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ПРЕД ПРАЗНИКА НА СВОБОДА ТА

Тридесетгодишнината от освобождението на Бабушница, 

Сурдулица, Димитровград и Босилеград ще бъде ознаменувана 

с тържества и нови постижения в социалистическото изграждане
Сурдулица ни културно-забавното 

дружество „К. Абрашевич" 
от Лесковац.

Също така на 5-и септем 
ври т. г. ще се пусне в

от Народоосвободителната йската награда, 
борба, присъждане на сеп Дългогодишното сътруд- 
темврийски награди и ре- ничество между население 
дица културни манифеста- то, народната власт и об- 
ции.

На тържествена сесия на организации и граничните 
общия събор председателят части ще бъде отбелязано 
на Общинската скупщина по особен начин — полков 
1шж. Борис Борисов ще из пикът на ЮНА Марко Шпи 
несе доклад за тридесетго рич, комендант на гранич- 
дишното развитие на Дн- ните части ще бъде провъз- 
митровградска община в гласен за почетен гражда- 
социалистическа Югосла- нин на Димитровградска 
вия. Председателите на об община, 
тините Димитровград и И тази година постиже- 
Александровац Жупски Бо нпята на димитровградско 
рис Борисов и Предраг Ду то стопанство ще бъдат по

казани с изложба за раз- 
за витието и резултатите в та 

зи област.
От 1 до 8 септември ще- 

През деня ще бъдат поло- се проведе седмица на хит 
жени и цветя пред памет- ената в града. Ще се състо 
ната плоча при Гимназия- ят спортни състезания и 
та „Йосип Броз Тито”, а на културно-забавни мани- 
сесията на събора ще бъдат фестации. 
провъзгласени тазгодишни 
те носители на Септември

вобождението на Сурдули
ца обхваща провеждането 
на тържествено заседание 
на ОС в Сурдулица, на кое 
то за 30-годишното разви-

Тазгодишното чествува- 
не ще бъде юбилейно, тъй 
като се навършват 30 го
дини от освобождението 
на Сурдулица. По този по
вод на 5-и септември сут
ринта ще се положат вен-

ществено-политическите

ци пред паметника на па
дналите бойци и жертвите 
на фашисткия терор в сур 
дулишкия парк и пред бю
ста на народния герой Пе
ро Мачкатовац пред Кул
турния дом в Сурдулица.

След това в двора на Те 
хническия център „М. Пи
яде'’ ще се състои митинг, 
на който ще говори Алек
сандър Трайкович, първо- 
борец от с. Биновци, а се
га делегат в Обществено - 
политическия съвет на Ску 
пщината в СР Сърбия. След 
митинга ще бъдат открити 
две възпоменателни плочи 
на сградата на Техничес
кия център „М. Пияде”. Ед 
ната е за първия митинг на 

на НОВ и ПОЮ с

I;
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маиович пред общия събор 
ще подпишат повелята 
побратимяване между две
те общини.Ш-

на загиналите бойциСурдулица: Паметникът 
действие и новия ТВ пре- 
предавател за Сурдулица и 
околността с мощност от 
10 вати за първа ТВ прог
рама. С инсталирането на 
още
през следващата 
Сурдулица ще приема и 
втора ТВ програма и УКВ 
програма на Радио—Бел
град.

Втората част на програ
мата по повод Деня на ос-

тие на общината ще говори 
председателят Йован Пет- 
рович. На заседанието ще 
бъдат връчени отличия и 
грамоти, както и петосеп- 
темврийски награди на за
служили граждани и тру
дови колективи. Прелеела 
телят Петрович ще органи 
зира и прием за родители 
те на падналите бойци в 
НОБ.

Ст.

Босилеград която ще прпсъствуват пред 
ставители на първия око- 
лийски народоосвободите 
лен отбор, представители 
на трудовите колективи, 
обществено-политическите 
организации и гости. На 
сесията за тридесетгодиш
ното развитие на Босиле- 
градска община ще говори 
председателят на Общин
ската скупщина инж. Дра 
ган Мнцов. След това — 
за пръв път след освобож
дението — ще бъдат преда 
дени септемврийски награ 
дн и грамоти на лица и ор 
ганизации, като признание 
за приноса им към разви
тието на социализма.

В село Долна Лисина на 
8-и септември ще бъде пре

дадена на употреба повопос 
троената училищна сгра
да, за чисто изграждане 
са изразходвани над 300 
хиляди динара. В селото 
ще се организира народно 
увеселение с художестве-

някои инструменти 
годиначастите 

населението при освобож
дението на Сурдулица, кой 
то бил проведен в същия 
училищен двор и избиране 

народоосвободител- 
ния отбор в Сурдулица. 
Втората пък ще отбележи, 
че на това място в състава 
на училищната сграда през 
1924 година била открита 
костница-паметник в чест 
на около 20 хиляди сър
би избити от българските 
окупатори през Първата 

война в Сурдули 
околността. Докумсн 

злодеяния бъл 
гарските фашистки окула 
тори унищожиха през ап- 

1941 година, а костни 
разрушиха през фев-

Чествуването на празни
ка ще започне на 6-п септсм
ври с младежки поход, в 
който младежи от цялата 
община, предвождана от 
участници в Народоосво- 
боднтелпата борба ще ми
нат по партизанските пъте 
кн па Църноок, Весна ко
била и Лнсниска планина. 
Участниците в партизан
ския марш ще присъству- 
ват и иа голямото тържес
тво, но случай освобожде
нието на иранския край, 
което щс се състои в Кри 
иа фея и мина „Благодат".

В навечерието па Деня 
па освобождението - 8-и се
птември в Босилеград ще 
бьде изпълнена богата ку
лтурно-забавна

то на
М. Величков

На празника, па 6-и сеп
тември, в обновената зала 
па Културния дом ще се 
състои тържествена сесия 
на Общинската скушщша, 
на която председателят 
на Скупщината Сатнимнр 
Илич щс изнесе доклад за 
30-годишното социалисти
ческо строителство в 
Бабушнишка община, а 
след това ще бъдат разда
дени септемврийските на
гради. В Общинската скуп 
щипа в;е бъде устроен н 
прием за родители и близ
ки на паднали бойци от 
този край.

На тържествата в Бабу
шница в!с прпсъствуват го 
сти от Републиканската 
скупщина, и от съседните 
общини.

Бабушница
Въстаническа Лужница 

трескаво се готви за праз 
пика на свободата — 6-и сеп 
•гември. В чест на тридс- 
сетгодишнината от освобо 
ждепието па този край от 
фашистко иго в Бабушни
ца П1е бъде открита новата 
сграда на основното учн- 
ливщ, а ще бъдат предаде
ни на ползване и лр. някои 
обекти.

В навечерието на празни 
ка по основните училища 
вге се състоят срещи на уче
ници с бойци и първоборци 
от войната, па които те ще 
им разкажат 
ните дни па Народоосвобо 
дителпата борба.

Щс бъдат уредени и раз
красени улиците и жилищ 
ните сгради в града.

световна 
ца и 
тите за тези

рил 
дата
руари 1943 година.

Тогава ще се пусне в де 
йствие и новата работилпи 
ца за машинна обработка 
за нуждите на Техническия 

„М. Пияде". За съ- 
око-

програ- 
ма, съставена от фолклор, 
народни н естрадни песни 
и рецитации за свободата 
и социалистическото стро 
ителство. В Босилеград ще 

футбол
център
щата са изразходвани 
ло 600 хиляди динара, от 
които 50 на сто обезпечи 
безвъзвратно Републикан
ската образователна об
щност, а 50 на сто Техни
ческият център от средст
ва, които учениците 
лиха в работилниците 
Центъра, залесяванията, но 
чистваие на горите и тн. 
На трибуната в училищния 
двор тоя ден културно-за
бавна програма ще изпъл-

за слав- сс състезават във 
четири отбора.

На 8-и септември ще се съ

на програма.
Очаква се на тържества 

та да прпсъствуват и гости 
от СР С-црбия.с тои тържествена сесия на 

Общинската скупщина, на В. В.М. А.

спече
Димитровград^ ва„е между Дими

ТАЗГОДИШНОТО честву и Ллексапдровац Жупски, 
ване па юбилея в Димит- отбелязваме на огромните 
ровградска община ще пре постижения във всички об 
мине в знак на подписване лаеги, преглед на бойците

па повелята за побратимя-на Стр. 11:

Дрпголюб Стпнкопнч пише за формираното ш\ Цари- 
бродски партизански отряд



КИПЪРСКАТА КРИЗАУсилия м мирно решаване на кипърската криза

ОПАСНИ ЗАСТОИВърчени лични послания на 

президента Тито до Клеридис иДенкташ
В противен случай, всич 

ки решения, наложени с 
диктат или сила неминуе
мо водят към разпри и при 

па насилие. Ако се

па жененСАВА провала 
ските преговори и след но 

действия преди пет 
падесетппа дни, с 
турчите значително разши 
риха териториите под спои

— Милош Минич заяви, че Тито и Югославия желаят контрол, кшп.рската крюа
сякаш навлиза и нов, по-Кипър ОТНОВО да получи независимост, суверенитет лт„чески твърди дслика-

лг тен и от гледна точка
И необвързана ПОЗИЦИЯ ,,о-.1ата-п.шиото изостряно

Посещението на подпред сфера. Кипър е псобвърза- можпоститс си полагат уси 'Хттрлс1И опасен011 стан. 
седателя на Съюзния нзпъл на, независима п суверена лня да се реши сегашната “ ’’ ^ „ к,,,,1,р няма
нителен съвет н съюзен се- страна. Между Кипър п кипърска криза и Кипър • 1 ' , липсата
кретар на външните рабо Югославия съществуват при отново да получи своята ньорь/кепн Косенето
ти Милош Минич в Кипър ЯТСЛекн отношения. независимост, суверенитет "а напред ч. ‘ * об.
дойде само няколко дий н необвързана позиция. |К1 " |х л ’
след мисията му в Атина н Югославия ще бъде «тегли „спопосимого
Анкара, където на ръково- вп ако заедно с другите не ".шсс я за нш о
дителите па Гърция и Тур - стпанн и миро- съсгаянис на би /,л I <•
ция предаде личните поела оовързп.ш страни .« миро оф(ШШ,,е материални .пе
ния иа президента Тито. любиш, сили допринесе за ,,, „ загуби,
Посещението му в Кипър решаването нн кризата. мото неспокойствие сред
представлява още една кра населението, което илоша-
чка на югославската дппло Милош Минич, добави, па неизвестността па ост-
мация в усилията и да се рс ме Югославия е солидарна
ши кипърската криза. С ме с жителите в Кипър м же-
отслабващ интензитет тази -
активност сс развива от ла0 т0 ла Рсшат "Ро0лсм"
първите дни на кризата. те н нормализират отпоше

ппята между двете общно
сти върху основите па ис
тинско равноправие, 
ху тази основа шю жела
ем напредък па двете об
щности па острова.

На следващия ден Минич 
връчи посланието на пре
зидента Тито до вожда на 
кипърските турци и вице
президент на Република 
Кипър Денкташ. И с него 
Милош Минич води разго 
вор по решаването иа ки
пърската криза.

сините
които

лагапе
приеме предпоставката, че 
пълното равноправие на 

национални обшиос- 
Кипър трябва да сс

двете 
ти в
обезпечи чрез съответна 
държавна организация, по 
инаква от досегашната, то

за

гаиа принципите па тона 
уреждане не биха могли 
да се налагат с едностран
чиви актове, но само със 
споразумения и за двете об 
щпости с еднакво приемли 
пи решения.

по-честите

Поради всичко това се 
явява убеждението, че по-ши 
рокото международно ан- 

голкова необ-
все по-голя-

гажирапе е 
ходимо за решение иа ки
пърския проблем. Това из- 
1леда чувствуват и на съо 
тестен начин проявяват и 
непосредствените актьори 
в кипърската драма. Ни 
най-малко не е случайно,

рова.
Затова могат да сс разбе 

рат усилията па представи 
телите па гръцката и тур 
ска общност' па Кипър да 
установят непосредствени 
контакти и възобновят най

че крачките предприети 
от Югославия са изпраща
нето па лични послания от 
президента Тито до гръц
ките, турските и кипърски 
държавници със своята ко
нструктивна 
пост бяха посрешнати с та 
ка ясно одобрение и бяха 
приети с много доверие, 
внимание и разбирателст
во. Обстойните разговори, 
водени от подпредседателя 
на Съюзния съвет и съюзен 
секретар на външните ра
боти .Милош Минич в Ан
кара дават основание 
надежда, както изтъкна и 
Минич, че е възможно да 
се намери решение.

На 27 август Минич се 
срещна с изпълняващия 
длъжността президент на 
Република Кипър Глафкос 
Клеридис и му предаде по 

. сланието на президента на 
СФРЮ, йосип Броз Тито 
във връзка с кипърската 
криза и възможностите за 
решаването й. След това 
те водиха изчерпателен ра 
зговор, който премина в 
дух . на откровеност и ис
креност. Основната тема 
на разговора бе обстанов
ката в Кипър. Милош Мн- 
нмч осведоми Клеридис за 
становищата на Югославия 
по отношение на кипърска 
та криза и възможностите 
за нейното решаване. Съ
щевременно и Клеридис из 
несе становищата на свое
то правителство, относно 
комплекса на кипърския 
проблем. С това започна 
обменът на мнения между 
Милош Минич и кипърски 
те ръководители.

