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ЦЕНА 10 ДИНАРА
и*.НА ВЮГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ

ВТОРА ОКОЛИЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В ЛЕСКОВАЦ Новини от Димитровград

КОМУНИСТИТЕ УСПЕШНО РАЗРЕШАВАТ 

МНОГОБРОЙНИТЕ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИ 

ЧЕСКИ И СТОПАНСКИ ЗАДАЧИ

РЕЛЕТО 

Е ГОТОВО
На 26 октомври т. г. в Леско- 1цня период наминалата 

вац се. поведе II околийска кон 
ференция на съюза на кому
нистите. На конференцията при 
състува, покрай 270 делегати

На 25 октомври, в неделя, ди 
митровградчани видяха първи
те телевизионни картини на сво 
ите екрани. На този ден за 
пръв път бе пуснат в пробно 
експлоатиране телевизионният 
препредавател на връх Козари 
ца, над Димитровград.

Целият град, и младо и ста
ро, гледа „живите картини” от 
телевизионното предаване на 
мача Югйславия-Унгария, въп
реки че мнозина досега никога 
не са се интересували от фут 
бол.

година, вземат на заседанията и кон- комунистите вече се утвърдиха 
Личните доходи :на заетите тази ференцгште на Околийския ко- като обществено-политически 
година възлизат на 22.558 ди- митет. работници на село.
нара. което е с 34 иа сто повече За идеологнческо-политггчес- На края бе изтъкнато, че о- 
от миналата година. кото образование на комуни- колнята бележи

ми успехи в учебното дело и 
че е положителна миграцията 
иа младежите, които след зав- 

. ършвшге на различни училища 
постъпват на работа във въ
трешността иа страната.

Околията през отчетния пери 
од е постигнала успехи и в съз
даването на приятелски отно
шения с НР България като е 
установила приятелски връзки 
с Пернишка и Кюстендилска 
околии.

голе_

Препредаването, според изказ 
ванията на гражданите е съв
сем задоволяващо и това дава о 
снование да се заключи, че из 
граждането и монтирането на 
релето е било качествено. За 
строителните работи р монтажа 
на препредавателя са изразход
вани над 9 милиона динара, от 
които Републиката е обезпечи
ла 4. а Общинската скутцина 
и обществените стопански орга 
низации останалата сума.

Магазинът за продажба на 
телевизори и радиоапарати е 
изпразнен. Счита се, че градът 
вече разполага с около 60 те
левизионни апарата.

Пускането на телевизионния 
ттрепредавател бе празник Ъа 
Димитровград.

РАЗИСКВАНИЯ ПО 
ДОКЛАДИТЕ

ДАНИЛО КЕКИЧ, член на 
Изпълнителния комитет на ЦК 
на СКС. з

„Развитието на непооредстве 
пата демокрация увеличава ре 
зултатите в стопанството и жиз
неното равнище на хората, ра
ботническото самоуправление 
получава ясни позиции в стопан 
скня живот._Ярко доказател
ство за това е фактът, че 90 на 
сто от решенията на работниче 
ските органи на самоуправлени 
ето се приемат без изменения. 
В нашата стопанска система 
за развитието на новите произ 
водствегш отношения е необхо 
димото да се премахнат наем
ните отношения и окончателно 
да се приемат системата за въз 
награждаване според труда, ра 
звитието иа системата на дохо 
дите до степента на обществе
но отношение. С това би се о- 

(Следва на 2 стр.)

Изглед от Лесковац

стите- са. използвани форми ка
то вечерни политически школи, 
курсове, семинари итн. В девет 

центрове работят 
комунисти, завършили 

различни политически школи. 
Проведени са 78 курса и семи
нари, през които са минали око 
ло 4.000 комунисти. През семи
нарите и курсовете на работни
ческите университети са мина
ли 4.400 комунисти. От областта 
на икономическото образова
ния са проведени 187 семинари 
и курсове с 4.000 слушатели. 
Идеологическата подготовка за 
приемане на нови членове — 
младежи е ставала главно чрез 
организиране на вечерни шко
ли и семинари. От началото на 
1963 година до първото полу- 
године на тази година.

