г. Местните 
организации ще се учредя
ват по делегатен принцип. 
За възможни председатели 
на местните организации на 
ССРН на предизборните 
седания на местните органи
зации са предложени за Кли

МИЛКО ГЕОРГИЕВ, ди 
основното учили-

на, ЦеКов бил тежко повре
ден при строежа на моста на 
Ярешиичка река. По това вре 
ме той работел като строите 
лен работник в предприятие
то за пътища — клон Враня.

Боне Цеков, квалифициран 
строител-зидар от Босилеград 
счита, че неговите права са 
дълбоко повредени, 
е постъпело нечовешки. За

преди няколко дни той

Боне Цеков
чес него

на реката. Ненадейно земли
щето се срути под краката 
ми и аз паднах в строещата 
се дупка, пълна, с чакъл. На-

за-
това
потърсил защита от Общин- . 
ския профсъюз в Босилеградсура

ректор на „
ще, а в Божица — АЛЕКСАИ 
ДЪР ГРИГОРОВ, преподава
тел в основното училище.

М. Вел.

стигна ме камък и ми счупи 
Повредих на

—• В критичния момент кон 
тролирах изграждането на бе 
тоииите стълбове на моста, 
спускащи се под равнището

А ето защо: единия крак. 
няколко места и гръбначнияПреди две години, по-точ- 

3 септември 197Г годи-
В. В.стълб.

но на
Т
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в бпсилегъадските училища
Подготовки за 25-ти май

Няма добри правилници

ПРИЕТА ПРОГРАМАТА колективи по редицаските
практически въпроси.

Има възможности тоя въп
рос да се ренти на задоволя
ващ -начин - казва просвет- 

инспектор. Една' ог тях 
Общинската образова- 
общиост да се оформи 
специалисти, която да

По преценка на общинския 
просветен инспектор, босилс 
градските училища нямат до 
бри нормативни правила, 
пито пък съответно уредена 
администрация. По негово 
мнение причината за това по 
ложение е, че администрати 

работа в училищата из
пълзяват лица, които не са 
квалифицирани. Именно на 
тези работни места, които но 
сят звание „секретар”, са наз 
начени просветни работници 
за които не е имало доста- 

часове в обучението.

пия 
е при 
телнаОбщинският кОординацио- 

комитет по чествуваиеот Чантавир, на румънската 
народност от Уздин, на 
вашката народност от Кова- 
чица, на русииската народ
ност от Руски Кръстур, 
турската и албанска народ
ност от Призрен, както и пре 
дставители на сръбската -на
родност от Жупсгси Алексаи- ведат, с определени темаги- 
дровац — от града-побратим ка, във всички училища -на 
на Димитровград. На фестм- Димитровградска община 
вала за пръв път трябва да На фестивала трябва да вае 
участвуват отбори и състави мат участие и пости от бъл- 
от. всички общини, отчасти гарската народност. По вре- 
или изцяло населени от бъл- ме 1|а провеждането на фс- 
гарската народност (Боспле- ставала ще сс организира ху 
град. Бабушница и Сурлулм- Дожествена изложба, на коя 

1 1 11 то ще вземат участие общи-
шито населени с българска 
народност.

Представители на младеж
та и останалите обществено- 
политически организации 
Димитровград, на 23 февруа 
ри проведоха съвещание във 
връзка с подготовките за та
згодишното чествуваие на 
25 май. На заседанието бе 
приета програма за фестива- 
ла на българската народ
ност.

Тазгодишният фестивал на 
българската народност „Май 
ски срещи” аце се проведе «а 
25 и 26 май. На него ще взе
мат участие самодейни гру
пи на унгарската народност

група
изпълиява административна- 

, та работа на училищата.
Дали това предложение ще 

се приеме, ,-ще сс знае след 
като бъде обсъдено от ком
петентните органи. Да доба
вим, че за приемането му 
ще има съпротива в училища 

Защото ако се оформи 
такава служба ще бъдат при 
нудени да потърсят нови ра
ботни места за своите адми
нистративни служещи.

неи
на Деня на младостта (в рам 

фестивала) ще обя- 
във вестник „Братство” 

литературен конкурс за раз
каз ц стихотворение. Литера 
турни конкурси ще се про-

сло- вна
в ките иа

вина

тично
Това ' неквалифицирано ръ
ководене иа административ- 

училищна работа все
та.