Вър- необходимото сътрудниче
ство, за тото без това не 
може да се осъществи пай-
слемептарпото взаимно до 
всрие, а особено нормали
зиране на положението на 
острова. Поставя се обаче 
въпрос, докога може да 
продължи сегашното със
тояние ма пито война пито 
мир в Кипър. Почините на 
местна почва, колкото и 
да са добре дошли, все 
пак не могат да изведат 
кризата на правия път. Ако 
само от тях и от волята им

целенасоче

Милош Минич

— Президентът Тито н 
Югославия — добави Ми
нич — в границите на въз

ад

зависеше политическата 
действителност в Кипър, 
то есг ако във вътрешните 
им отношения и работи не 
се намесваха така грубо с 
интересите си и целите си

Гости от Куба и Филипините Становищата на двете 
страни са отдалечени, оба 
че прокламираните от тях 
цели са близки. Ако всич
ки непосредствени актьо
ри в кипърската драма са 
пооорници за опазване на 
независимостта и ннтегри- 
тета и укрепване на суве
ренитета на кипър, за въз 
ооновяване цз мира и уре 
ждане на отношенията ме 
жду двете общности на ос
трова върху трайни осно
ви. което ще рече върху 
доверие, което се ражда 
от истинското равнопра
вие, тогава не е ясно защо 
миролюбивото решение не 
би било реално. Такова ре 
шение, дори и самото ме
ждународно ангажиране 
за такова решение за съжа 
ление има противници, ко 
ито през призмата на ин
тересите на пакта виждат 
други сметки и комбина
ции. Затова и застоите и 
отсъствието на междунаро 
дното ангажиране в обета 
новката около Кипър са 
твърде опасни и имайки 
ИЙ2АВИД глобалния харак
тер на кипърската криза 
трудно може да се замис
ли как миролюбивите стра 
ни в_световната организа
ция могат по-нататък да 
се въздържат от заемането 
на съответно становище, 
ако съществените полити
чески проблеми на Кипър 
в най-скоро бъдеще не 
започнат да се решават.

През изтеклите дни на
шата страна посетиха два-, 
ма гости от далечни стра-. 
ни — външните министри 
на Куба и Филипините.

Югославия, като в първа 
социалистическа страна, с 
която Филипините устано
виха дипломатически от
ношения. Своята мисия той 
означи като „начало па 
трайно плодотворно с-ътру 
диичество между Фцлипп- 
ните и СФРЮ”. Съдържа- ма от сегашните рудимен-

тни опити на Клеридис и 
денкташ не са достатъч
ни за възобновяване на ми

различните големи и мал
ки чужди сили, Кипър си
гурно нямаше да доживее 
сегашната си съдба. Следо 
вателно, само добрата во
ля и инициатива на кипър
ските гърци II турци, дори 
и в много по-развита фор

След разговорите с Кле- Посещението на кубинс- 
ридис Минич между дру
гото заяви:

— Имах твърде важни 
разговори и съм доволен, че 
същите преминаха в откро 
вена и приятелска атмо-

кия министър на външни
те работи Раул Роа допъл
ни серията важни срещи и 
акции по всестранното ук 
репване на сътрудничест
вото между двете социали 
етически необвързани ст
рани, Куба и Югославия. 
Това сътрудничество се 
движи по възхояща линия 
през изтеклата година от 
диалога между Тито и Ка 
стро на Алжирската кон
ференция на необвързани
те, посещението на Стане 
Доланц в Куба и на Раул 
Кастро в Югославия и ре
дицата други срещи иа ра
злични равнища и в разли 
чии области.

нието на неговото посеще
ние говори за усилията на 
тази азиатска, тихоокеан
ска страна да разширява 
радиуса на своето между
народно действие и връз
ки с всички близки и да
лечни страни.

ра, укрепване на независн 
мостта и суверенитета на 
Кипърската република.шшш Не без основание има ре 

с пред-зерви във връзка 
приеманите от кипърските 
турци крачки към създава 
не на собствена автономия 
или федеративна държав
на единица. Вътрешните 
отношения

Двамата гости бяха при 
ети и от президента на ре
публиката й. Б. Тито. Осо
бено въодушевен остана 
от срещата си с Тито ку
бинският министър Раул 
Роа, който заяви; „Среща- национални общности пре 
та с президента Тито, на- дставляват централната и 
ционалния герой иа юго- най-важна тема за Кипър, 
славските народи бе изкл ^1оже би повече 
ючително събитие в наше- то което и да било друго

собствения 
особено
дни, свидетелствува, че 
тази област е необходимо 
да се осигури пълното им 
равноправие. Без взаимно 
съгласие по основните 
проси иа бъдещото полити
ческо и държавно устройст 
во не може пито да се за
мисли, а още по - малко да 
се обезпечи съвместен ми 
рен живот между двете об 
щности.

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза всеки петък 

Урежда редакционна 
колегия

Директор, главен и 
отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Технически редактор 

БОГДАН НИКОЛОВ 
Издава „Братство“ — 

Ниш, Кей 29 декември 8 
Телефони: директор — 
46-454, Редакция 46-845 
Годишен абонамент 40, 

а полугодишен 20 
динара

Текуща сметка 
62300-603-9529

между двете

отколко-
Сегашните югославско - 

кубински разговори бяха 
посветени на редица меж
дународни въпроси и съби 
тия и потвърдиха голямата 
сходност на гледищата. Бе 
отчетен и видимият напре 
дък във взаимоотношения
та между двете страни.

Филипинският министър 
на външните работи Кар- 
лос Ромуло пристигна

кипърски опит, 
от най - новитето сегашно посещение. Въо 

душевиха ме неговата ин
телектуална свежест 
пкост. Разговаряхме

в
и кре 
почти

два часа за нашите взаимо 
отношения въ-и актуалните 
международни събития. ВСДК — Ниш 

Печатница „В ух 
Джич“, Ст Ши

очите му, движенията му 
и думите се чувствува дъх 
на младост. За мене 

в беше незабравима среща”.

Кара- 
унович 

72 — Н н ш
това

3. М.
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ОК НА СКВ БОСИЛЕГРАД ДИМИТРОВГРАД

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ В АКЦИИТЕ СТАРИ И 

ИЗНЕМОЩЕЛИ ЛИЦАМиналата седмица, Об
щинският комитет на Съю
за на комунистите в Боси
леград обсъди и прие про
ектопрограмата за работа 
на Общинската конферен
ция на СК в 
период.

Между другото, Общин
ската конференция на СК, 
в периода от септември до 
октомври тази година, ще 
обсъди досегашните 
тати на конституционното 
учредяване на основните 
организации на сдружения 
труд, опитите им в общес
твеното договаряне и само 
управителното решаване, 
както и организираността 
и оспособеността за рабо
та на комунистите в тези 
основни клетки 
самоуправителен социали
зъм.

Имайки предвид конгре
сните решения, новите пар 
тийни статути на СЮК и 
СКС и конкретните необхо 
димости, Общинската кон
ференция на СК в същия 
период ще вземе ново ста- 
тутарно решение за преус
тройство на основните ор
ганизации на СК в кому
ната.

На дневен ред пред най-

висшия партиен орган в ко 
муната до края на тази го
дина ще се намерят и въп
роси от областта на разви 
тието на земеделието в ко 
муната и за задачите на Съ

и организационно оспособ- 
яване на Съюза на комуни
стите в комуната в борба
та за по-нататъшното раз
витие на самоуправителни 
те отношения в светлината

Към 2,5 хиляди жители 
на Димитровградска общи 
на са по-възрастни от 65 
години. Много от тях се 
нуждаят от социални гри
жи и защита. Обаче, пора
ди разни причини малци
на получават съответната 
помощ.

Получаващи социална по 
мощ от Общинската скуп
щина са шестдесет и три
ма — 35 са стари и изне
мощели лица, а останали
те 28 получават различни 
видове социална помощ. За 
сега този проблем се раз
решава въз основа на зако 
нните задължения, което 
ще рече, че тези лица полу 
чават минимална парична 
помощ. Тази помощ от об
щинския бюджет възлиза 
на 315 хиляди динара месе 
чио за един, относно 422 
динара за двама в семейст

и лицата, имащи право на 
тази помощ, 
едни или други причини 
не са получавали 
А такива лица в общината 
има двойно повече бт полу 
чаващите в момента социа 
лна помощ.

Общността по социална 
защита, впрочем, трябва 
да регулира и реши този 
въпрос. Но за да го реши 
тя трябва да има и съотве 
тни специалисти в профе
сионалната си служба.

Понастоящем този проб
лем е открит и търси спе
шно решаване. Десетина- 
петнадесет души често оби 
калят общинската скупщи
на и търсят различни видо 
ве помощ. Освен временна 
парична помощ, те не мо
гат друго нищо да получат. 
Мнозина от тях имат имот, 
къщи и деца. Проблемът е 
решим и по силата на за- 
конопредписанията за вза
имните задължения и гри
жи между родители и де
ца. Въз основа на тях та
кива лица могат да осъще 
ствят издържка от своите 
деца, които са ги напуска

но сантименталните ро 
дители не искат да тормо 
зят децата си с възбужда
не на съдебни лица срещу 
тях. За съжаление, небла- 
годарните синове и дъще- 
те си и са допринесли те 
ри са забравили родители- 
да станат „социални” слу
чаи.

а които попредстоящия
досега.

резул-

на нашия

юза на комунистите в тоя 
отрасъл. По-точно ще се 
разисква и решава за мате 
риалното положение и са- 
моуправителното органи
зиране и свързване на земе 
делските производители с 
обединената земеделска ко 
операция.

Идейно-политическото

на конгресните и конститу 
ционни решения — ще бъде 
също важна област за дей 
ност и решаване от стра
на на Общинската конфе
ренция на СК.

Не от по-малко е значе
ние са въпросите, които 
ще обсъжда Конференция
та от областта на пълното 
афирмиране на делегатна- 
та система в комуната и ця 
лостното оспособяване за 
успешна работа на делега 
тите и делегациите.

Постоянна тема на рази
скване ще бъде и изнами-

во.
Тези средства са не само 

минимални, но едва ли сти 
гат за основните жизнени 
разходи. В Общинската ску 
пщина считат, че с тези 
средства може да се осъще 
стви основния вид социал
на защита. За разширен 
вид социална защита и ду
ма не може да става.

Според изявлението на 
завеждащият отдела за со 
циални грижи и защита в 
Общинската скупщина, Вла 
димир Николов този проб 
лем е решим единствено 
чрез общността по социал 
на защита, която трябва 
да започне с работа от яну 
ари 1975 година. Тази общ 
ност на интересите ще оси 
гури да се въведе разши
рен вид социална защита 
и въпросът ще бъде по-об- 
стойно решен. Имаме пред 
вид не само онези 65 ли
ца, които получават мини 
мална парична помощ от 
Общинската скупщина, но

ли.АКТУАЛНО

Договор на хартия?
рането на съответни реше
ния за перспективното раз
витие на Босилеградска ко 
лиша п създаване на таки
ва условия, при които сега 
шиите стопански организа 
ции в Босилеград ще осъще 
ствят максимални резулта
ти. Във връзка с това ще 
се обсъди при какви усло
вия те
дохода си, как го разпреде 
лят и как стимулират лич
ния

Приемането на нови работници 6 години 
наред е актуален въпрос. И винаги, когато се ка 
сае за работа има опити да се приемат лица, 
имащи връзки и приятелства, а не лицата, които 
трябва да бъдат приети въз основа на квалифи
кациите и материалното им състояние, С вли
зане в сила на обществения договор в тази об
ласт с право се очаква че да прекъснат нередно 

това отношение. За съжаление на така

Все пак законопредписа 
нията ще се прилагат. За
това ни осведомиха в Об
щинската скупщина. Сре
щу неблагодарните деца 
съдебно дело може да пов 
дигне н Отделът за социал 
ни грижи прн Общинска
та скупщина. Може би то
ва ще бъде и най-ефикас
ната помощ за много от 
тези лица.

стите в
се случва.

Някои трудови организации постоянно изи
грават договора. Освен твва, както бяхме осве
домени в Отдела за приемане на нови работници 
в Димитровград, много предприятия определят 
условията в конкурсите, според лица, които въз 
намеряват да приемат. По този начин конкур
сът представлява само формалност, понеже още 
преди решаването по конкурса е известно кое 
лице с най-много точки (34), прието е лице, 
станцията на ,.Югопетрол в Димитровград и ко
муналното предприятие „Услуга".

Бензиностанцията на „Югопетрол е отпра
вила до Отдела на 29 юли т.г. иск за назначаване 
на чистач. Условията на конкурса са били: ос
новно образование и две години трудов стаж. 
От четирите конкурирали лица нито едно не " 
изпълнявало условията. И вместо да бъде прието 
лице с най - много точки (34). прието е лице, ко
ето е имало десет точки по-малко. Наистина 
това лице е имало 20 месеца трудов стаж, а ли
цето с най-вече точки — осем месеца. Ако се 
касае до трудов стаж, тогава организацията е 

възможност да приеме трето лице, което 
наистина е имало най-малко точки, но и дълго
годишен опит на подобно работно место. Трудо
вата организацията не е приела нито лицето с 
най-вече (което въз основа на договора е тря
бвало да направи), нито пък лицето, което е има 
ло опит като помощник на бензиностанция.

Договорът е нарушен и от „Услуга", където 
е тъпсен полуквалифициран водоинсталатор. На 
конкурса са се явили две лица, от които едното 
е изпълнявало условията и е имало 30 точки. 
Второто лице ие само, че не е изпълнявало усло
вията на конкурса, но е имало и десет точки по- 
малко Трудовата организация приела тъкмо *ге- 
го, въпреки че изпълнява условията на конкур
са’ и има по-малко точки?!

Без съмнение, и в двата случая работа ще 
има инспектора и по трудови отношения при 
Общинската скупщина. Но въпроса кога ходо
вите организации ще започнат да зачитат дого
ворите които подписват, остава без отговор.