от 19 общини и -представителя В центъра на вниманието на 
на околийските комитети, и комунистите през отчетния пе- 
членът на /Изпълнителния ко- риод бяха въпроси от увелича- 
митет на СКС другаря Данило ване на производството, изна- 
Кекич. ' миране и използване на вътреш

Доклад за работата през от- ните резерви, вДзвеждане на 
четния период изнесе секрета- новата система на възнаграж- 
Рят на Околийския комитат даване според труда. Във връ- 
Стоян Джокич зка с това докладчикът се спря

Още в началото докладчикът и върху дейността на членовете 
подчерта че обществено — по- на Съюза на комунистите в сто 
литическата проблематика в панството като посочи, че има 
тази околия е твърде сложна лори и отделни ръководители- 
и специфична което е резултат комунисти, които правят груби 
на недостатъчното стопанско грешки по отношение внедря- 
развитие на околията. Въпреки ването на новите 
пасивността на комуната, бла- мерки, но все пак се правят 
го дарение активността на кому- компромиси и не се предпри- 
нистите, са постигнати забеле- емат 
жителки резултати във всички мерки, 
отрасли на стопанството. Той Оттам и положението, че но- 
приведе, че бруто-продуктът на вите мероприятия за въвежда- 
стопанството през първото по- . не на възнаграждение според 
лугодие на тази година се уве- труда не са намерили по-ши- 
личил с 44 на сто в сравнение роко място в стопанството на 
със .същия период на миналата Лесковашка околия- За изко- 
година. Значително са нарасна
ли и фондовете. В тях са вне
сени два милиарда и 800 мили
она повече, отколкото през съ-гажира и обществеността.

общински 
1.000

Правата на 

гражданите на преден план
лш?

стопански
Трябваше да чакаме един слу 

чай, по-точно една жалба, за 
да видим и най- сетне да се за 
интересуваме за работата ' на 
службата по труда и трудови 
те отношения. Гражданинът Пе 
тър Соколов от Димитровград 
подал още през 1960 година иск 
за признаване на трудов стаж. 
След две години въпросната 
служба издава решение, с кое 
то се отхвърля искането иа Со 
колов. Уверен, че комисията по 
труда и трудови отношения е 
отхвърлила неправилно негово 
то искане, вложил жалба е 
предвидения срок и го предал 
па същата служба.. Вместо жал

ния лежат неразгледани и нере
шени искания за признаване на 
трудов стаж още от 1959 годи
на. Такива има 2 от 1959, 3 от_ 
1960, 9 от 1961, 18 от 1962 и 35- 
от 1963 година.

Анализирайки работата 
Съвета по труда и трудови от
ношения, който за 15 месеца е 
провел само 4 заседания е не 
пълен състав, не е чудно защо 
положението в тази служба е 
такова.

Като причина се привежда, че- 
комисията, която решавала те
зи искания, недостатъчно е сти 
мулирана' (всеки член получа
ва по 200 динара от разгледаш- 
предмет), а от друга страна веш 
чки са заети с други работи и. 
не Могат да се съберат.

Това обаче никак не може да; 
бъде оправдание гражданите 
да чакат по пет години, за да 
осъществят своите законни пра 
ва. Тях обикновено не ги ин
тересува как и по кой начин е- 
организирана една служба. То
ва е работа на компетентните 
органи и те са длъжни да я ор 
ганизират така, че да може да 
обслужва гражданите-страни в 
законния срок.

наказателниникакви

ПЪРВИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА СЮК НА СЕЛО

на

През изтеклия период пър
вичните организации на село 
главно са се занимавали с по
добряване на селското стопан-

реняването на тези слабости е 
нужно, подчерта той да се ан-

ство и със създаване иа нови 
социалистически отношения на 
сблО, Болшинството пърйнчни 
организации на село на своите 
отчетно-изборни събрания йон 
статират, че 'земеделските коо-

МЕТОД И СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТА’" НА ОБЩИНСКИТЕ 
И ОКОЛИЙСКИЯ КОМИТЕТ

бено са се утвърдили събрани
ята на комунистите от различни 
територии, които представяоват 
изгодна форма за договор на 
комунистите. За единния под
ход в разрешаването на различ 
ни проблеми миото допринася 
и съгласуването на плановете 
на Общинските комитети о >тла- 
на на Околийския комитет, 
както и с плановете на остана
лите! обществено-политически 
организации.