пата
повече създава опущения,

създаване
ко

ито допринасят за
недоразумения в учител- В. В.

па

ца). За интеграция на основните учили- 
Босилеградска община

мия брой специалисти, квали 
фицирано преподаване може 
да се осигури като се анга
жират наличния кадър.^А то 
ва може да стане с обезпе
чаване на превоз до районни 
те училища. Седмичните пък 
програми иа тези училища 
биха се приспособили, така че 
необходимият специалист да 
идва в определени дни.

• В онези пък училища, къ- 
дето броят на учениците е 
под. 10 души може да се ор
ганизира превозването им до 
централното училище или 
откриване на интернати в 
районните училища. По тоя 
начин ще се премахне сегаш 
ната практика да се поддър
жат училища с пет-шестима 
ученици.

Смятам още, че кавгите 
между просветните работни
ци в бистърското основно 
училище и другите училища 
ще спрат, понеже чрез инте
грация ще се подобрят усло
вията на работа, ще укрепне 
самоуправлението.

От друга страна, админис- 
трацията на училищата ще 
стане по-организирана, по- 
ефикасна и по-икономична.

В крайна сметка 
виши отговорността за обу
чението и възпитанието на 
учениците, което е и главна 
цел на учебното дело.

Р. Каранфилов

Наши поети В културно-забавната про
грама ще вземат участие са
модейни групи «а гостите и 
танцови състави от Димитро 
вградено, конто успешно са 
се представили иа районни
те състезания.

На фестивала ще бъдат ор 
гаиизирани и спортни състе
зания, на които ще вземат 
участие ученически, раоотни 
чеоки и отбори на .младеж
та от селата, също показали 
най-добри резултати иа райо 
шште състезания. Предвиж
да се гостуване на някой от- 
оор (по хандбал, баскетбол 
или футбол) от вътрешност
та на страната.

Между представителите на 
самодейните групи, — участ
ници на фестивала ще 
прави размяна на 
договор за по-нататъшно 
трудничество.

ща в
Досега часовете по дома

кинство, изобразително изку 
ство, музикално възпитание, 
а в някои училища и по фи- 

въ пит а пи е и оощо-

СТОЙНЕ ЯНКОВ

* зическо 
техническо образование, слу 

за допълване на онези*И- жат
преподаватели, които нямат 
достатъчно часове в своята 
специалност. Поставя се 
прос: докога това ще се тър
пи и дали такова обучение 
е в интерес на учениците и 

учебното дело като цяло?
Имайки предвид законопре 

дписанията всички предмети 
да преподават специалисти, 
необходимостта от интегра
цията на основните училища 
е налице. Друг изход няма, 
защото броят на учениците 
в горните класове постоянно 
намалява, съответно намаля-

В живота още не зърнал 
от дома ме пропъди беда, 
но там аз пак бих се върнал 
зарад онази свобода, 
която остана в горите 
през всяка пролет да цъфти, 
която зеленей в леските 
и по росните лъки лъщи. 
Която в отсрещните долини 
лудува с бистрите води 
и по пътеки сред малини 
записва заешки следи.
Която с песен на жетвари 
разказва ни сред летен жар 
за любовта между овчари 
и за Стоян млад шилегар. 
Която петли по плетища 
възпяват със песенен вик, 
която мълчи по стърнища 
и по тревясал ечемик.
Която орли белоглави 
носят по храсти и скали, 
която по сена и отави 
кръстосват щурци и пчели. 
Която със спомени стари 
по нашите следи върви.
А от моите първи другари 
там никой гнездо не сви.

въ-

на

се на
опити и

съ-
ват и часовете по отделни 
предмети, а училищата не мо 
гат да осигурят специалисти 
по всички предмети.

Застъпваме се за интегра- 
гия на всички основни учи
лища в комуната и за създа
ване на едно централно учи
лище в Босилеград. Остана
лите училища биха били под 
ведомствени *на това училище 
При такова положение мо
же да се направи правилно 
разпределение на кадрите, от 
носно специалистите по отде 
лни предмети. За предмети
те, за които няма необходи-

Приемайки програмата за 
тазгодишните „Маиски 
щи” участващите 
'Нието заеха 
нужно

сре- 
на заседа- 

становище, че е 
организационният ко

зГ^Аа нР^приеме .мерки 
за ооезпечаване на срелстт
СоелТ°А,,ШШ,Те Средствата трябва да се оси
гурят от общинският - бюд
жет, Републиканската култу 
рна общност. Общинската

ще сепо-

културна и физкултурната 
общност.