сега осъществяват

труд па работника.
Докрай успешно да се ре 

ализира изготвената прог
рама на Общинската кон
ференция па СК в Босиле
град, необходимо е пълно 
ангажиране на всички об
ществени структури в об
щината, а преди всичко на 
основните организации на 
Съюза иа комунистите — 
заключиха членовете па 
Общинския комитет иа СК.

А. Д.

СУРДУЛИЦАко-

Посещения на жените от 

Сурдулица и Пернике

„Ленин” и детската гради 
на. Следващия ден тя нап
рави разходка до София. 
Жените пък от Перник, ос 
веп Сурдулица, където ги 
прие председателят на Об
щинската скупщина йован 
Петрович, посетиха Враня 
и Лесковац. Във Враня те 
посетиха

През август т.г. бе пзвър 
шепа взаимна размяна на 
делегации от по 8 жени от 
Сурдулица, СФРЮ, и Пер
ник, НР България.

Делегацията па жените 
от Сурдулица оглавявана 
от Лидия Маравич, предсе 
датсл на Конференцията 
за обществена дейност иа 
жените при ОК на ССРН 
първа гостува на Дружест 
вото па жените при Отсчс 
стаения фронт в Перник. 
Неотдавна делегацията на 
жените от Перник върна 
гостуването па жените от 
Сурдулица.

Разговорите за размяна 
па опит в работата си де
легациите водиха в Перник 
н Сурдулица.

Делегацията от Сурдули- 
ца посети в Перник музея, 
металургичния комбинат

ПОБРАТИМЯВАНЕ 
НА МЛАДЕЖИ И 

БРИГАДИРИ
имала

Тези дни се побратимиха 
младежите от местната об 
щиост „Ратко Павлович” в 
Ниш и бригадирите от бри 
гадата „43 истарска диви
зия" в чийто състав се на
мират младежи и девойки 
от Риека, Пула и Мали Ло 
шии.

Наскоро в местната об
щност „Медиина" ще бъде 
организирано тържество, 
иа което жителите ще ус
троят закуска за бригади
рите от бригада „Фриц Па 
плик".

фабриките: Паму 
чиня комбинат и „Кощана”, 
а в_ Лесковац — „Невена” 
п „Зеле Велкович“. Посетс 
ниге трудови организации 
във Враня и Лесковац при 
оха гостите и им връчиха 
подаръци.

Наскоро в рамките 
крайграничното сътрудни
чество ще се извърши раз 
мяпа на гостуваиня от по 
5—б дни 
бавните

на

на културио-за- 
Аружества от Лес 
Перник.

М, Величков
А. Д. кован и
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ДИМИТРОВГРАДСУРДУЛНЦА
ПО 150 ДИНАРА ЗА 

ЗАЩИТА НА СТАНДАРТА
СЕПТЕМВРИЙСКИТЕ НАГРАДИ ЩЕ БЪДАТ 

ПРИСЪДЕНИ НА 5 СЕПТЕМВРИ
при органа на управление
то е първата в Ди-

община, 
след решение

то на Съюзния изпъл
нителен съвет за увеличе
ние цената на хляба и дру- 
ти хранителни продукти 
предприе конкретни мер
ки за зашита на жизнено
то равнище на работници 
с малки лични доходи.

Изпълнителният отбор на 
синдикалната организа

ция при органа на управлс 
ние в Общинската скупщи 
на в Димитровград, на за
седанието си, състояло се 
миналата седмица, разгле
да възможностите за защи 
та на жизненото равнище. 
Бе заключено, че в най-тру 
дно материално положение 
са онези работници, чиито 
лични доходи надминават 
600 динара но член от до
макинството.

На заседанието бе прие
то решение да се отправи 
предложение до Съвета на 
трудовата общност при ор 
гана на управлението на 
всички работници с такива 
доходи личния доход да 
бъде увеличен с 150 дина
ра. Очаква се Съветът на 
трудовата общност да при
еме предложението, което 
ще влезе в сила от I септем

Към края па 1972 година 
Общинската скупщина в 
Сурдулнца прие решение 
за установявано на петосе- 
птемврнйска награда н гра 
мота по повод Деня на ос
вобождението на Сурдулн 
на — 5-н септември.

Миналата година за пръв 
път бяха присъдени награ 
днте и признанията. Бяха 
присъдени пет парични на 
гради. Първата награда 
прне професорът хирург 
Рашовнч, директор на Пър 
ва хирургична клиника в 
Белград за извънредни за
слуги около оборудването

та, която действително ще 
оправдае признанието. За 
целта обществено-полити
ческите организации доб
ре ще проанализират рабо 
тата на отделни трудови 
колективи и отделни лица 
през изминалата година за 
развитието на Сурдулиш- 
ка община, ще се допитат 
п до трудовите хора в ко
лективите и когато данни
те бъдат налице, Изпълни
телният съвет при ОС ще 
предложи па ОС 
дови колективи и лица да 
получат признания, каза 
Мнлорпд Тпсич, секретар 
па 01С па СКС в Сурдули-

нн хирургичното отделение 
в Сурдулнца и неговата за 
видна функция. Също та
ка бяха присъдени и 25 гра 
мОтн па отделни трудови 
организации, работници и 
граждани за заслугите им 
в развитието на Сурулнш- 
ка община.

митровградска 
която

— С цел наградите и 
грамотите да получат по - 
-голямо значение и важ
ност, ОС и общество по-пол и 
тнческите организации та
зи година ще изострят кри 
териите п ОС в Сурдулнца 
що присъдят по-малко па 
гради н грамоти за рабо-

Очаква се, че примера 
им 1це последват и остана
лите първични организа
ции па синдикатите в тру
довите организации и 
ще реализират заклю 

взети
от Общинската

кои тру-

неот-ченията, 
данна
скупщина, Социалистичес
кия съюз и Съюзът на син
дикатите. Както е извест
но Общинската скупщина. 
Съюзът на синдикатите и 
Социалистическият

цп.
ОС в Сурдулнца ще прие 

ме решение за наградите 
и грамотите па 5-н септем 
ри — Деня на освобожде
нието па Сурдулнца и съ
щите ще бъдат връчени на 
наградените и похвалените 
на тържествената сесия на 
ОС п същия ден.

В градската елкция за обществена 
дейност на жената

Изборите в закъснение СЪЮЗ
приеха през юли меропри
ятия за защита на жизнено 
то равнище на работници-

ври.
Първичната организация 

на Съюза на синдикатитеПодготовките за провеж 
дане на изборите в градска 
та секция за обществена де 
йност на жената, организи 
ране на домашно ръкоде
лие в общината, договор 
върху организиране на из
ложбата по случай Деня 
на освобождението и ня
кои други въпроси бяха те
ма на разисквания на засе
данието. на секцията, състо 
яло се миналия петък в Ди 
митровград.

Бе констатирано, че с из 
борите се закъснява и че

В Босилеградска община

трябва веднага да се запо
чне с подготовки, за да мо
гат да се проведат до края 
на септември.

М. В. А. Д.те.

ДОЛНА ЛИСИНА
На заседанието бе избра 

на работна група от чети
ри жени, която веднага ще 
започне да събира мостри 
за изложбата по повод 
8-и септември. Групата 
ще работи съвместно с ко
мисията по подготовка на 
изложбата.

ДОГОВОР ЗА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ
На неотдавна състояло

то се заседание на местна 
та организация на ССРН в 
с. Долна Лисина, на което 
взеха участие: инж. Дра
ган Мицов, председател на 

А. Д. Общинската скупщина и 
Борис Костадинов, прелее 
дател на Общинската кон
ференция на ССРН, се во
диха обстойни разговори 
върху ускоряването на 
подготовките за електри
фикация на селото.

Изтъкна се, че за реша
ването на тоя жизнен въп
рос особено много проявя
ват интересование всички 
жители в селото. Досега 
почти всички 130 семейст
ва са внесли на текущата 
сметка на местната общно
ст средно по 1.000 динара, 

с О г Общинския фонд по 
ктрификация са отделени 
20 хиляди динара.

На заседанието се

ДЪЖДОВНОТО ВРЕМЕ ПРЕЧИ 
НА ЖЕТВАТА

В повечето планински се 
ла в Босилеградска общи
на жетвата е в пълен раз
гар. Обаче тя бе прекъсна
та през последните дни на 
миналата седмица, поради 
изобилните и

Тазгодишните добиви от 
зърнените култури общо 
задоволяват. По-добри ка
чествени и 
резултати 
площите, 

ечемик, а много по-слаби с 
ръж. Площите засети 
пшеница и тази година са 
малко.

количествени 
са дали 

засети с
продължите

лни дъждове. Инак жетва 
та е вече приключила в се 
лата от тлъминския район 
и в околните села на Боси 
леград.

еле

конс
татира, че със събраните 
досега средства е възмож
но да се отпочне електри
фикацията на селото. Ча-

“ , ДИМИТРОВГРАД. - В
ТитовшА™» 1 клас на гимназията „Йо- Аа изработи Електродно-

■я'—

правилиЧмолбиАе1бакян °Т' АИНа’ Ще бъАат пРие™ НО На заседанието бе повди 
6 16 каНА?Аа Ученици. Очаква се, че гнат и въпросът за открн-

ници а останахте3 чРетири Т°ЗИ бРГ б*Ае ВаНе на една параХ
надесет учениии и гтт/лен А° 6 се"темвРИ, когато ка в подведомственото учи
ТИ — депя У започва учебната година. лнц<е в селото. За това —
Конкуостуг шр Г,? 6 цИ' По този начин от ученици както бе изтъкнато, съще-

^^гвр^ЕЕ звдгАж
ТГаТрд^Г работа за неквалифицирани работнициКУСА ВРАНА. — Първи- Десет души няма да продъл ги обучава само един учи- Строителното поелпп,,. ЧПГМПП ГДЬШНИЦИ 
чната организация на Съю- жат образованието си в тел> както досега. С оглед, тие „Хидротехник-,” Тс ка Т1>РСИ Работници и за

гимназията. че съществуват две учебни град, което ст^ои втооатя лРУГИ стРое,ад се обекти в
„ т стаи в новопостроеното фаза на Власинските воло Лисина и Божица. Така на
В I отделение на Основ- училище, заключено е да централи в Лисина пРил*ер, в момента са не-

л?” шГ*ЛИЩе ”Моша Пия- СЕ отпРави иск до централ още неквалифицип^,Р “ обх°АИМИ 30 работници за
А® бъАат записани око ното основно училище в ботници, за изгояжд- »^' ^‘Раждането : 
ло 120 ученика. Обучение- Горна Лисина за открива на ^нела ™ Трасе- което
то на една трета от тях ще ване на оше раня та. а нава
бъде на български език. ка-в селото ' Р СЛ Посредством Отдела за мо^° “33 изЕРажАането

°- назначване „а работи,™ село Горна Лисина‘
в Босилеград, „Хидротехнн

В. В.

НАКРАТКО

ВЕЦ „Мратинье” _
ското един от гигантите на югослав-

електростопанство

за на младежта в село Ку- 
са врана организира през 
лятото трудова акция за 
изграждане на спортни те
рени. Миналата седмица 
приключи акцията 
строени са игрища за ма
лък футбол, хандбал и во
лейбол.

на новото
а по- ще мн- 

над акумулационното
на

А. Д. В. В.
в. в.Страница 4
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ЖЕЛЮШКА „КРЪГЛА МАСА“ се заплаща. Питаме друга 
рите в кооперацията: защо 
вие получавате заплата, а 
млякото не можете да зап
латите, макар че сте го взе 
ли...

през юли 1973, а ще продъл 
жи до края на 1979 ще ас- 
валтираме улиците „Мар
шал Тито" и „Георги Дими 
тров”. Това самооблагане 
в пари ще възлезе 600 хил
яди, а в доброволен труд 
500 хиляди динара. Пред
виждахме да приключим 
неоновото осветление в сто 
йност от още 5 хиляди ди
нара. Твърде сериозна за
дача имаме с разширяване 
на водопровода. На после
дното събрание на ползва
щите водопровода е реше- 
но да се увеличи мощност
та му, за да се снабдят с 
достатъчно количество чи
ста вода и онези 80 семей
ства, които сега са без во
да. За това ни е необходи
ма още 30 на сто вода, по
неже колкото повече се 
разширява селото, все по
вече се нуждаем от вода. 
За разширяване на водо
провода са необходими зна 
чителни средства, понеже 
паблизко няма извори. За 
всички дейности които пла 
нираме трябват около 1,6 
милиона динара. Местната 
общност е дължна да съз
даде условия за рекреация, 
културен, забавен и спор
тен живот на младежта.

ИЗГРАЖДАТ. И СЕЛОТО, И СЕБЕ СИ
Желюшката „кръгла ма

са” организираха Изпълни 
телният отбор на ОК 
ССРН в Димитровград, ре 
дакция „Братство” и ръко
водствата на обществено - 
политическите 
ции и местната общност в 
Желюша,. по повод триде
сет години от освобожде
нието на този край от фа
шизма.

Встъпително слово изнесе 
председателят на Изпълни 
телния отбор на ОК на 
ССРН, като изтъкна значе
нието на юбилея и на оно
ва, което желюшани са по 
стигнали за тридесетте 
свободни години. На кръг
лата маса присъствува още 
и председателят на Съвета 
на местните общности при 
Общинската скупщина Ге
орги Алексов.

Тема беше: желюшани 
някога и сега. По-точно, 
как обществено-политиче
ските организации и мест
ната общност са решавали 
комуналните 
Стана дума и за плановете 
в развитие на селото, кое
то крачи към 
на границите между 
и града.