Един от главните'недостатъци 
в работата на общинските ко
митети ирсдставява недостат
ъчното осведомяване иа член
овете за решенията, които се

Хетерогенността на Лесковаш 
ка околия както в стопанско, 
така и в културно и здравно 
отношение създава сложни и 
най-различни по рода си проб
леми, които изискват и разли
чен подход и различно съдър
жание в дейността на Съюза 
на комунистите. Но при все то
ва организациите иа Съюза на 
комунистите в околията успяха 
да намерят такъв метод в ра
бота. който допринася единно 
Да се подхожда към проблемите 
и така и да се решават. В този
смисъл Околийския 
оказа значителна помощ и на 
общинските ръководства. Осо

бата веднага да бъде изпрате 
на до Околийската скупщина, 
тя след шест месеца просто би 

архивирана, 
служещ упорито „доказвал”, че 
жалбата е изпратен а в Ниш, до 
ри и дал на гражданина поме-

перации не изпълняват своите 
Задължения към селско стопан 
ските производители, че са ори 
ентирани към Търговия и соб
ствено производство а най-мал
ко към укрепване и развитие 
на кооперативни отношения о 
индивидуалните производители. 
А факт е. че селскотопаиските 
производители се интересуват 
за съвремени средства и мето
ди при обработване на земята. 
Може да се каже, че особено 
след Третия и Четвърти 
нум на СЮК първични органи
зации на село сс освободиха от 
стария начин па работа и че

Тогавашниятла

ра, под който „била заведена". 
След четиригодишно разкарва
не от Ниш до Димитровград и 
оплакване лично до председа
теля на Общинската скупщина 
жалбата на Соколов била „от
крита” в архивата.

След този случай откриваме, 
че в канцеларията па завежда 
щия труда и трудовите отноше

пде-
комитет

д. й!
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ВСйора околийска конференция 

на Съюза на комунисшише 

Ь ЛескоЬаи,

на Съюза 

Ниш
Околийска конференция 

на комунисшише е
циране, изграждане на учили
ща и пътища, залесяване). Ко 
муиистите с лично участие и ма 
стойчивост са допринесли за на 
временно съглеждане на даде-

тази цел функцията на коми
тета все повече се изразява в 
координиране, насочване и на
сърчаване на организациите и 
ръководствата на Съюза ма ко

соки в обществения и стопан
ски-живот се деформират и 
представяват по-другояче в прак 
тиката, Той приведе примери 
на отричане и на формално по 
ставане на 
трудовия 
те листи за орг ани на самоуп
равлението в някои предприя
тия са били давани готови от 
страна па управата. Случвало 
се е последните в списъка на 
кандидатите да губят. Причина 
та е ясна — кандидатка листа 
е съставяна от управата. Това 
■са идейни проблеми, за които

НИШ, 29 ОКТОМВРИ — Днес, 
в 16,30 часа в залата на Дома 
на ЮНА в Ниш започва Око
лийската конференция на Съю 
за на комунистите в Сърбия.

(Продължение от 1 стр.)

съществила още по-пепосрел- 
ствеиа демокрация на трудещи 
те се. които стават непосред
ствени носители на тези функ- 

За социалистическото греу
демокрацията на 

човек: „Кандидатни-
стройство на селото — изтък 
на той — съществува известни 

частно собсг-прогиворечмя 
вспичество върху земята, упра 
жняваио от земеделски стопа 
ни като обществени същества.

На края Данило Кекич изтъ
кна, че осъществените иконо
мически резултати в Лесковаш 
ка околия са твърде забележи трябва да се разисква в орга

низациите па Съюза на комуни 
стнте. Непознаването

тел пи.
АСЕН ЛАЗАРОВ, член на Око 

лпйския комитет па СКС в Лес 
ковец и представител в Скуп
щината на СРС. ■(

па кад- 
с причината.рите е обяснимо 

че недостатъчно са развити со 
циалистическите стопански от-Спирайкм се вт^рху кадрова

та политика на околията той 
изтъкна, че някои основни на-

иошения в някои стопански ор
Веле Велиновганизации.