А. Д.

1Срещи Понеже не можах да намеря 
работа в специалността си 
„измених” и ето дойдох в ин
терната. Всъщност отдавнаш 
на мечта ми беше да работя 
в своя край. Малките деца 
обичам и задачата си схва
нах „втори родител”. Пола
гам усилия, понякога работя 
повече само работата ми да 
бъде успешна. Трудя 
им стана действително 
гар и приятел.

— Доволни ли 
ботата и какво 
дението ви?

От работата засега съм 
доволен. Щом ми се удаде 
възможност ще потърся рабо 
та по специалността си. Въз
награждението
все пак....

Как нрекарвате свобод- ното си време? л
— Всъщност, свободно вое

сляТеМсМаЛКО' Все пак ми- 
почина ч,^ОСТаТЪЧНО Аа си „ Чета Дневния печат
и прочитан книги, а тук е и 
младнят математик Кирил < 
когото често премервалТе си ли по шахмат.

СРЕТЕН МИТОВ

С любов към 

към възпи- 

танниците си
Елена

се да 
АРУ-

Очите ти са зефир прекрасен, 
оставен да блещука сред тъмата 
да стене и моли от скръб унесен — 
последният стон на душата.

сте от ра- 
е възнаграж-Преди две години при ос

новното осемгодишно учили
ще в село Бистър, Босилегра 
дско, бе открит интернат. От 
криването му не беше слу
чайно, защото повече от уче
ниците са от далечните окол 
ни села и често са принуде
ни да пътуват и повече от 
15 километра. В интерната 
днес има 65 ученици.

И ти, като птица волно крила 
да се понесеш из лазурните простори, 
да разгънеш светлите коптори 
на зората дето е зазорила.

е добро, но

Стоян МаксимовИ тъй бъди, тъй чиста и нежна, 
като утринна. капка роса 
и тогава любовта ти безнадежна, 
ще бъде по-ярка звезда.

За възпитател на ученици
те в интерната бе приет Сто
ян Максимов, родом от Дол- 
но Тлъмино. Обърнахме сес

— Другарю Максимов, как 
се наехте да работите с мал
ките деца и как успявате да 
се справите със задачата си?

— Завърших Педагогичес
ка академия в Скопие, спе
циалност: биология и

няколко въпроса към него да 
ни запознае е живота и ра
ботата си в интерната.

С. Манасиевхимия.
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Натура* просвета* изкуство"Нови изменения в правилника !
Септемврийски награди*за »

Л .'. |

н Д И-С Е Т Н Е
демократизиране

т I

'
Синдикален съвет в ДИмитро души'*3 бъдат наградени 24 разованието на учениците, 

?а3™аатизиИрРГ „ ? С—
Рна Правилника за присъжда Гт ’п- 3аСЯГаТ СЪЩ‘ >КТа И възрастните, здравео- 
|не на Септемврийски на*рДа граДта" присъЖАанет° на »а пазването,
•ди. Именно тези дни на раз- . Веднага да отговопим 
рични равнища най-щателно промените са коренни и че ■се разглеждат предложените коренни и че
^изменения в правилника, за 
;Да се^даде възможност в бъ
деще 'Кръгът 

значително

просвещаването 
на гражданите и по много 
други поводи.

г<а Внасят се и промени по от
^ отнасят за всички разпо- ношение на предлагащите, 
редои на досегашния правил Това могат да бъдат органи- 
НИК* зации, органи, отделни лица,..

освен във вид група граждайи, дружества ) 
на дипломи и пари, предвиж и други. За разлика от пре
да се още даването й във ди, дадена е възможност и 
енд на плакети и грамоти.. С на самата Комисия' 
други думи, едновременно 
могат да се присъдят не че
тири, както беше досега, а 
.много повече награди. При 
това значително се разширя- 

. ва кръгът на възможните, й 
получатели: носители .могат 
да станат обществени и об
ществено-политически

, че

г . ■получателите Преди всичко, 
да се* разшйри.

? Всъщност, това е втора про 
;мена на тоя правилник. Как 
§?о -и при първата, така и при 
^Сегашната промяна, се изтъ
рква, че в

на
г-

по при
съждане на септемврийската 
награда да дадф някому-тази 
награда ако счита, че изпъл
нява условията, без оглед че 
няма предложения.