Драгомир Стефанов, сек
ретар на първичната орга
низация на СК:

— През тридесетте сво
бодни години Желюша да 
де 16 висшисти, от които 
само

рени са и три семейства 
на неотдавна починали бо 
рци.на

— От 1944 година до днеспетима' работят в 
общината. Полувисше об
разование до днес са 
завършили седем души — 
двама работят в Димитров 
град. Средно училище за
вършиха 46, а в общината 
работят само 12 души. Ми
налата учебна година село 
то имаше 8 студента,, а в. 
гимназията и средните про 
фесионални училища се 
учеха 26, в четирите класа 
на основното училище 76, 
в горните класове в Среч- 
ковац 30, а в димитровгра
дското училище 80 учени
ци. Желюша има 186 уче
ника в основните училища.

в нашето село е направено 
много. Да споменем само 
по-крупните акции. Пър
ви се електрифицирахме — 
през 1958 година. За постро 
яване на този обект граж
даните с доброволен труд 
и пари осигуриха 2 милио
на тогавашни пари. А това 
бяха тогава големи пари. В 
акцията участвувахме сто

Георги Янков, председа
тел на надзирателиия от
бор в местната общност, 
селскостопански произво
дител:

— До 1946 година от де
кар получавахме 150 до 
200 кг пшеница. Щом запо 
чнахме да прилигаме агро
технически мерки от де
кар започнахме да получа души. За сградата на Кул- 
ваме 300 до 400 кг. Днес 
добивът възлиза бт 500 до 
600 килограма от дка.

Добивите на царевицата 
също раснаха в зависимост 
от прилагане на агротехни 
чески мерки. Но се загуби 
доверието между земедел
ската кооперация и селско 
стопанските производите
ли. Селскостопанските про 
изводители все още не се 
решават да възбуждат де
ла сремгу кооперация за не

организа-

турния дом построихме на 
кожарското предприятие 
помещения за три и поло
вина
Инак през 1969 година 126 
желюшани започнаха ак
ция по изграждане на водо 
провод в дължина от 6 км. 
По-късно към акцията се 
приключиха още 80 семей
ства. Средствата за толко
ва крупен обект пак оси
гуриха селяните. Сега са 
приключени около 230 до-

милиона динара.

Първан Тодоров, учител, 
член на съвета в местната 
общност.
— Дейността на общест

вено-политическите 
низации в селото е добра.

орга-

Милча Марков. — пред
седател на младежката ор 
ганизация, работник в ,/Ус 
луга”:

— В селото има 89 мла
дежи и девойки. От тях 9 
са студенти, 18 средношко 
лци, петима са в армията, 
а останалите са работници. 
Разполагаме с най-добри 
условия в общината. Тол
кова сме много, че всички 
едновременно не можем да 
се съберем в помещенията 
дето ги имаме сега. Няма
ме площадки за спортува
не. Имаме само едно во
лейболно игрище. Спортни 
реквизити имаме. Местна
та общност ни набави ре
квизити за 2 хиляди дина
ра. Ние се състезаваме в 
летния волейболен турнир 
и сега смс на първо място. 
За спортни успехи своевре 
мен но като награда полу
чихме телевизор, 
да създадем 
От културния център в Ди 
мнтровград ни обещаваха 
но това са празни обеща
ния. Мисля че на такова се 
ло, което бързо расте, би
блиотека е твърде необхо
дима. .. Танцови забави ор 
ганизнраме два пъти сед
мично. Младежката орга
низация не е абонирана на 
вестници и списания.

Край кръглата маса се 
развиха твърде динамични 
разисквания по различни 
конкретни моментални про 
блемн в Желюша. Търсеха 
се начини как най-раци* 
онално да се ползва вода
та. Сегашното ограничава 
пе не даде добри резулта-

проблеми.

заличаване
него

Сава Петров, председа
тел на ССРН в селото и ра 
ботник в „Гумарата”:

— От освободжението 
до днес Желюша се проме
ни много. До 1958 година 
селото имаше 
около 300 жители. Основ- 

поминък беше селско 
то стопанство. Щом започ- 

да се развива индустри 
от от- 
обши-

* *
76 къщи н Божил СтавровГеорги ЯнковБожа ИвановПърван Тодоров

макинства. Мисля, че още 
80 домове са без вода. Ме
стната общност прие задъл 
жение и за тях да осигури 
вода. В обекта са инвести
рани около 400 хиляди ди
нара. Помощта отстрани 
беше минимална. И при во 
да — няма достатъчно во
да. .. Преди три години по 
строихме в гробищата капе 
ла. Сега работим върху ре 
конструкцията на улица 
„Иван Караиванов” в дъл
жима от 2 км. Направихме 
място за обръщаме на ав
тобуси. Въведохме неоно
во улично осветление и в 
него вложихме 60 хиляди 
динара. Радиоуредба преди 
петнадесет години платих
ме около 2 милиона тогава 
шии пари. Само за главни 
обекти евде изразходвали 
около 1 милион нови пари. 
Освен това поправяхме пъ
тища, мостове, бетонирах
ме пода в културния дом 
Н т. II.

ният спазване ма договорите. 
Проблеми в селското сто
панство и без това има мно 
го. Цените на репроматери 
алите много по-бързо се 
покачват, отколкото цени- 

селскостопанските 
стоки. Дадохме на коопе
рацията кредит да набави 
трактор, а търсиме трак
тор при частен собственик 
да поорем нивите. Комбай 
ните изпрати в Жпторад- 
жа,
без комбайн. Още ни каз
ват, че не са длъжни да 
ни вършат.

Те винаги са единни кога- 
то трябва да се решават 
проблемите в местната об
щност. Мисля, че би било 
необходимо да посещаваме 
също така добре конферс 
нциите, както и акциите.

В селото има 200 радио
приемника, 180 телевизо
ри, 20 (регистрирани) тран 
зистори. Чрез абонатна си 
стема или чрез продажба 

чават 30

на
?гга в Димитровград 
далечените села на 
ната в нашето село се засе 
лиха много хора. Сега Же 

жителю от 13 
нея са построени

те на
люша има 
села, а в 
около 300 КЪЩИ. Стари сгра 
ди са останали само зх 
А само десет на сто от на-

Искаме
библиотека.

се занимава със 
Околоселението 

селско стопанство.
400 желюшани раоотят по 
предприятията и учрежде- 

Р общината. Наи-мно
го работници има в „Гума 
рата" — около 200 души. 
Почти всички са 
роили домове. Значителна 

оказаха трудови 
главно с 

. На

в селото се полу 
броя „Политика”, 20 — 
„Братство”, 45 — „Другар
че“, 7 — „Пчелар”, 10 —
„Ловачке новине", 1 „Кому 
нист“ и 1 „Мост". В селото 

12 частни леки коли,

а нашето гюле остави

нията в
Селскостопанският про

изводител желае да иМа тс 
левизор, хладилник, елек
трическа готварска печка, 
пералня. Тези промени тр
ябва всички да схванат, а 
НС да го подценяват... Ня 

заемат места, за кои- 
способни, на спъ-

има
1 трактор и 1 камион.

Следователно ние добре 
сме осведомени за светов- 

събития и събитията

си пост-

помощ им 
те организации, 
отпускане на кредити

работа в чужби 
около 20 души.

ните 
в страната.

кои
то пе са 
ват развитието. Кооперати 
впият съвет е приел реше
ние изкупеното мляко да

временна 
на има

Божил Ставров — пенси
онер:

— Нуждаем сс от радио 
уредба. Преди имахме та
кава.. • в борческата орга 
низания сме 20 души. Всп 
чките са осигурени. Осигу

Петър Тодоров, прелеела 
тел на делегацията 
тВата общност, служащ в 
клона на Завода по соцмал 
ми осигуровки:

на мес
Божа Иванов, председа

тел на местната общност, 
работник в каучуковата 
промишленост „Димитров
град”:

се заплаща на произволите 
ля след един месец. Минат 
и три месеца, а млякото не

ти.
По много неща е специ

фично селище. Не само че 
е крайградско п че твърде 

— Планираме да приклю бързо се развива, но по 
чим реконструкцията на 
улица „Иван Караиванов”, 
за което изразходвахме 33 
хиляди динара. За заключи

смисъла хората да се орга
низират и предприемчиво
стта, която нищо не може 

. да възпре. Личното подчни
телците работи трябват още ярат 11а общото. Може би 
5 хиляди динара. Да се по 

„М. Пияде” са
затуй, че в селото има мно 
го работници, научили зае 
дно да живеят, работят и 
творят. А за желюшани де 
йствителмо може да се ка
же че са творци, иииситии 
ни и динамични.

прави улица 
необходими 2 хиляди дина 
ра. Ще поставим ограда 
около училището и култур 
пия дом за 10 хиляди дина
ра. От средствата на само 
облагане, което въведохмеДрагомир СтефановПетър ТодоровСава Петров А. Д. — М. Б.Милча Марков
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,,Ла'п«!бСГи и » ^твст.ште служби в 
обшилата

общото стопанско раави-

т"с Ко11с<ппу'шонното преустройство и изработ- а 
нането па солидни ''Рапн^амо^тавитсдни 
кум сити - СТ.ЩО -а=,ас=скитсЬаРга

само една оргаинзания има дипломиран юрист, 
който рботи като секретар. стопански 1

«тртапизапни/както на"^^'’ Ау™уга”Снсоб 1

Ф,,ЦзГоРгшшб.ирапЦо РСП.аванс па кадроция втп- = 
стопанските организации п комуната, на- | 
стопански анализ, който гпе обсъди =

Общинската конфе-

те и

до-

НАСКОРО

НОВА АВТОГАРА В БДБУШНИЦА I
читолпо по - евтино от ре
довните цени.

Следователно, още един 
комунално - б1.|,ов проб
лем е рошен. Остава Пи
рот да напълни обещанието 
сп п построи клон па За
водите „Тигър” в Бабуш- 
шща. С това ще се помог
не много на Бабушпишка 
община да преодолее сто
панската си изостаналост.

М. Б.

В Автотранспортното пре 
днрнятие в Пирот ни осве 
домиха, че наскоро ще бъ
де завършена новата авто 
гара в Бабушнпца. Изгра 
ждането започна през май 
т.г. бабушнишкото кому
нално предприятие „Кому- 
налац”.

Стойността на обекта, 
според проектосметката, 
възлиза на 310 хиляди дина 
ра. Средствата обезпечи 
Автотранспортното пред
приятие в Пирот. Засега 
приключват работите на 
сградата, която има про
сторна
за билети и бюфет. На га

рата ще могат да присти
гат едновременно десет а в 
тобуса. Това е първата фа
за в изграждането на този 
важен обект.

рос в
скоро ще бъде изготвен 
11 КООРЛ111ШПН01Ш
^'"единот иажнитс моменти за успешно рента 
капе патоя проблем е п стопанските организа- 
,,,,,, ла г«* създалат условия за приемане на кал 
ри и от вътрешността. изразяващи готовост да 
дойдат па работа в Босилег радска обпшна. Ме- 
жду другото, тук стана въпрос и за много дина, з 
ко^то са родом от Босилегралско, а успешно и = 
с^дългогодишен опит работят в различгги трудогш щ

|1||1П1ШННш1|,|тПНН11ПЖ1111ПН1ШПН>|Н1НШНН1П||И1|ГтП1Н|Г!1ГГГ1Г|Г11ГП1П1[|Г1111т»Я..„'|ГШшТ|

ю тяло при

I
Планирано с през вто- 

рня етап да сс построи ре 
сторапт. Тогава автогара
та що бъде комплектен 
обект.

Пиротското автотранспор 
тно предпрггятпе понастоя- 
ящем поддържа 12 рейсо
ви лггшш между отдалече 
пи градове н обслужва ия 
лото население в община
та. Учениците пътуват с 
месечни карти, което е зггп

КООПЕРАЦИЯТА В КЛИСУРА

ПОЛОЖИТЕЛЕН БАЛАНСчакалня, гише

те земеделци и черковна
та гора за нуждите на те
зи предприятия.

че за 15 хиляди динара за
конните, а за 50 хиляди ди 
нара договорните в сравне 
ние с шестмесечието на 
1973 година.

На полугодието и тази ю 
дина, земеделската коопе
рация в с. Клисура показа 
положителни резултати.

Оборотът й в посочения 
период възлиза на около 
5,5 милиона динара илИ за 
около един милион динара 
повече в сравнение със 
същия период през минала
та година. За 6 месеца осъ
ществен доход от около 730 
хиляди динара, лични дохо 
ди — 353 хиляди динара, 
материални разноски — 
140 хиляди динара. Във фо 
ндовете са внесени 182 хил 
яди Динара.

Босияеградски парадокси
Да напомни.м, че клисур 

ската кооперация носи иа 
звание земеделска, а се за 
нимава почти изключител
но с търговия. Неоправда- 
телно е и въпреки извест
ни трудности да не се пре 
дприемат акции и в обла
стта на земеделието, защо 
то само изкупуването на 
земеделски продукти Не 
може да оправдае същест
вуването й.

Снабдяването на една 
част от населението с хляб 
е отдавна наболял въпрос.

ПРИ ВОДА 

БЕЗ ВОДА
За положителната рабо

та на кооперацията говори 
и стойността на основните 
й средства от 1 милион и 
254 хиляди динара и сума
та от 355 хиляди динара, 
която в нея внесоха коопе 
раторите на спестяване.

НЕХИГИЕНАТА в Боси- тируващите в жилищните 
блокове. Те изхвърлят бо- 
кулка, където си поискат.

леград взима застрашител 
ни размери. На августовс
ката горещина, на над 25 

в „Андако” се
Най-доходни магазини 

през полугодието бяха те
зи иа Станой Андреев с 
хранителни продукти и

Крайно време е комунал 
ната служба и най-отго
ворните обществено-поли
тически дейци да обсъдят 
този въпрос, за да не бъде 
късно.