Босилеград

Подготовки за избори иа нови 

ръководства в Съюза на младежта
Тези /VI и младежкият актив 

в Босилеглрад проведе коифере 
иция, п,а която бяха направени 
подготовки за избор на ново 
младежко ръководство.

В обсъжданията за работата 
на актива през изтеклия пе
риод бе изтъкнато че планът 
за работата пе е изпълнен ви-

турно-забавния живот в града 
изчерпва дейността си в тази 
област само с организиране на 
танцови забави, макар че съ
ществуват ШИПОКи възможнос
ти за организиране на култур 
но-забавен живот в Босилеград 
Конференцията констатира, че 
за организационното укрепва
не на актива занапред е не об 
ходима помощта и сътруднице 
ство с останалите обществено- 

организации, на 
първо място със Съюза на ко
мунистите и Социалистическия 
съюз. Конференцията наггоави 
забележка иа тези 
Пи», че не са осведомявали ръ 
ководството на актива да при- 
съствуват и вземат участие на 
техните събрания и заседания.

На края бе взето решение да 
се об.оазува още един младеж
ки актив от ученици в стопан
ството. В обоснованието на то
ва предложение бе изтъкнато 
че тези младежи имат много 
свои пробелмн, които трябва 
да решават самостоятелно.

В. Велинов

Изглед от Ниш

Предложението за дневен ред 
на конференцията е: 1) Доклад 
за работата на Околийския ко 
митет и на организациите на 
СКС през 1963 и 1964 година; 2) 
Доклад на ревизионната коми
сия; 3) Избиране на делови ор 
гани на конференцията; 4) Док 
лад за някои предстоящи зада 
чи на организациите и ръковод 
ствата на Съюза на комунисти
те; 5) Съдоклад „Актуални за 
дачи по развитието на стопанст 
вото, усъвършенствуване систе 
мата на разпределението и по 
увеличаване на жизненото рав 
нгаце; 6) Избиране на Околийс 
ки комитет и на ревизионна ко 
мисия; ?) Предложение за реше 
нията на Околийската конфе
ренция.

Конференцията ще обсъди до 
кладите: За работата на Околий 
ския комитет, доклада на реви
зионната комисия, за предстоя 
щпте задачи и съдоклада. Съ
що така ще приеме решения, 
ще разисква за кандидатите и 
ще избере членове иа Околийс 
кия комитет и на ревизионна
та комисия. Конференцията ще 
работи два дни.

Докладът за работата на Око 
лийския комитет и организации 
те на СКС, .както и съдокладът 
за актуалните задачи по пазли 
тието на стопанството, усъвър 
шенствуване на системата. ца 
разределението предварително 
са връчени на делегатите и на 
Общинските комитети за проу-, 
чаване.

ни материални проблем<и и за 
мобилизиране на средства за 
разрешаването на тези пробле 
ми. ,

муиистите в околията, а по-мпл 
ко в пряко ръководене.

ОБЩИНСКИТЕ комитети мно 
го са допринесли за съобразява 
нето на съдържанието и мето
да на работа към новите усло
вия на действуване на Съюза 
на комунистите. Те са прояви
ли значителна самостоятелност 
и по-голяма инициатива в ра
ботата, която в този период е 
била по-богата и плодотворна. 
Те са обсъждали актуални въп 
роси
живот, стопанския и обществе
но-политически живот в цялост 
Устройвани са съвещания с ко 
муиистите в стопанството, с ко 
мунисти земеделски производи 
тели по въпроси за засилване 
на селското стопанство, сеитба
та и производственото сътруд
ничество с кооперациите.

пата за което пад,а изцяло вър 
ху неактивността на ръковод
ството на младежкия актив. 
От друга страна голям брой 
младежи — служещи в Босиле 
град не проявяват иикакъв пн 
терес към обществено-полити 
чесКата дейност в акива. При 
постъпване на работа обаче, 
както бе изтъкиато на конфе
ренцията, те са се позоваваш! на 
активността си в Съюза на 
младежта.