Не се ограничават пости- • 
женията е време. Досега наг 
радата е могла да се даде 
само за постижения през ед
на година, а сега тя ще може 
да се присъжда за постиже
ния, които са завоювани за 
по-дълго време.

Очаква се, че с посочените ВЕСЕЛИН ДЕНКОВ: КОМПОЗИЦИЯ, масло, 82x66 
и редица други изменения 
Септемврийската награда да 
стане, достояние на повече 
души. Действително, с пред

правилника има не-
* ясности, неуточнености 
критериите са прекалено ст
роги. Вярва се, че 
се повтори обаче грешката

. 'при • първата промяна от 1969 
година - когато бяха

• несъществени изменения.

и че

няма да

внесени орга-
, инзацни, дружества, ведомс- 

Оощинската скупщина в тва, местни общности 
Димитровград реши още през управите;ши органи,
1966 година в чест на Деня дица и други, 
на освобождението на града 
от фашизма; а за извънредни

'резултати в областта на ли- за резултати по организация 
тературното творчество, изо- на труда, самоуправлението,

• бразителното изкуство, култу внедряването на нови техно-
рата и стопанството да се да .логии, делово-техническо съ- ■ ложените изменения до гол- 
ва Септемврийска награда. От , трудничество, пласмент на - яма степен е демократизира

стоки и пр. Освен това, се на. Колко обаче ще се осъ- 
птемврийска награда ще мо- ществи всичко това — ще по 
же да се даде за високи ре- каже практиката. 

въщ>е*си. че за тоя период са зултати в учебното дело иоб

, само- 
отде.лнн

Същевременно се увелича- • 
ват поводите за даването й:

Димитровград

Робота на ширнкоекранното кино, установяването й, па до днес 
. тя .е дадена само шест пъти, Кинопредставленията на кийото не е достатъчно. Но 

^ и широкоекранното кино в Ди изтъква се, че на десетте хи 
‘ ‘ митровград' миналата година нопредставления е имало са-

• са посетили общо към 39 хи мо 1.327 посетители/ което е
— ---- ляди души. Всъщност про- направо казано, -твърде (мал-

жектирани са 112 филми или ' ко. Ето защо се изтъква яео- 
214 кинопредставления.

•1?

Преустройство на списание ъМостт • бходимостта прож-ектиране- 
Миналата година са про- то на известни филми на ро 

жектирани само пет югослав дното киноизкуство да доти 
ски филми, което според о- ■ ра Културната общност в об 
ценка на компетентните в • шината. - .С ново съдържание и нова форма Ог.-Н.

Босилеград
ф Предвижда се въвеждание на редица нови рубрики Изграждането на културния 

дом-през мартзможност, по-обстойно да ;се 
следи работата на различ
ните културни институции, 
дружества, библиотеки, кул
турни общности.

на светата — да получат място 
за изява на дейците в тази 
област. В нея ще се помест
ват материали от опита и все 
кидневната пракика, въпро-

• Редакционният състав
• списание „Мост” прие реше- 
; ние през настоящата година 
.* да преустрои списанието, ка- 
\ то предложи на читателите 
‘ побогат материал. СъЩевре-

предвижда слиса- % Л 
! нието да получи нова форма, 

а техническата му подготов
ка да се издигне на по-висо
ко равнище.

Изграждането на култур- ската културна общност е о- 
_ ния дом в Босилеград ще за- сигурила 3,2 Милиона динара

. Своеобразна новина пред- почне през месец март. До . ■ Строителното предприятие 
ставлява* откриването на 
бриката ПО НАШИТЕ 
И ЩА. В нея трябва да се 
привлече много по-широк 

Ц кръг сътрудници. Главно Ще 
бъдат помествани материали 

■ * Ьт бита на хората на българ 
В ската народност, -по-специал- 

по ще се публикуват 
'предания, бележки, обзори и 

ЩЩж пр. Същевременно ще се пуб 
ликуват материали във Инд 

» на документи, мнения; изказ 
Щ ваиия, предложения.
I Общо, с въвеждането на 
и редица нови рубрики редак- 

’ цияУа на „Мост” се стреми 
да доближи • списанието [до 

татели да заинтригува дю- 
Щ бопитството му, да му доцта 
Щ . ви достъпни и лесно'четливи 
™ четива.