градуса, 
разлагат измрели домашни 
животни: котки, кучета, 
кокошки. А сутрин босиле 
градчани изглежда се над
преварват кой повече бол- 
кук ще изхвърли там.

Тези дни в общината има 
бяс по кучетата. Едно лице 
е на лекуване в болницата.

Макар че други заболе
ли няма, опасност от пре
дизвикване на епидемия 
има. В града по цяла нощ 
скитат кучета. Денем мо
гат по улиците му да се 
срещнат и свине, и други 
домашни животни.

А той няма вода от 9 ча 
са сутринта — до 91 часа.

Просто твърде благопри 
ятни условия за избухване 
на епидемия.

У уведомихме се по въп
роса при санитарния инс
пектор д-р Денчо Динчев, 
който нещатно завежда та

Законните задължения 
ма кооперацията възлизат 
на 40, а договорните — на 
70 хиляди динара или поБеМ. А.

—КРАТКИ СТОПАНСКИ НОВИНИ
В НАЧАЛОТО на септември Централният ко

митет на Съюза на комунистите в Сърбия ще ра
зисква за по-нататъшните задачи на Съюза 
комунистите в областта на осъществяването 
конституционната концепция на основните орга 
низации на сдружения труд.

Предмет на анализ ще бъдат и 
на самоуправителното сдружаване на организа
циите и резултатите иа производителността 
труда.
А СЛЕД съвещанието на групата за механиза
ция на селското стопанство при Комитета на Обе 
динените нации за Европа, кое.то ще се състои 
към края на месеца в Женева, членовете на гру
пата ще направят седемдневно посещение на СФР Югославия.

В ПЪРВИТЕ шест месеца на годината в заво- 
дите .ДХървена застава в Крагуевац са произве- 
дени 71 850 автомобили. Това е с 16 200 повече 
от същия период миналата година. 
т НА ЗАСЕДАНИЕ на комисията за внос на сто 
пански машини в Марибор е оповестено реше
нието на страните на СИВ, че вносът на товар
ни моторни возила ще бъде свързано с увеличе
нието на износа с 5 до 10 у 4

В ПЪРВИТЕ шест

на
на

коцепцинте

на

Кооперативният дом в Клисура

Александър Арсов с 
тил в Клисура,

Магазин в Дражина ма
хала до края на годината 
ще бъде завършен напъл
но. За целта ще се изразхо 
дват около 100 хиляди ди
нара.

Изговорът на компетент
ните

текс-
че хлебопекарница 

не е доходна, не може да 
се приеме.зи дължност.

Не малка опасност пре
дставлява съществуващият 

резервоар. Той не е напра 
вей според предписанията 
и една щателна проверка 
на водата сигурно ще пока 
же, че Босилеград, когото 
вода ще отнесе, няма вода 
за най-основни нужди. Хи
гиената нарушават и квар-

Отговорност за всички 
видове снабдяване е пред
приела н носи изключител 
но пред клисурското насе
ление земеделската коопе
рация. Затова тя най-ща- 
телно трябва да го изучи 
н намери решение на об
що задоволство.

Водят се преговори с 
представители на коопера
цията с ПТК „Масурица" 
от Сурдулица и „Свърдиг” 
от Свърлиг 
на буково дърво

процента,
дина износът в нашатГст^нГ е^^Гс Тз
на сто в сравнение със същия период миналата 
година. за изкупване 

1 от частни М. В.
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БЕЛЕЖКА ПРОБЛЕМИ НА СЕЛОТО Поправка на 

пътя Куса 

врана-Трън- 

ски Одоровци
ЗЕМЯТА-ЗА ПЕНСИЯОстарели

МОАИНОВИ
насаждения

На работника за прослу 
жени години се дава пен
сия. На земеделски произ
водител, който може би и 
шестдесет години е обрабо 
твал земята, ■— не се дава 
нищо. Неговият труд оста
ва непризнат.

Към двадесет години, с 
малки прекъсвания, 
въпрос се взима под вни-

Социалистическа републи 
ка Словения, все още е ви
сящ.

А през изтеклите две де
сетилетия броят на трудо
способните земеделски про 
изводители у нас е намал
ял с около 1 милион и 200 
хиляди души. И днес има 
2 милиона старчески семе 
Летва ма село притежава-

Дали решението не е в 
сътрудничество със земеде 
леката кооперация, на коя
то стопанинът да отстъпи 
земята, за сметка на което 
да получи пенсия. Но тук 
веднага възниква друг въп 
рос: дали земеделските ко 
операции и селскостопан
ски комбинати са в състоя
ние да поемат една такава 
задача?

Във Войводина вече има 
такива примери. В наши
те общини обаче — Дими
тровград, Босилеград, и 
др. — макар че въпросът 
със старческите семейства 
не е съответно решен 
още не са назрели услови
ята и да бъде разрешен. 
Именно, земеделските ко
операции са слаби кадро
во и материално, и не са 
в състояние да се справят

И затова е време най-об 
стойно да се изучат възмо
жностите за сдружението 
в селското стопанство та
ка, както повелява Консти 
туцията.

С какъв успех ще върви 
тази акция ще зависи не 
само от земеделските про
изводители, но и от коопе
рациите.

В течение на лятото мес
тната общност в Куса вра
на започна разширяване 
на пътя от Куса врана до 
Трънски Одоровци в дъл
жина от седем километра.
Поправен е участъкът на 
дължина от два километ
ра, който през зимния пери 
од бил отнесен от снегова 
лежите и дъждовете.
' След тези поправки път
ят с 80 на сто е защитен от 
ерозия.

На пътя е работил булдо 
зер, чиято работа се цени 
на около 60 хиляди динара. 
Селяните пък са дали 2 500 
трудодни.

Финансови средства са 
обезпечени чрез местно са
мооблагане. Досега са по
харчени 200 хиляди дина
ра, а пътят трябва оконча
телно да бъде готов след 
две години.

Тези дни трябва да при 
стигне камион самосвал и 
багер за поставяне на бала 
строва настилка.

Откак съществуват 
малиновите насажде
ния в Поганово нико
га по-малък род не е 
произведено 
изведени са 10 ваго
на, а това е тъкмо 
половината от мина
логодишния род. И то 
по време, когато из
купните цени се по
качиха на шест дина
ра за килограм, а мо
же би и малко пове-

тозипро-

№ааче.
Много причини се 

сочат за така препо
ловеното 
ство. Казват, произво 
дителите не са прила
гали агротехнически 
мерки. При такива 
сме условия, че мал
ко и рядко при коя 
култура в частния 
сектор се прилагат 
всички мероприятия, 
които предвижда и 
препоръчва агрокул- 
турата. Ни миналата 
не са прилагани по
вече агротехнически 
мероприятия в срав
нение с тази година, 
па все пак се родиха 
десет вагона повече. 
А прилагани са някои 
мероприятия в грани
ците на 
третман.

производ

ни! към 1 милион хектара 
необработена площ.

Преди години — 
те „пенсия” на земеделци
те. Днес обаче не е така. 
Младите напускат 
и се настаняват на работа 
в промишлеността по голе
мите центрове у нас, дори 
и в чужбина.

Как да се помогне на ста 
рия, изнемощял труженик 
ма село.

мание и се прави опит ма 
законни начала да се обез 
печи и на старите хора на 
село да преживеят по-спо
койно последните си годи
ни. Главна и почти единст
вена пречка досега бяха 
средствата. Няма достатъч 
но извори на финансови 
средства за финансиране 
на социалното осигурява
не на селяните. И затуй то
зи въпрос, с изключение на

си но ве

селото
А обобщестяването на зе

мята предлага не малка из 
года за организиране на 
модерно селскостопанско 
производство.

В акцията по изграждане
на пътя взе участие и мла 
дежката организация с 120 
трудодни.

обиковения

А. Д.М. А.
Може би причини

те за рязкото намаля
ване на производст
вото на тези горски 
плодове, твърде тър
сени за производство 
на различни сокове и 
конфитюри, 
всичко, трябва да се 

във факта,

1ИВЯВ1Ш1ВВВВВВВВВВВВ1ВВ1II1В1
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ВААНИНА
В

т В

и В

преди в в
в

потърсят 
че по-голямата част 
от малиновите гради
ни са се амортизира* 

рече,

■
а
в■

Самолет. Младен е човек, който оби- в 
ча планината. Той ни не обясняваше | 
само зарад това, че четеше на нашн- а

■ Изпревари ни с отговора!
— Из планината не ходя без пу- 

.. Може нищо да не срещна, но

ли, което ще 
време е да се 
младят,

поа- 
доколкото 

производителите не 
искат да се озоват в

□
шка. те лица възхищението от хубавата ■ 

природа. И той сам се възхищаваше д
в

все пак ...
След това разбрахме, че Младен 

Антич, един от овчарите на Стара 
планина, не носи пушката с цел да 
избива дивеча, но по навик. Не му те- 

И бяхме доволни, че той тръгна

2в онованачалото, 
време, 
нови насаждения не 
е имало в това село.

от видяното. Съжаляваше само, че сме ■ 
имали щастие от билото на планина- | 
та да видим Дунавската равнина. ■ 
Денят беше топъл и лека мъглявина 11 
обвиваше далечните хребети.

когато мали- в
м
в

:■
Това за погановчани 
би означавало изчез- 

от семейния

жи.
с нас. Мислехме, че може сами да се 
ориентираме, но се уверихме, че пла- 

има свои тайни и из нея

а
и

:в Ако пътувате в тази част на Ста- д 
па планина потърсете непременно ■ 
Младен Антич. Планината не трябва ■ 

да се гледа, нужно е някой да

ване
бюджет на „милио
ни", които на относи
телно лек начин при
печелваха.

ципата си 
не може да се броди безцелно. Мла
ден беше съшински „ескурзоаод". Той 
знае хубаво да разказва, а има и как- 

Ог Копрен до Ком той познава вся- 
всяка урва. Тук е прека-

И

а
■а

5само
ви запознае с нея. А това успешно мо-н во. внаПодмладяване 

малиновите
ния не само в Погано
во, не 
грижа 
телите - собственици, 

и професионална, 
материална и органи
зационна грижа на 
„Джервин” и „Сто- 
чар”, понеже от този 
район изкупуват зна
чителни 
малини, с които са о- 
сигурявани добри па-

в ка пътека, 
рал години. Освен названията на ме
стата, него интересувало и миналото 
на планината. Знае много легенди, 
разкази на стари овчари, истории 
край границата...

Обикновено вървяме след него, а 
той избираше най-кратките пътища. А 
когато се изкачвахме на места, откъ- 
дето гледката е хубава, заставаше и 
започваше да ни разказва. Знаеше и- 
мената и на планините, които едвам 
забелязвахме в синевата. Тук, от Мада 
Поляна от 1700 метра надморска ви
сочина гледахме околността като от

да направи Младен Антич от Ка
меница.

насажде- жсИ

И

смее да остане В. Николов»
на производи- ■

*■
■но
■

$ РШ!■ За Младен Антич 
няма тайни в 
Стара планина

■
■
■
■количества

■
■

*>

:ри.
2 >магМ. Б. )•
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УЧИТЕЛС НАЙ-СТАРИЯ БОСИЛИГРАДСКИСРЕЩАДО КРАЯ НА ГОДИНА ТА:

Четири десетилетия - просветителПреустройство на общно
стите на интересите

процеждаме една пионерска 
палача: кол кого се може по 
пече хора да ограмотим — 
ка ша той-

Н«колко години но-късно 
Милея заиъРШИЛ Педагоги
ческо училище в Белград. 
Настанил се да «работи в 
околността на Крагуевац. 
Тук. преподавал сърбохъРват 
еки епик, а две години бил 
управител на едно селско 
училище.

Оттогава, все до яеисиони 
рането продължава дъл/ого 
дишната му учителска оди
сея-
къде го с 
обходим. В околността на Ас 
спотовац с работил десет го 
дини, въ« Вранска бавя се
дем години...

Най-сетне, след освобожде 
името се е завърнал в род
ното си село в Долна Люоа- 
та. Веднага се заловил с ор
ганизиране на работата 
местното училище и пет го
дини бил лиректор

Но нуждите на учео- 
пото дело сс наложили да 
напусне Любата и да 
не на работа в Клисура и най 
после в Горна Лисина, къде 
то е и завършил своята ус- 

н богата учителска

Нпй-отприят >'<•»* У"итеЛ ■' Ьо^илеп.адгки

и: идалга: =? г:
ЩС “ !иад'.м.ф,,Мш,еп с змършил Учителска пмела.фс 

................................ .. му учителствувнис бил
Горна Любата.

— Трудно може да се сран 
тогавашното време с-|,с 

Бях млад, тьк- 
стъппл и -професията ей, 

която обичах от сърчс. В 
учил лицето работех сам, а 
имаше 90 ученика. Спомням

В новите документи три 
бва преди всичко да се 
утвърди: структурата и 
брои на членовете на скуп 
тините на общностите, са- 
моуиравителиото им орга
низиране и др. Чрез съот
ветен самоупривнтелен до
говор ще се уточни начи
на на финансирането пм, 

па които

Според К011СТ11ТУЦИОН1111- 
те изисквания общностн- 

в Босц-
ди шест 
11 с.те на интересите 

леградска община ще бь- 
даг преустроени в самоун- 
равителни общности до 
края на тази година.

пя»и 
сегашното.
мо

, Има редица практичес
ки причини, поради което 
е необходимо да се прове- 

преустройство. На 
пример средствата, с 
то разполагат в 
общностите на интересите, 
са три пъти по-големи от 

в общинския бюджет.