Съществуващите комисии 
при актива са само формал
ност. Така например комисия
та за ндеологическо-политичес 
ка дейност недостатъчно е раз 
работвала материалите от Пле 
нума, не е подготвяла различ
ни -сказки и тн.
Младежкият актив, който тряб
ва да бъде носител

ОРГАНИЗАЦИЯТА на СК в 
Нишка околия наброява общо 
34 018 челнове на Съюза в 1,307 
първични организации. В сто
панските дейности има 17.004 
членове; в обществените дейно 
сти 7.950 членове: в частния 
ректор 5.543; ученици, студрн 
ти, домакини пенсионери и дру 
ги професии 3.521 членове и пр.

От общия брой членове на 
Съюза на комунистите 4.516 са 
жени, а 4.807 — младежи.

политически

организа-

вътрешнопартийнияна

ПО НАЦИОНАЛЕН състав; 
сърби — 31,873, хървати 125, 
словенци 55. македонци — 122, 

407, българичерногорци
1,259.ПЪРВИЧНИТЕ организации 

преди всичко са настоявали да 
ппевъзмогнат слабостите и про 
пуските в рабоатта си, по-ефи
касно да се заемат с актуални 
те вътрешнопартийни и други 
пробкеми на своята среда. То
ва съдействува за по-резултат 
но насочване на комунистите и 
за засилване на тяхната дей-

М. Н. Н. на куд-

Съветът за комунални работи 

отхвърли искането на гражданитеност. В стопанството организа
циите на СК са допринесли мно 
го за осъществяването на зна
чителни: стопански, резултати.. 
През 1963 година, съвкупният 
доход на стопанството в Нишка 
околия възлиза на 227, 268 ми
лиарда динара ..срещу 167, 589. 
милиарда през 1962 година. Про 
изводителноетта на труда , е у- 
величена с 13 на сто, национал 
пият доход иа стопанството в 
околията през 1963 година е 
71,005 милиарда динара срещу 
51,169 милиарда 
1962 година.

Изборните конференции в 
подружииците на Социалнстиче 
ския съюз още не. са завърше 

, ни. но първите избирателни съ 
брания в Димитровград и око 
лиостт.а му, говорят, че Общии 
ския отбор на ССРН, Общнн 
ската скупщина, и други фору
ми ще исканията иа граждани 
те и да дадат съответен отго 
пор.

може а им позволи приключва мислено посочиха на кои хора 
не към градския водопровод, е позволено да вземат вода Та 
без оглед че поемат върху себе кпва са например Иван Слив 
си всичките разходи за довеж нишки, Васил Пейчев и други 
дането на водата.

и л Ако се имат предвид тези фа
На Съвета за комуналните Ктн, тогава е съвсем ясно за 

работи, съобщенията и пъТи . що гражданите от Строшена 
щата не може да пе е известно чешма не са доволни от отгово 
че Комуналното предприятие. ра на Съвета за комунални ра 
,,Услуга е позволило на някои боти. Ако няма достатъчно во 
граждани от центъра на града да няма за всички. И не може 
да се приключат к-т.м градския един град по този'начин да се 
водопровод със собствени сред районизнра като въз 
ства. На изборната конферен на това да се прилага нееднак 
пия В подружинцата от I ра во отношение, 
йон гражданите ясно и недвус

Изводи из доклада па 
Околийския комитет

?
ПЕРИОДЪТ от Втората око

лийска конференция досега е 
изпълнен.с интензивна дейност 
на ръководствата и организау 
циите на -Съюза на комунисти 
те по провеждане в дело на За 
клюпенията на Трети. Четвър 
ти, Пети и Шести пленум 
ЦК иа1 СЮК, пленумите на ЦК 
на- СКС, както и за осъществя 
ване на задачите, поставени от 
Втората околийска конферен
ция. .

Върху интензитета на тази 
дейност съществено са, въздей- 
ствували и други важни съби
тия, а особено приемането на 
Конституцията на СФРЮ на 
СРС, изборите за представител 
ни органи и други.