Щ отсрочване! може. да се „Градня” от Димитровград, 
стйше единствено ако време което ще строи дама, вече е 
то «е позволи да започнат доставило «а строителния па 
строителните работи.

За изграждането на тоя ва тонно желязо, тухли и ци- 
жен за Босилеградска об- мент.
щипа културен обект досега ” Според договора сградата 
са направени необходимите ,на културния дом ще бъде 
подготовки. Общинската кул 
турна общност; чрез креди
ти и оредства .на Републикан

Ж: менно се
■'Щ

Щ • рцел известно количество бе\
Списанието ще поддържа 

\ четири основни рубрики:
„Литература и" изкуство“,

I „Научни съобщения, статии,
] обществени въпроси“ —„Пу- 
I блицистика” и „По нацгите,
1 краища“. За разлика от досе 

га тези рубрики \щ<& се обо
гатят с нови материали, или ■ 
подрубрики. Една такава но- 

подрубрика би била ТРИ-

■ записи, покрита до октомври тази го
•дина."' "

В. В.I

Ш
V г.5

V / Г
Сурдулица

; ва
’ БУНА, в която ще се помест- 
: ват' Изказвания ,'на работни

ци, обществени дейци, учи- 
! тели и др. по дадени въпро-

Сувойница зае първо мясточп

Както вече писахме, кул- на Сувойййца и получи наг- 
турно-забавните състави на 1 града о1- 3.000 дгшара. Второ 

Предвижда се откриването ... - които вълнуват учители- Техиически списанието ще младежките активи от -14 се- място и 'награда от 2.000 ди- 
I рубрика КРЪГОЗОРИ.. . В Т(?' и др Същевременно ще бМе на. по-рисокц равнище, ла в Сурдулишка общица .ор ттара получй Кюрковица,( а

нея ще се поместват статии ^ публикуват статии от из- като при това се прояви цо- гатшзираха съревнование. Съ трето — Йа Алакинци с «а-
от бблйст^а йа естетиката, Т7>Кмати югославски педаго- вснс внимание за иллПстровъ 1цото е проведено за селата градата от 1.000 динара.

; социологията, философията, зи с което ще Се оказва по- ч,,ш материал. С други ду- в ниските части на община Сър6вноваш!‘ето за шест
■; изкуството, културата и.пр. . м6'щ на просветните работни ми ~ списание „Мост” в На- та. Неотдавна се завърши и състава от селата в пданинс- .

^ пра А ГО пи в изпълнява/гето им на стоящата година и занапред финалисти настъпиха в зала ккга>част на общината, къде
: пр г-жглиевпите задачи. ще бъде мнрго по-богато и По та на Дома на културата в то припадат и Клисура и.Бо
: ГИЧЕСКА ПРАКТИКА И ... ., • съдържание, и по техмичес- Сурдулица екипите «а Сувой - жица, ведно с финалето ще

ли една важна област МАСОВИЯТ КУЛТУРЕН * ко оформление. Ница и Кюрковица. се завърши до 15 март т.г.
"ост - У^сбжгголело ипр^ ЖИВОТ, като рубрика, е въ- Ст. Н. П-црво място зае отвора М. Величков

\ си.

на
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Всенародна отбрана
Зй*8у Ме. Разнообразно и плодо 

вито сътрудничество
IуЛ*77т

физкултурната общностУчредителна скупщина на

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ ИЗБРАН - 

БРАННО ПЕЙЧЕВ
по всенародна от* 

тясно сътруд-_Между Общинския щаб
части съществувабрана и граничните 

ничество
През миналата година в 

Босилеградска община е осъ 
ществено разнообразно, непо 
средствено и полезно сътру
дничество между общинския 
щаб по всенародна отбра- 

жомеиданството на тра-

програмиране развоя иа спортните дей- 
Същешромеашо бе избран и пред

седател на общността — др. Бранко Пей 
чев, ръководител на баскетболния от
бор на „Свобода”.

На предстоящото редовно заседание 
скупщината иа физкултурната общност 
ще разгледа въпроса за финансирането 
на спорта и физическата култура в об
щината.

На състоялата се тези дни в Д имит
ровград учредителна скупщина иа Об- пости, 
шийоката физкултурна общност присъс 

19 от общо 27-те поканени предтвуваха
ставители на димитровградските проми 
шлеян предприятия, обществено-полпти 

организации, спортни клубове и 
дружества, ведомства и институции.