Винаги е изпращан там, 
бил най-много нс-чо нямаше достатъчно 

за всички учошщм.
см,както и начина

се ползват средствата, 
с.конто те разполагат. Съ
щевременно с преустроист 

пм, ще бъдат пзготве 
ми п програми за работа, 
и конто се съдържат пан- 
целесъобразни решения за 
дейност и за изразходвано

чинове
Някои седяха по пода, а дру 

донасяха „трииоипем 
Усчотгя за раоо

де това ! щекон- 
момента ги

от дома сп. 
та почти нямаше, но с труд 
постигахме добри резултати 

си Милов за ире- 
н Босилсград-

1ЮТО

онези
Това говори, че те разнола 
1ат със сравнително 
ми средства, даващи 
можност да се решават и 
по-крупни въпроси. Обаче, 
докато за средствата от об 
щинския бюджет разискват 
всички граждани в кому
ната и предлагат 
на изразходването пм, със 
средствата 
ка интересите такъв не е 
случаят. С една дума, 
широко обществено влия
ние върху дейността им е 
било незадоволяващо. Всъ 
щност, тук много по-голя- 

I смали

— СПОМНЯ 
мото, когато 
око са полаглиш пъринте ос 

«па учебното дело.
голе-

въз- напопи
След това е учителствуиал 

в село Бранковци.
— По това време в Босм- 

леградоко бяхме само някол 
ко учители и се наехме да

на средства.
Особено важно е и ре

шаването на кадровите оъ 
проси в самоуправителин- 
те общности на интереси
те. Решаването на тоя въ
прос предпочита широки 
договори на обществено - 
политическите 
цип. В рамките на преус
тройството на общностите 
на интересите важно мяс
то заема регионалното им 

съответно

на съ
щото.

Владимир Милев зами-
начниа

ТИТОВИЯТ ФОНДна общностите организа пешна
кариера.по- МОЛБИ ЗА СТИПЕНДИИ — Това бяха години на по 
Стоянко преселване от мя
сто в друго, От един край в 
други. Пътувах много, изми 
навах нещо десетки кило
метра, но никога не чувству 
вах умора... Може би затова, 
че искрено обичах професи
ята си и бях от сравнител-, 
но голя ма полза на култур- | 
но изостаналите ни краища 
— казва Милев, а в това про 
лича равносметката за изми ^ 
натия му жизнен път.

. Винаги където е учител- | 
ствувал, Владимир Милев е / 
приеман .топло и сърдечно 
и хората го обичали. Зя тях I 
той е бил и учител, и човек, 
който пръв ще им се наме
ри в неволя- Днес мнозина 
негови ученици са учени, 
професори, специалисти.

— Това е и най-голямото 
ми признание за труда, кой 
то положих като просветен 
работник — с чувство на гол 
ямо удоволствие казва той-

учредяване и 
свързване 
седните общини.

Всички недостатъчно яс- - ДО 1 ОКТОМВРИсъс същите в сь-
само влияние 

ползващите средствата, 
а много по-малко фи
нансиращите общностите 
на интересите.

ни въпроси, които ще въз
никнат при преустройство 
то им, ще бъдат решавани 
от оформеното за тази цел 
общинско координацион
но тяло. При това, необхо
димо е цялостно ангажира
не и на обществено-поли
тическите организации, а 
преди всичко на Социали
стическия съюз.

Да отбележим, че досега 
в Босилеградска община 
са оформени следните об
щности на интереси: за 
образование, детска защи
та, култура, физическа ку
лтура и за квартируване. 
Според съществуващите за 
конопредписания и конкре 
тните нужди ще се офор
мят още някои общности, 
но същевременно и те Ще 
бъдат преустроени, както 
и останалите.

На конкурса за стипендиране ще се при
емат молби и предложения до първи октомвриДруг важен въпрос е 

как общностите на интере
сите да се въведат в скуп- 
щинската система и равно
правно да решават със съ
ществуващите съвети на Об 
щинската скупщина.

В рзискванията по преу
стройството на общности
те на интересите е заключе 
но следното: оформените 
трудови групи са дължнп 
до 15 септември да израбо 
тят проектостатути, само- 
управителни договори, про 
граМи и други документи 
за учредяване. При това 
трудовите групи ще изхож 
дат от конституционните 
изисквания и разпоредби* 
те на новия закон за общ
ностите на интересите.

\До края на август в Бо
силеградска 
бъдат зачленеии всички оне
зи, конто бъдат предложени 
или сами изкажат желание 
да станат стипендианти на 
Титовия фонд за стипсндира 
не на млади работници и на 
деца от работнически семей 
ства. Първи октомври е по
следния срок за подаване ма 
молби.

Покрай това, кандидатите 
трябва да бъдат примерни 
работници, студенти или уче
ници. Те трябва да притежа 
ват и всички морално-поли
тически качества и да са 
дейни в обществено-полнти 
ческия живот.

Стипендиите, които ще по 
лучават работниците ще се 
движат от 1.100 до 1.930 ди
нара на месеца за ученици в 
средни училища от 460 до 
600 динара и за студенти от 
720 до 1.200 динара.

община ще

Съветът на Титовия фонд 
ще разгледа молбите, ще 
даде свое мнение, а оконча
телен избор на стипендианти 
ще извърши Скупщината на 
Титовия фонд на СР СъР- 
бия.

в. в. в. в.

Повече време за 

извънучилищна дейност
Трудовите организации в 

комуната, както и обществе 
но-политическите организа
ции, могат да предлагат най 
-добрите млади работници, 
ученици и студенти за полу
чаване на стипендии. Но, 
също така, на коягкурса мо
гат, да участвуват и самите 
кандидати 
председателят на Съвета на 
Титовна фонд в Босилеград 
Павел Илиев.

В. В. *

КЛИСУРА
Според новия закон тази 

учебна, година, във всички 
основни и' средни училища 
в нашата република, запо
чва па 2, а не на 5 септем 
ври, както досега.

Освен с това учителски
ят колекитв при основно
то училище „Моша Пияде”, 
на заседанието проведено 
миналата седмица, бе запо 
знат и с останалите изме 
пения в правилника. Така 
например основните учи
лища на 30 п 31 
т.е. два дни преди Нова го 
Дина, няма да работят, до
като зимната ваканция е 
продължена за 4 дена, та
ка че второто полугодие 
ма учебната година вместо 
на 6 ще започне на 10 феи 
руари. Също и 3 май ще 
бъде свободен ден, а пък 
учениците от VIII клас уче 
бната година ще приклю

чат на 13 вместо на 20 
май, докато учебните заня 
тия за останалите класове 
вместо на 20 приключват 
на 15 юни.

Правилникът предвижда 
цялото съкращение на ра
ботните дни училищата да 
използват

ЗАГЛЪХНАЛ КУЛТУРНО-ЗАБАВЕН 

ЖИВОТ
ни запозна

За стипендии могат дй 
конкурират млади работни
ци до 30-годишиа възраст, 
провели най-малко две годи 
ни трудов стаж в непосред
ственото производство. Мла
дите работници могат дй 
конкурират, ако желаят д& 
се шгколуват или. специализи 
рат.

според своите 
програми с различни кул
турно-забавни, спортни и 
други прояви, както и за 
организиране на допълни
телно и продължително 
обучение с учениците.

На заседанието бе прие
та и програма за провеж
дане на поправителните из 
пити и взето решение учи 
лнидето, с няколко свои то
чки, да вземе участие в 
чествуваието на тридесетго 
дишнината от освобожде
нието на Димитровград.

Крез летните месеци 
мнозина клисурчани, кои
то са се изселили или ра
ботят и учат във вътрешно 
стта на страната идват в 
родния си край- Тук те 
прекарват годишната си 
почквка или помагат в при 
бирането на реколтата. Те 
зи хора, както и местното 
население се нуждаят от 
културно - забавен живот. 
Но той през лятото беше 
напълно замрял. Така сва 
гбите и селските събори 
останаха единствено раз
влечение.

Младежката организа
ция в село Стрезимировци 
раздвижи инициатива да 
се организират танцови, 
забави. Но белята е там, че 
за тази цел няма подходя
щи помещения. И така, сел 
ските тържества и обичаи 
и спортните прояви на мла 
дежта и войниците от гра 
ничното подделение засега 
са единствена форма за 
развлечение в Стрезимиро 
вци и околоните села.

декември,

Кандидати за стипендии 
могат да бъдат студенти и 
ученици до 27-годишна въз
раст, в случай ако родители 
те им работят в* непосредст
вено производство и ако на 
глава
ходът не надминава 
малми 
лика

от семейството до- 
мини-

я личен доход в репуб 
Сърбия.ц. А-

А. Д.
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култура ★ просвета * изкуство
Пред новата учебна година в БосилеградТЕ" на режисьора Драган 

Маркович, производство 
на Централното филмово 
студио „Кошутняк" и 
пълнители на главните ро- 

Араган Николич, Воя 
Браевич, Раде Маркович, 
Драгомир Фелба, Слобо- 
дан Алигрудич, Владан Хо 
лец и Чеда Петрович е 
също с военна 
В него се

КАДРИТЕ И ПОМЕЩЕНИЯТА 

-ГЛАВЕН ПРОБЛЕМ
с из-

ли:

ГИМНАЗИЯТА „ИВАН КАРАИВАНОВ” Е 
ГОТОВА ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА 
УЧИЛИЩЕТО ЗА КВАЛИФИЦИРАНИ РА
БОТНИЦИ — БЕЗ ПОМЕЩЕНИЯ.

ходимите условия.
Немалко проблеми има 

и с организирането на пра 
ктическо обучение, което 
започва още в началото на 
учебната година. В босиле 
градските стопански орга
низации то не може да се 
организира както трябва, 
а то няма условия самосто
ятелно да организира тако 
ва обучение. Не разполага 
с машини и помещения.

В други среди този въп
рос се разрешава с помощ 
та на стопанските органи
зации. Налага се да се на
мери постоянен източник 
на средствата за издьржка 
на 170-е ученика в това 
училище.

тематика, 
предават момен

ти от окупирания Белград. ГИМНАЗИЯТА „Иван Ка 
Група самоотвережни ско- раиванов" в Босилеград за 
евци след нападението на почва новата учебна годи- 
Германия срещу Съветския на без финансови пробле- 
предприемат редица смели ми. За обзавеждане на ка- 
акции в окупираната сто- бинетите са набавени учеб 
лица. Тази група младежи, 
равна по години, но разлн 
чна по нрави и възпитание, 
от волни гимназисти, се
развиват в опитни револю се създават условия за по- 
ционери. Групата прави добри резултати, 
същински подвиг, освобож 
давайки една жена,
на Върховния щаб, а след нение с миналата 
това подемат твърде сери- положението 
озна акция: дигат във въз- не 
духа един твърде добре ох 
раняван немски гараж...

Димитровградчани ще

СЦЕНА ИЗ ФИЛМА
Голямо културно събитие

„СВАТБА” ни пособия и помагала за 
200 хиляди динара. По та
къв начин обучението зна 
чително ще се подобри иФилмовите срещи „Ниш 74‘ 

и в Димитровград Недостигат кадри и та- 
члсн зи учебна година. В срав-

година
нищо

Гим
с

От тази година — и Димитровград 
вестен начин става домакин 
културно събитие — Филмовите срещи.

На няколко дни преди празника на сво
бодата — 8 септември — димитровградчани 
Ще видят една част най-добрите филми от 
тазгодишната кинопродукция у нас.

Според досега постигна
тия договор между Цен
търа за култура в Димит
ровград и Организацион
ния комитет на срещите в 
Ниш — от 2 до 8 септем
ври в Димитровград ще бъ 
дат прожектирани филми
те „Сватба" на Радомир 
Шаранович, „СБ затваря 
обръча" на Мики Стамен- 
кович, „Отчислените" на 
Драган Маркович и детс
кия филм „Капитан Мику 
ла Мали" на Обрад Груш- 
чевич.

по-добро, 
назията ще започне нова
та учебна година без пре
подавател по химия. След 
отиването на преподавате
ля по този предмет в пен
сия положението още по

вече се влошава. Гимнази-

на из- 
на едно голямо

е

имат възможност да видят 
и един детски филм от на 
шето кинонроизводство.
Това е филмът „КАПИТАН 
МИКУЛА МАЛИ", на „Кро 
ация" и „Ядран — филм" в физическо възпитание, ху- 
Загреб на режисьора Об- дожествено и музикално 
рад Грушчевич е сурова образование. Обучението 
приказка от войната. Из- по френски език и химия 
пълнителите на главните временно ще се провежда 
роли: Петре Пърличко, То от неспециалисти. Казано 
нчи Видан, Йошко Виден, с езика на цифрите, поло- 
Манойло Цвиянович, пре- жението ще изглежда та- 
създават на филмовото пла ка: от 427 часа седмично 
тно преживелиците на гру — от неподготвени специа 
па деца в едно подбиоков листи ще се преподават 87 
ско село. Героите плават с часа! Това нещо говори, 
малка лодка по Адриати- че положението е сериоз

но. Особено сега, когато с 
новия закон средно и осно 
вно образование се възла
га всички предмети да бъ
дат застъпени със съответ 
ни специалисти. По-точно, 
според новия Закон, в края 
на учебната година, неспе 
циалистите не могат да да
ват бележки.

С изграждане на учени
чески стол при основното 
училище много ще се по
могне и на гимназията: и

В ОСНОВНОТО УЧИЛИ
ЩЕ — ПО-МАЛКО

ОСНОВНОТО училище 
„Георги Димитров“ в Боси 
леград, в което се учат по
чти

сал Миомир Стаменкович, 
а главните роли изпълня
ват: Слабодан Димитрие- 
вич, Душица Жегарац, Дра 
гомир Фелба и Раде Мар
кович. В него се разработ 
ва тема от борбата на на
шата държавна сигурност 
срешу подмолните дейст
вия срещу нашата страна. 
Група шпиони тръгват от 
един пункт в чужбина в 
Белград със задача да се 
свърже с неприятелска гру 
па в столицата. Има за цел 
да извърши диверсия. Ак
цията има и голямо поли
тическо значение, тъй като 
по това време в Белград 
се провежда важен между 
народен симпозий. Но дви 
жението на групата бдите 
лно следи Службата по си 
гурността. Накрая — шпи 
оните биват разкрити и ко 
варния план е пцрвален. 