динара през Години наред подружницата 
иа ССРН в район Строшена че 
шма поставя на дневен ред въ 
проса за водата, уличното осве 
тление, построяване ма двата 
моста на река Нишава, конто 
в сегашната си състояние пред 
ставляват опасност за живота 
иа минувачите.

Трудно може да се повярва, 
че отговорните фактори са уз 
нали едвам от изборната кон 
ференция на подружницата в 
трошена чешма за нееднакво 

по то отношнене на Комуналното 
предприятие ,.Услуга” към от 
делни граждани или райони. 
Преди повече от един месец 
група граждани от Строшена 
чешма са предали- искане до 
Общинската скупщина да им 
се позволи сами, със свои сред 
ства да се приключат към гра 
лекия водопровод и същевре 
меино са осведомили Общии 
ската скупщина, че сами ще 
осигурят тръби.

Съветът за комунални рабо 
ти, съобщения и пътища след 
един месец осведомява групата 
граждани, че капацитетът на 
водата не задолоява нуждите 
на града от вода и затова не

основа
СЕЛСКИТЕ първични органи 

зации са посветили най-голямо 
внимание на проблемите по из 
дигане на селското стопанство. 
Комунистите на село повече и 
по-конкретно са се ангажира
ли в развиването на социалис
тическите обществени отноше
ния. Създадена е благоприятна 
атмосфера за по-широко и по- 
трайно сътрудничество 
кооперациите и частните произ 
водители. Тази активност е 
влияла върху увеличаване на 

и икономическо

А. Йотов
иа

между

производството
развитие на кооперациите. 

Производственото сътрудничест 
- на високодобив 

пшеница поез 1963

то

Специално се е наблягало за 
укрепването и развиването на 
общественото самоуправление и 
върху публичността в. работата 
на органите и организациите с 

се обезпечи по-широко

во по засяване
ни сортове 
година в сравнение с 1962 е по- • 

по обем с 98 на сто, аголямо 
през

Подобрено е използването на 
механизацията, снабдяването 
със сортови семена и с мине
рални торове. Тези организации 
са проявили голяма дейност за 
разрешаването на комунални 
проблеми по селата (електрифи

1964 година с 238 на сто.
цел да
и пряко участие на производи 
телите-граждани в управлява
нето и решаването.

ОКОЛИЙСКИЯТ комитет 
през този период е приспособил 
своята дейност към променена 
та си роля съгласно с обществе 
но-икономическото развитие. За



шглтство
а

Пред заседание на Общинската скупщина в Димитровград ШИРОКА АКЦИЯ ПО
обсъждане на
ПРОЕКТОУСТАВА НА СЮК 

В ДИМИТРОВГРАДСКО

НЕОБХОДИМА Е ПО-ГОЛЯМА 

ВРЪЗКА С ТРУДЕЩИТЕ СЕ
Тези дни Общинската скуп

щина изпрати до всички отбор 
ници отчета за 15-месечната дей | 
ност на Общинската скупщина 
и на нейните органи. Отборни- 
ците са задължени да запозна
ят гражданите със съдържание 
то на отчета. Тъй като отчета

те са длъжни да дават 
пред своите избиратели за дей 
ността си в края на всяка 
дина!

Не е забележен случай, също 
така,, отборниците лично да кон 
тактират с гражданите по кой
то и да е въпрос и да го поста
вят пред съответните форуми 
на Скупщината.

чай; че. един член досега не е 
присъствувад нито на едно за
седание. В Съвета

отчет
дате комитети, защото може 

се стигне до положение такива 
членове да останат вън пробле 
мите и работата, на своята п-ьР 
вична организация.

Разискванията по Проетоус- 
тава на СЮК в първичните ор 
ганнзацни
община продължават.

Измененията и допълнения
та в Проектоустава на Съюза 

комунисти 
предизвикаха оживени разиск
вания в първичните организа
ции на Съюза на комунистите 
в Димитровградско. Общински 
ят комитет на СКС вече е орга 
низирал над 100 събрания.