На скупщината бе обсъден проекто- 
статута на физкултурната общност и

изпълни-

иа и
ничните части. „

— Това сътрудничество с 
възможно- 

на военаро 
нашата об- 

после

чеоки

създало широки 
сти концепцията 
дната отбрана в 
,щина да се реализира 
дователно и успешно

Симеон Захариев, начал- 
щаба по всенародна от-

избрани ръководните тела — 
телен отбор, комисия по проучване и Ст. Н.

ка
зва

ФИЗИЧЕСКАТА ОБЩНОСТ 

ИЗХОДНО НАЧАЛО
ник 
брана.

Според Захариев, то ое про 
явява в повече видове: от съ 
трудничество между запасни 
те офицери и старейшините 
— граничари — До матери
ално взаимопомагане. Твър
де значителна материална по 
мощ граничните части са да 
ли на териториалните подде- 

по време на формира

Симеон Захариев

не, а над всичко: всестранно 
то им сътрудничество. При 
това, безспорно, огромна е по 
мощта, която са оказали гра 
ничарите за по-бързо и по- 
леко оспособяване на терито 
риалните части за партизан
ския начин на воюване.

— Това сътрудничество до 
сега в даден момент винаги 
е било от значение. С оглед 
на всичко, досегащните уче
ния на териториалните час
ти в общината са оценени ка 
то твърде успешни. Някои 
подделения са получили и 
специални признания от Гла 
вния щаб по всенародна от
брана на СР Сърбия. Да из
тъкнем, че всеки боец от те 
риториалните части досега 
винаги е

А ОЧАКВА СЕ ОКОНЧАТЕЛНО РЕШАВАНЕ НА 
ФИНАНСИРАНЕТО НА ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА И 
СПОРТА.

Досега е имало редица се
риозни забележки за

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА 
СРЕДСТВАТА

ления 
нето им.

Другарят Захариев отделно 
изтъква помощта, която в 
областта на идеино-политиче 
ското и общевоенно обуче
ние граничарите са дали 
на общината. В селските 
районни центрове например 
са обработени темите: „ИдеЙ 
но-политическата същностна 
всенародната отбрана", ,,Са- 
моуправителното и непосред 
ствено обществено организи 
ране за отбрана” и др.

— чрез направляване раз
воя на физическата култура 
да допринася за формиране
то на човешката личност, ук 
репва здравето на хората, да 
закалва трудовите и отбрани

способности, да обо
гатява съдържанието на сво 
бодното време на граждани
те и да издига спортните за
воевания;

— да насърчава трудовите 
и останалите организации и 
да им оказва помощ в създа 
ването на условия за разви
тието на физическата култу-

Необходимостта от по-орга 
низиран физкултурен и спор 
тен живот в Димитровград- 

община отдавна се чув
ствуваше. В различните спо
ртни дружества и клубове 
членуват няколко десетки ак 
тивни спортисти. А според 
сведения на Съюза на органи 
зациите по физическа кул
тура, в общината постоянно 
или временно, към 1.400 ду
ши упражняват различни 
спортни дейности. Действите 
лно, внушаващо число.

Създаването на Общинска 
физкултурна общност идва 
именно в момент, когато ре
дица наболели в тази общес
твена област проблеми търс
ят решение. Счита се, че на 
много от тях физкултурната 
общност ще даде отговори. 
Преди всичко, очаква се, о- 
кончателно да се реши фи
нансирането, представлява
що досега непремостима тру 
ност за много дружества, 
клубове и секции.

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ

на новосъздадената обхцин 
ска физкултурна общност са:

— да съгласува програмите 
в областта на физическата 
култура, да участвува в при 
емането на наличните плано 
ве и дългосрочни програми и 
да дава мнения и предложе
ния за решаване на въпроси, 
имащи пряко значение зара 
звоя на физическата култу-

между отделните спортни 
клубове. Занапред те ще се 
разпределят въз основа 
програми и резултатите, ко
ито ще постигат отделни клу 
бове. Повече средства дце по
лучават онези, които пости
гат по-високи резултати, ко
ето безспорно положително 
ще се отрази върху равнище 
то на спортните завоевания- 

Да напомним още, че към 
физкултурната общност ще 
работи Комисия за проучава 
не и програмиране развоя на 
спортните дейности. А това 
ще премахне дилемата — ну 
жен ли ни е определен спорт 
трябва ли да се внедри масо 
ва култура -и по кой начин 
и пр., защото именно физку
лтурната общност ще бъде 
компентетния за отговорите 
по тези въпроси.