филмът „ОТЧИСЛЕНИ-

ята няма и специалисти по

половина от учени
ците в общината — 700 де 
ца — посреща новата уче
бна година с по-малко про 
блеми от дани.

Трудовият колектив е на 
правил необходимите под 
готовки и занятията ще за
почнат навреме и редовно. 
Ето някои от решенията. 
В село Белут, където подве 
домственото училище пре 
ди две години поради ма
лък брой ученици бе зак
рито — отново ще започне 
да работи. Останалите под 
ведомствени училища ще 
работят както и миналата 
година.

В кадрово отношение — 
основното училище в Боси 
леград няма проблеми.

Всички преподаватели и 
мат съответна подготовка 
но специалността.

С изключение на сграда 
та на подведомственото у- 
чилище в с. Рибарци, засе
га останалите училищни 
постройки задоволяват изи 
скванията. Също така раз
полагат п с добър учили
щен инвентар.

През настоящата учебна 
година при училището е от 
крит стол. Но за същия о- 
ще няма съответни поме-

недалеч от свободния 
остров Вие. И доживяват 
разни военни приключе
ния. Те правят разни не-, 
приятности на немците. Те 
решили сериозно да уни
щожат малката група, но 
не успяват. Микула Стари 
се жертвува за малките 
бойци, но и те му се отпла 
щат. Капитан Микули про 
дължават неговото дело.

А. Д. — М. Л.

ка,

Както ни уведоми дирек 
торът на тазгодишните фе 
лмови срещи „Ниш 74” Вла 
димир Попович, димитров 
градчани ще имат възмож 
ност да се срещнат и с ре
жисьорите и постановчици 

прожектираните фил 
ми, с изпълнителните 
главните роли.

Попович също 
че има изгледи димитров- 

видят и фил-

те на
на

изтъкна,
учениците от гимназията 
ще се хранят в него.

УЧИЛИЩЕТО ЗА 
КВАЛИФИЦИРАНИ 
РАБОТНИЦИ — БЕЗ 
ПОМЕЩЕНИЯ

градчани да
„Партизани” и Ужиш 

ка република", но оконча 
телен договор по този въп
рос оше не е постигнат.

Филмът „Сватба" на Ра
домир Шаранович, заснет 
според едноменния роман 

известния наш съвреме 
Михаило Ла-

ЛЯТНА „СХЕМА“мите

I

Напоследък V нас 
има крити-

извсстпо време зарад 
неплатен абонат, Те
левизия Белград е да 
ла гюл съд към стоти 
па души от Босилс- 
градска община.

И до като представи 
телите па Телевизия 
Белград категорично 
търсят от босилеград 
чаии редовно да пла 
щат сметките си —

За подведомственото от
деление па Училището за 
ква лмф!щира!I и работнищI 
в Босилеград още не могат 
да. се намерят съответни
помещения. Досега ползва- щения и се предприемат 
ха помещенията па гимна- мерки този въпрос да се 
зиита. Но след въвеждане- разреши. Известни средства

ще обезпечи общинската 
общност по детска защн-

иемалко 
ки по адрес па теле
визията, зарад лоша
та лятна „схема". Тра 
нслират се пеиитере- 
сии и неактуалпи ма 
териали и зрителите 
скучаят, вместо мал
кият екран да им до
стави удоволствие.

на
нен писател 
лич е производство

радското „Филм - сту- 
" и съветското студио

на ти-
тог
дио
„Довженко" в Киев. В гла 
вните роли играят Драго
мир Бойнич—Гидра, Вла
димир Попович, Михайло 

Янкетич, Светлана Кнеже- 
Зураб Капианидзе. В

то па две смени — това
стана невъзможно — ока
за се, че няма къде да ста
ва обучението в т(>ра учи
лище.

Кадровият въпрос в това 
училище също не е разре
шем изцяло. Няма още два 
ма инженери преподавате
ли по машиностроене. По- 
вечето предмети ще препо 
дават гимназиални учите
ли, които тук ще допълня- 
ват часове. Получава сс, 
чс разрешаването на кад
ровия въпрос в гимназията 
— подобрява положение
то и в това училище. Инак 
училището за квалифици
рани работници не с в със 
тоя пис да предложи иеоб-

та.гс отказват да напра 
вят това, докато теле 
визията не мм осигу
ри условия да гледат 
програмата.

В крайна сметка, 
би трябвало ла се на 
мерят средства, за да 
се поставят нови уре 
ди на преиредавателя 
па Весна кобила, за 
да може редовно да 
се следи програмата. 
От съдебните процеси 
и от разтакаието с 
решаването па въпро 
са — няма да има по 
л за.

А какво да кажат 
по този въпрос боси 
леградчаии? В Боси
леград и четирите 
електрифицирани в 
общината села, гле
дат програмата през 
деи и при най-малка 
промяна на времето 
препредавателят па 
Весна кобила „отказ
ва услугите си" па 
босилеградчаии. И ня 
колко стотни телеви
зора остават с тъмни 
екрани.

Но една неволя ни 
кога не идва сама. Тя 
си има спътници. От

На най-бфдннте ученици 
от училищни средства ще 
бъдат купени учебници. Об 
щинската образователна о- 
бщност е обезпечила сред
ства за тази цел.

За отбелязване е, че в 
приетата програма за рабо 
та — още в началото на 
годината особено внимание 
ще се посвети на допълни
телно обучение. То ще се 
организира не само за по- 
слабите ученици, а и зао- 
Ш1я, които имат желание 
да разширят повече знани 
ята си.

вич и
него са представени пре
живелиците на затворници 

колашинската тъмните в
ца. Но пленените партиза- 

били сломени. Напро 
тив. Там те ковали плано
ве, как да продължат бо
рбата. Главният герой Та- 
дия Чемеркич е упорит и 
несломим. Той е олицетво 
рение на черногорското ге 
ройство и доблест.

„СБ ЗАТВАРЯ ОБРЪЧА 
е производство на Филмо
вата общност в Белград. 
Сценарий за филма е напи

ни не

М. А.

В. Велинов
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Живописта 

на Спас
е влечение 

Димитров
Имах през това време при
ятели, които ме посещава
ха. Те се интересуваха кой 
е художник на картината и 
не вярваха, че това е моя 
творба. Може би това съз
даде при мен желание да 
продължа...

След като направи пър
вата си картина Спас Ди
митров започва много по- 
сериозно да се занимава с 
тази дейност. Особено ко- 
гато минава на работа в 
Пирот, през май 1973 годи
на.

— Тези дни беше труд
но. С жена ми и сина си 
живеех в една стая. През 
деня бях на работа, а вле
чението към рисуването бе 
ше голямо. Трябваше да 
работя ношем. Имах раз
правии. Заплатата не беше 
достатъчно голяма. Но как 
во да се прави. Има неша 
по-силни от нас самите. От

Любителите на изобрази 
тслното изкуство бяха при 

изненадани с една куятно
лтурна манифестация, по 
случай Деня на граничаря, 
— 15 август, в хола на Цен 
търа на култура в Ди
митровград. Тук бе откри- 

изложба на младия ра- 
СПАСта

ботник - художник 
ДИМИТРОВ, роден преди 
25 години в Трънски Одо-
ровци.

Спас Димитров е хлебо
пекар в предприятие „Бла 
гое Костич" в Пирот. Лю
бовта към изкуството дати 
ра още от основно учили
ще. Обаче условията, в 
които неживяле

благоприятствували 
да се занимава с жи
вопис. Дори през един пе
риод на живота си той е 
бил забравил влечението 
от основното училите. То
ва са били години след за-

са

ВИСОКО ПОСТИЖЕНИЕ НА ДИМИТРОВ
ГРАДСКИЯ ОРКЕСТЪР

ничните срещи и в кул
турната размяна на край 
граничното население. Те 
с интерес се очакват от лю 
бителите на музиката в 
Драгоман, Сливница (НР 
България), Пирот и дру
ги градове.

Оркестърът получи още 
много ласкави оценки от 
критиката. За него се из 
казаха и дадоха добра 
оценка Баска Илиева, 
Дружеството на естрадни 
певци в Ниш. Най-голя-

НА ТАЗГОДИШНИЯ ФЕСТИВАЛ НА КУЛ
ТУРАТА НА МЛАДИТЕ В КНЯЖЕВАЦ ДИ 
МИТРОВГРАДСКИЯТ ОРКЕСТЪР ПОСТИГ 
НА НАЙ-ВИСОКИЯ УСПЕХ ОТ ОСНОВА
ВАНЕТО СИ. ОРКЕСТЪРЪТ СПЕЧЕЛИ ПЪР 
ВА НАГРАДА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НА
РОДНИ ПЕСНИ, А ТРЕТО МЯСТО ЗА ИЗ
ПЪЛНЕНИЕ НА ЕСТРАДНА МУЗИКА. ВО
КАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ ПЕТЪР ГИГОВ 
СПЕЧЕЛИ ПЪРВО МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕ
НИЕ НА НАРОДНИ ПЕСНИ.

Димитровградският ор- 
вече

Княжевац 
зае трето място за изпъл 
нение на народни песни. 
Трето място спечели и Ро 
сица Николова за соло 
изпълнения. През 1973 
година Р. Николова зае 
второ място и Красимир 
Глигоров второ място за 
инструментално изпъл
нение.

С особен интерес се 
посрещат изпълненията 
на оркестъра на крайгра

оркестърът
кестър съществува 
пет години. За това вре
ме той спечели симпати-

мото признание е това, 
че „Дискос” прояви инте 
ресование да направи ня 
колко записа на грамофо 
нни плочи. Трябва да се 
каже, че димитровград
ският оркестър се счита 
за оркестър с извънредна 
техничека подготовка и 
за един между най-доб
рите самодейни оркестри 
в СР Сърбия.

Спас Димитров
ите на почитателите на 
музиката в Димитровград 
и в други градове. Отна
чало свиреше по танцо
вите забави в Димитров 
град и другаде. С това ор 
кестърът възвърна стари 
те традиции в града в об 
ластта на музикалното 
изкуство.

Оркестърът с ръководи 
тел Шпира Тричков, тро 
мпетист, е в състав: Але 
ксачдър Златанов — сак 
сафонист, който не взе 
участие на фестивала в 
Княжевац, поради отби
ване на военната повин
ност, Георги Манов, бара 
банчик, Асен Луков, соло 
китара, Драган Йовано- 
вич, втора китара, Баса 
Алексов, бас китара и 
Красимир Глигоров, ако 
рдеон. Солисти на оркес 
търа са Петър Гигов, 
Асен Луков, Невена Пет 
рович и Георги Костов.

Досега оркестърът се е 
проявил: през 1970 годи
на на фестивала в Кня
жевац получи специална 
похвала на журото и тре 
та награда за естрадно 
изпълнение.

Следващата година в

вършване 
училище. Години, през ко
нто е учил занаят в стопан 
ското училище в Пирот. 
Любовта си „открива" пре 
ди три години в Заечар, 
където е работил след ка
то завърши обучението си.

— Направих един пей
заж. Бях вече забравил, че 
някога обичах да рисувам.

основното ден на ден аз рисувах, а 
жена ми негодуваше...

Обаче творчеството на 
Спас Димитров не остава 
незабелязано. Пръвото при 
знание идва от неговите 
другари в предприятието. 
Тук е и първата му излож 
ба. В хлебопекарницата за 
пръв път някои са видели 
прекрасните пейзажи на 
ждрелото на Ерма, Погано 
веки манастир и пейзажи 
от околността на Пирот. 
Те започват, да му дават 
кураж.

За пръв път Спас Димит
ров е имал изложба на 1 
май тази година. Изложба 
та е организирал Общин
ският синдикален съвет в 
Пирот.

А. Д.

МОДАТА В СВЕТА

ДНЕС СЕ НОСИ ВСИЧКО
В Трогир, хубавия далматински 

състоя Фестивал на модата 
„Моде фест 74 на който участвува
ха Англия, Франция, Италия, Бълга
рия, Полша, Швеция, Дания, Норве
гия, Турция, Унгария, Мексико 
колко креатори от нашата страна.

Пред зрителите се демонстрира
ха около триста модели. След това бо 
гатство на форми и цветове 
те не можаха да заключат какво се
га е модерно, какво ще се носи през 
есента и зимата. Фестивалът показа 
че фолклорът има силно влияние вър 
XV модата. Нашата мода добре 
дстави на Фестивала.

Известният парижки моден креа- 
тор Неко Рабан каза, че модата е „от 
ражение на едно време”, и че „висо- 
ката мода ’ днес е в криза.

Все пак, модният Фестивал в Тро 
л«™показа’ че в света е изразено си- 
™о1ЖелаИ1,ес3а съгласуване на пра 
хората™ " х',бавото в облеклото

град, се

и ня-

— Всичко това оказа 
влияние на мен. А имаше 
интерес и за творбите ми. 
Няколко творби вече про
дадох, така че и съпругата 
ми престана да негодува.

След тия успехи може да 
се очакват нови постиже
ния в областта на живопи
ста на нашия самодеец ху
дожник от Т. Одоровци.