наска

телните

В областта на военно-про
фесионалното обучение, ста
рейшините — граничари са 
помогнали на териториални
те подделения детайлно да се 
запознаят със съвременното 
въоръжение, средствата за 
връзки, защитните средства 
в съвременния начин на во
юване и пр. Организирането 
на учения, о участието на 
оперативните и териториал
ните части в общината е по
казало голямата им боеготов 
ност, взаимното им допълва

ла;
проявявал- толямо 

залягане. На зов за действу- 
ване и от най-отдалечените 
села, без да чакат превоз, но 
щем, бойците със светкавич
на бързина се отзовавали на 
сборните места. — каза на 
края на разговора Симеон 
Захариев.

— да осъществи акционна 
интеграция на всички сили в 
областта на физическата кул 
тура;

— да осъществи постоянно 
сътрудничество с обществе
но-политическите общности,
трудовите и останалите ор
ганизации и общности за да 
задоволи потребите и интере 
сите на децата, младежта и 
възрастните във физическа
та култура.

Илюзорно ще бъде, ако се 
вярва, че със самото учредя
ване на физикултурната об
щност всички проблеми ще 
бъдат решени. Създават се 
съществени придпоставки 

за тяхно решаване, а до коя 
степен ще се решат ще зави
си от ангажираността на си
лите и от материалните въз
можности.

В. ВелиновСт. Н.

Читателите ни пишат

Тъгата на един баща
Имам син Зоран Димов, роден в 

Ниш на 27 август 1966 година, а се
га живее >в село Долна Лисина, Бо- 
силеградско с майка си Драгица. От 
1966 година с Драгица сме разделе-

Чрез вестника, драги другари, ис 
кам да поздравя всички роднини и 
приятели, всички да знаят че съм 
жив и здрав и нека кажат на моето 
дете, че баща му — Стоян Димов от 

ни, която присвои детето и въобще Гложйе, сега е на работа в Западна 
не ми позволява да го видя. Ко Германия. Затова изпращам и своя 
гато веднъж ое -опитах да го видя, фотография, да види детето 
Драгица и близките й ме набиха а 
после ме съдиха. Цели пет години

ФИНАНСИРАНЕТО
ра;

досега представляваше сери
озно затруднение. Липсата на 
постоянни финансови изво
ри пречеше за провеждането 
на редица спортни начина
ния.

— да дава инициатива за 
обществено договаряне за 
програмите, да участвува в 
приемането им и да се гри
жи за тяхното претворяване 
в дело;

— да се грижи за осигуря
ване на средства за финанси 
рането на физкултурните дей 
ности и за разширяване иа 
материалната база, като съ
ществена предпоставка за 
всестранното развитие на фи 
зическата култура.

Разбира се, с това ие се из 
черпва целокупната дейност, 
която се намира пред физ
културната общност.

АКТУАЛНИТЕ ЗАДАЧИ

в областта на физическата 
култура са повече, и по-мно- 
гостранни. Физкултурната об 
щност ще трябва ооце:

че има
жив баща, който в Ниш е построил 
и за него.

Желая да купя на детето всичко, 
каквото му трябва, но искам да ,то 
видя и лично да му предам подаръ
ците.

Занапред физкултурната 
общност ще осигурява сред
ства от облаганията "върху 
личния доход. Известни су
ми ще се обезпечават от спо 
ртните тотализатори, и то до 
размерите, определени за ну 
ждите на физическата култу 
ра. Разбира се, че с общест
вен договор, самоуправител- 
но споразумяване, решения и 
други видове договаряне, мо 
гат да се осигуряват и допъл 
нителни средства за осъще-

не дръзнах да се появя в Долна Ли- 
■оина, да видя чедото си. Дратица не 
забравя да търси пари за издръжка 
на детето, които аз редовно пращах. Моля ви, публикувайте писмото 

във вашия вестник.
Накрая с това мое писмо

С това писмо желая всички 
край да узнаят как съм 
възможността да видя

в мо я 
лишен от желая

да ви поздравя всички, като ваш зе
мляк -от далечна Германия и да 
пожелая

своето дете
цели пет години, да видя учи ли и 
как се учи. Чул съм, че са му разпра 1973 
вяли, че то няма 'баща, че той е заги 
нал някъде и го няма вече.