зрители-

се пре

'.V. '

Двете турски манекенки на

А. А-
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ФОТОВИТРИНА
.«I
Щ

МИЛИОН БУТИЛКИ
БИРА

По-възрастните хора в 
Босилеградска община 
ват, че преди войната за 
една надница са могли да 
купят най-много 
три бутилки бира. А 
строителен работник за 
една надница може да взе 
ме най-малко 40 бутилки 
бира!

Може би това

— сега ежедневно се кон
сумира и то в големи коли 
чества.

каз-

По преценка на търгов
ците, годишно в Босиле
градска община се изпият 
най-малко един милион 
бутилки бира. Това е за 
сто пъти по - голямо потре
бление от преди войната.

две
сега

ОБЩИНСКА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА СКС 
ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН 
СЪВЕТ НА СИНДИКАТИТЕ В ОБЩИНАТА 
ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА

НА МЛАДЕЖТА

ОБЩИНСКИ ОТБОР НА СЪЮЗА НА
БОЙЦИТЕ

е и главна 
та причина, че босилеград 
ският „луксозен’' артикул В. В.

1
Сурдулица

ЧЕСТИТЯТ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖ 
ДАНИТЕ В ОБЩИНАТА ЮБИЛЕЙНАТА

шш

30-годишнина от освобо
ждението - 5 септември
като им пожелават още по - големи успехи 
в социалистическото строителство.

Камионът с^ бирата е пристигнал в село Извор.
1111!Ш1ПШ1Ш1П]и1ШШШШ!ШШШШГППШ1ШШПШНШШПППШ11ШШШШШи1ШШШШШ11Пии11ШШ11111Ш1П1Ш1Ш[ШШШШ1ШШН1!Ш1ШШ111111ШШШ1ШЧ111и11111Г 11111111111111111111111!1111111111111111111!1111т111111111111111111111111111111111111111111111Ш11111111Ш1111»

и вълна, което все до 1944 
година в големи количест
ва е отнемано от селяните 
от страна на фашисткия 
български окупатор, и то 
всичко за потребите на ге
рманската фашистка вой
ска.

ГЕРОИЧЕН ЛЕТОПИС

Формиране на Царибродския 

партизански отряд
П РЕДИ 30 ГОДИНИ, 

през пролетта на 
1944 година, инициа
тивата на всички бо 

йни полета е в ръцете па 
съюзниците. Военните дей
ствия на Изток се прибли
жават от териториите на 
хитлеровите спътници — 
Румъния, България и Унга 
рия. С капитулацията на 
Италия и разоръжаване на 
италианските дивизии си
лите на НОВЮ (народоос- 
вободителната войска на 
Югославия) в централната 
част на Югославия бързо 
численпо и военно се заси 
лват.

С тези акции народът от 
царибродския край напъл
но се определя на страна 
па народоосвободителното 
движение и все повече ни 
съдействува.

ядрото от само 10 борци 
все повече организационно 
и чпслеино се засилва. В 
местността „Латинци" при 
Росомач, са направени под 
готовкн и на втори юни 
1944 година в местността 
„Изворище" край Сенокос 
се формира Царибродски- 
ят партизански отряд „Мо
мчил вовгвода”, в чийто със 
тав по това време влизат 
34 въоръжени бойци.

Към края на юли 1944 го 
дина към тази група борци 
от Царпбродски партизан
ски отряд се приключват 
няколко железничари от 
крайграничните села в Бъл 
гария, а през август се при 
дружават и група ученици 
ог царибродската гим
назия, както и група дезер 
тиради войници от пирот- 
скня гарнизон. Заедно с 
учениците от царнбродска 
та гимназия се придружа
ва и един избягал пленник 
от Червената армия, така 
че според съществуващите 
списъци на Царибродския 
отряд в края на август 1944 
година отрядът наброява 
55 въоръжени борци, 

(Следва)
Драголюб Станкович — 

— Драгче

ни връзки с партизаните 
на Пиротски и Царибродс 
кп отряди. Благодарение 
на тези контакти се извър 
шваг редица акции на те
риторията па Цариброд- 
ска околия, все по-чсс- 
то минават граничните ме 
ста в България — Калоти 
на, Комщнца, Дълги дел и 
други гранични села.

В сътрудничество и заед 
по с Пиротски и Ферднпа- 
«дскн отряди, Царнбродо 
кият отряд с всекидневни 
акции успява да очисти те 
рена и пропъди цялата фа
шистка административна 
власт. Пропъждат се кмето 
вето, горските, селската ст 
ража и техните доставчи
ци. Войската и полицията 
са настанени само в села
та и по - големите места — 
Каменица, Комщнца и Ца
риброд, така че по топа 
време Висок и разклонени 
ята на Стара планина са 
наша свободна територия.

Устройвг се събрания по 
селата, с речи и народни 
увеселения, 
мандрите, общинските сол 
ски архиви, пропъжда це
локупната администрация. 
Успяваме в този регион да 
ирекъсиеме отнемането и 
реквизицията па храна, мл 
яко, млечни произведения

вина в състава на пиротс
ки отряд, като участвува 
във всички борби и акции, 
които воли Пиротския от
ряд.

пата дейност на народоос
вободителното движение и 
въоръжената борба е Ок
ръжният комитет на ЮКП 
за Пирот. По това време 
в Цариброд постоянна връ 
зка с Нишавския отряд и 
ОК на ЮКП и Пирот под
държа група, съставена от 
антифашисти и привърже
ници на народоосвободител 
мото движение. Тази връз
ка с групата в Цариброд и 
Нишавския отряд и ОК па 
ЮКП в Пирот поддържат: 
Божидар Колич - Пуниша, 
Гаврило Видаиович и Сър
ба Златкович.

С решение па Окръжния 
комитет на ЮКП в Пирот 
от 25 мой 1944 година, ща
бът на Пиротския отряд, 
комисарят па отряда Рай
ко и комендантът Зара, оп 
ределят 10 борци от Пирот 
ски отряд, като ядро за 
формиране па Царнброд- 
ски отряд. Задачата па та
зи група с па територията 
па 'царнбродска околия да 
направи политически и ор 
ганизациоини подготовки 
за формиране па Царнбро 
дски отряд.

На пространната свобод 
на територия в Югоизточ
на Сърбия — Църна трава, 
Пуста река, Ястребац, Ра
дан, Топлица се създават 
пет дивизии. Тази крупна 
крачка в организационно
то засилване на НОВ в 
Сърбия оказва силно въз
действие върху развитието 
на въстанието и на терито 
риите на Пирот, Лужница 
и Цариброд. 

Партизанските акции в 
на Цариброд

\
Като противмерка за де 

йността на тази група в 
Цариброд, на 
1944 година биват аресту
вани няколко членове на 
тази група. Това арестува 

знак, чс трябва да се

10 април
В състава па тази група 

влизат: МИЛОРАД пЕй- 
ЧИЧ — Станко, МИЛЕ ЙО 
ВАНОВИЧ — Ватра, ДРА
ГОЛЮБ СТАНКОВИЧ — 
Драгче, ЖИВКО ВИДЕ
НОВ — Живко, ДРАГО
ЛЮБ СТАНКОВИЧ — Та
тула, и др.

не е
започне с въоръжена съп
ротива и военна разплата.околността 

започват, когато У-та юж- 
иоморавска партизанска 
бригада напада Суково, с 
цел да минира железопът
ната линия Пирот — Цари 
брод — Суково — Звонци, 
да унищожи архива в Су
ково и изненади неприятс 
леката фашистка войска, 
настанена само на 10 кило 
метра от Цариброд.

Носители, инициатори и 
организатори на целокуп-

В редовете па Ншпавс- 
кия отряд от групата в Ца
риброд пристъпват петима 
нейни членове. По това 
време от Нишавския отряд 
и група партизани на Цър- 
нотравски отряд и Лужни- 
шка теренна чета се създа
ва Пиротски отряд. Тази 
група царибродски парти
зани се въоръжава в отря
да, и остава месец и поло-

През юни 1944 унищожаватгодина 
група антифашисти в Лу- 
капица, Желюша Камени
ца, Вълковия и Сенокос и
група, която фашистката 
власт в Цариброд не раз
крива, поддържат постояп
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В носове но отдих и почивки

КА ЗАДРУГА ДЕРЕ
♦ Бре, бре, я мислим само йе при нас тека, 

оно и у Звонци има чудеса. Онядан се връчам 
от банюуту и реко да испийем у кавенуту при 
Любена Яначкова йедну реЬгцу. Ка однегде 
се зададе Благоя Алексов. Седомо и од дума 
на дума заговоримо, ко сви селяци и за зад-
руГуТу.:

!

— Погледнете колко еI малка тази порция!
— Да но за сметка на 

гона ще видите колко дъл
го време иде трябва да я 
дъвчете — отговаря споко 
Ино келнерът.

Между приятели:
— Жена ми е много ск

ромни. Никога не иска 
що от мене...

— И моята... Само запо 
видна!.. •

— Дайош, защо нс поста
виш новпта си връзка? — 
нита жената.

— Милинки — отговаря 
Ковач, — в топа кално вре
МС II

♦
: Пита ме Лубен колко нашга задруга пла 

ча за йедну говецу кожу. Бре, реко, я не съм 
скоро продавал коже, ама скупачка йе. Знам 
йедън човек у Димитровград продал кожу за 
около 20 000 динара. Ка това реко Благоя ре
пи од столицуту ко попарен. Кво ти не бре 
човече, реЬията не йе жешка!

— Мани, мани остай ме, завърте ми се 
кавената — рече ми он. — Знайеш ли, че ме
не ми задругата дава 5 000 старе паре.

Я поче да се кръстим:
— Боже, Благойо, па за тея паре може да

шд

«
1 ■ 
* с

п

,4

>:<
|
( продадеш и кожу от ягне. а

И човек узне кожу та 1)у умота, тури 1)у А 
у вречу та у Бабушницу и тамо човеци му А 
плате 21 000 динара. Тека спаси човека. л

Бре, закасали човецу у Звонци. Не само I 
че 1ри тия синдраци плачаю малко за говецу 1 
кожу, ама оче и ши да 1)и одеру. А што да 1)и А 
не деру, ка тука кажу не йе доодила инспек- 1 
щца и човеци се занели, не знаю кво да пра- А

<
I
♦

йе.
После ка седо у автобусат четим у новине А' 

да директорат на задругуту „Йерма” има се- А' 
дем - осам службеника роду. Кажу и шове- ф 
рат му йе роднина.

Ако йе тека кико пише по вестниците те- 
шко човеци, че извлечу здраву кожу. Че ))и 
огули задругата.

I* & Пища е в зоологическа
та градина заедно с майка 
си. Спират пред клетката 
на слона и любопитният 
Пища задава поредния си 
въпрос:

— Мамо, кажи ми как се 
раждат слоновете? Само 
недей да ме залъгваш, че 
и тях ги носят щъркелите...

I — Лекарят ми забранява 
пушенето. Препоръчва ми 
да пуша по една цигара 
след ядене.

— И какво направи?
— След това започнах 

да се храня 10 пъти на ден.

Двама съпрузи влизат в 
ресторант. Оркестърът из
пълнява някаква мелодия 
от Бах.

I

1 Манча

— Този Бах е просто не- 
категоричнопоносим!ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ... височина 773 м. Площ 

32 900 км5, дължина 644 км, 
широчина 72, дълбочина 
143 м Тектонски произ
ход. В Танганайка се влива 
река Малагараси, Рузизн 
и др, а изтича река Луку- 
га (Приток на Конго). Мно 
го риба, крокодили и пти
ци. Открито от английски
те пътешественици Р. Бър- 
тън и Дж. Дпик в 1858.

заявява съпругата.вРАЙЧИЛОВЦИ — село в 
Босилеград ска община, 
отдалечено два километра 
от Босилеград. Селото има 
до свое старо градище (кре 
пост) и една черква, която 
се счита за най-стара в 
Босилеградско. В нея Крал 
Бус и Крал Бранковски, на 
мерили смъртта си, след 
което била разрушена. Ос
татъците от черквата били 
.пренесени и употребени, 
при строежа на Изворска
та черква.

— Ш-ш-т! — прекъсва я 
мъжът. — Откъде знаеш, 
че не е някъде наблизо!

— От известно време на 
улиците не забелязвам ни
какъв боклук.

— О, веднага отидете на 
очен лекар!

Млад мъж търси кварти 
ра. Бъдещата му хазайка се 
обръща към него:

— За парите лесно ще се 
разберем, но не искам да 
водите в квартирата

В полицията пристига
* един мъж:

Млада жена, след като е 
завършила операцията, се 
обръща към хирурга:

— Докторе, дали ще се 
вижда белегът от операци
ята?

Лекарят вдига рамене:
— Зависи...
Компликацни ?
— А, не, зависи каква ще 

бъде модата през следва
щата година ...

— Представете си, снощи 
след киното видях до къ
щата си че някой изчезна 
много бързо с моята кола.

— Успяхте ли да го про
следите? — пита дежурни-

же-
ии.

— Защо?
— Защото и аз имам дъ

щеря. ..
УКАЯЛИ — река в Юж

на Америка, Перу, десен 
приток на Амазонка. Обра 
зува се от р. Апуримак и 
Урубамба, извиращи отАн 
дите.

ТАНГАНАЙКА — езеро в 
Източна Африка, на тери- 
Танзания и Бурунди, на 
торните на Конго, Замбия,

ят.
— Не, но за щастие запи 

сах номера на колата.Ковач сърдито се обръ
ща към келнера:

Клггво ЛЯ Г&ЯГ751 ^ ПЯЛЯЯС МП Я
лея лея- /пу/7п еляо 

сояця ' у

слея, мяля&згУ/-

ПОДАРЪК - -ттрлеетя /ялмя.епеУ 
гл-зи е яяп> помяяяя
яяпо мяопо по -пвльгня отпяя-у

г^Лцст. петров

БдОС/
он-$и