ви
всичко най-хубаво през

година.
С искрени поздрави Стоян Димов, 

Дюселдорф, Западна Германия.
ствяване на програмата на 
физкултурната общност.

и
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Пишете ни
Й 1К Чужд хумор р$

Мене ребнуше, а н>им ништо
Да ви са казуйем кво ми се случи па да 

се зверите и кръстите.
Пойдо си ояяден за село с автобусат. 

Рекоше децата на Видлич е лизгавица, та че ми 
немо преко Пирот. Ка се вузнумо ло оетия ми
ти убав пут, па през Пирот и оттам ванумо 
лозята. А -реко, че си стигнем рано да пуштим 
кравете да не рову по иошаруту. Бабичката не _ 
щто слаба. ..

И тамън това мислим —■ ка пред авто
бусат се исгаречише два камиона. И шие стану- 
мо. Видим вешто муаюе, распрайаъье, подлита- 
н>е и ка излезо оно кво било: ггарочаяци дошли 
с два камиона затворили путат и ни не давайу

— Ето пристигна и 
каоиера.. .

На снимката е футболния отбор на „Асен 
Балкански от Димитровград. Пишете 
дина е, по кой случай минава из улиците на града 

и опишете състава на отбора.
Трима читатели, които първи 

поставената задача, ще бъдат наградени

•ПЕНСИОНЕРКАТА' 
ОТ ЗАБЪРДИЕ

ни от коя го-
да идемо.

Я послуша, позвери ое па улезо на же- 
шко. Реко:>некико че реше. Мину ийиндия, ние 
не поодимо. Около пет часа дрема у автобусат. 
Сват Ставрия од БрйЬовци каже, я да слезнемо 
па да идемо пеш&и белйи смо еве ишж с ав
тобус. Море реко, платили смо децата че

отговорят на 
с кни

ги. ни
В следващия брой — задача за читате

лите от Босилеградско .. .
откараю.

Одйеднуш дадоше команду да минемо 
у друг автобус. Уз^ше ни —и назад. Пак пред 
Пирот и ка стутн>имо та у Димитровград. Сто
варище ни на павлиончето. Я постоя, позвери 
се и реко нема куде — че се върчам при сина- 
тога. Срамове ме изедоше. Чук, чук на врата
та. Ка ми отворите само што не попадаше. 
Учудише се што съм се върнул.

Седемо и пупгпимо радиото и «оно обади 
за нашуту бруку. Тегая разбра, че пирочанци 
не давайу да им минуйемо из обштинуту.

А я да ви кажем йедну годину тека се 
бейо заинатил и не давам на камшийуту да ми 
не е кола през мойу ливаду да си прекара гной. 
Он ми се моли, моли, па ме даде на суд.

За тия мой инат ме ребнуше саглам,
а на пирочанци за това — нищ о.

Затова ка путуйете понесете си повече
Айд с здравйе МАНЧАлеб.

ЦВЕТАН М. ГЕОРГИЕВ, работник от „Циле”, живущ на 
улица „Георги Димитров" № в Димиторвград даде 
следните данни за старата фотография:
На снимката се намират (отляво): Пера (от височките

***
Трима души тичат подир 

тръгналия влак. Единият ус
пява да се качи и започва 
неудържимо да се смее.

— Какво толкова смешно 
има? — пита го кондукто- 
рът.

—• А, нишо. Само че онези 
двамата трябваше да пъту
ват. Аз ги изпращах ...

Двама разногледи се 
сблъскват на улицата.

— Скъпи, срещнах 
бандити, които ми открадна 
ха всички пари, часовника и 
пръстена.

— Но нали имаше писто
лет?

— Да, но те не го намери-

двама
беше санитарен, Властимир от Крупац, Боголюб отсела,

Дойкинци мерач на минохвъргачката ,един боец от Дой- 
кннци, Видое Йонич от Пирот, Цветан Георгиев от Ра- Първнят: — Защо не гле

даш къде ходиш?дейна и един боец от Крива Фея.
Благодарим на другаря Георгиев за данните.
Молим читателите да ни изпращат отговори иа стари

те фотографии, които ще по-местваме във вестника.

Вторият: —• А ти защо не 
ходиш, къде гледаш?ха...

Щр
Некролози

3,!+

А((Г. ПЕТРОВ ^
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