Какво показват многобгоойни 
те разисквания? Едшт внима
телен анализ показва, че члено 
вете на Съюза на комунстите 
и ръководствата на обществе
но-политическите ор ганизации 
са проявили голям интерес към 
материалите дадени в Проекто 
устава. Найдгного разисквания 
са водени по въпроса за общест 
вената роля на. Съюза на кому 
пистите и ролята на комуниста 
в системата на общественото 
управление и самоупралевиие 
и социалистическа демокрация 
в громените в начина па изби
рането на нови ръководства и

го- селско
стопанство двама функционери 
(технически директор и комер- 
циален директор) които почти 
и не идват на заседанията на 
съвета.

за

на югославските

всъщност е критически анализ 
на недостатъците и слабостите 
в работата на отделните съвети, 
комисии и други органи на Об 
щинската . скупщина и ведно с 
това препоръка за отстранява
не на различните грешки, той 
сигурно ще има голям отзвук 
сред избирателите. _

И при съветите .както и при 
отборниците, се забелязва слаб 
контакт със съответните трудо 
ви организации, гражданите и 
обществено-политически орга
низации.

Също е положението и с ра
ботата на седемте комисии. От 
общо 31 член, 13 участвуват в

в димитровградска

Р. ЗарковНЕЕДНАКВА АКТИВНОСТ 
В РАБОТАТА НА СЪВЕТИТЕ

ВЕСТИ ОТ БОСИЛЕГРАДВ работата на съветите също 
'се забелязва нееднаква актив
ност. Най-много заседания са УВЕЛИЧАВАНЕ НА ОБЩИН

СКИЯ БЮДЖЕТ
На последното заседание сто

панския съвет при Общинската 
скупщина в Босилеград направи 
корекция на общцнекия бюд
жет. Същият бе увеличен с още 
20 мйлиона динара. Тези пари 
бяха разпределени така: на об 
щинския училищен фонд 15 ми 
лиона динара и на останалите 

-служби пет милиона. По тоя на 
чин ще бъдат изплатени увели 
ченията на заплатите при прос 

Комунистите от районите Ка четните работници с 10% и 1500 
мекица, Смиловци и Поганово 'динара според най-новото уве- 

. са разисквали за личната и об личение на заплатите, 
ществената отговорност на ко 
м унистд и за участието му в 
провеждането на отделни пос
тановления на Проектоустава, 
както и за .морално-политичес- 
ките качества на кандидатите 
за членове в Съюза на комуни
стите.

Покрай разискването по тези 
въпроси в някои първични ор
ганизации са направени забеле 
жки по някои
на Проектоустава. Така напри
мер активът на Съюза на кому 
кистите при димитровградска
та гимназия „Йоснп Броз Ти- 
то” предлага да се промени ,,ста 
постния" праг за приемане на 
учащите се в редовете на пър
вичната оргатшзация. Те пред
лагат в Съюза на комунистите 
да могат да стъпват ученици 
от 17 годишна възраст, вместо 
досегашната граница — 18 го- 
дини защото на тези години V- 
чениците напускат 
пата среда и по този начин не 
са в състояние 
по-сериозна дейност.

Същата пъвична организа
ция е дала предложение в но
вия устав на Съюза на комуни 
стите да се внесе разпоредба, 
според която на Първичните о 
рганизации да остава един про 
цент от членския внос за раз
ни разходи.

ЕДНОСТРАНЧИВО СЪДЪР
ЖАНИЕ НА РАБОТАТА НА 
ЗАСЕДАНИЯТА НА 
СКУПЩИНАТА

През отчетния период са про 
ведени дванадесет делови и ед 
но тържествено заседание на 
Скупщината, на които са раз
гледани общо 232 точки. Дори 
и бегъл поглед върху съдържа 
нието на тази точки открива; 
че повече са разглеждаш! въп
роси от областта на властта. Та 
зи констатация подкрепя и съ
държанието на разгледаните а- 
нализи, информации и отчети. 
От 6 анализа, 4 се отнасят за 
хода на стопанството, една раз 
глежда състоянието в една сто 
панска организация и една за 
хода на боледуването и повре 
дите на работното място. От об 
що 13 информации само две не 
са били от областта на стопан 
ството или финансите и то ед 
ната разглежда хода на йените 
и личните доходи, а другата за 
писването на учениците в сред 
ните училища. -

Бие в очи,- че на заседанията 
на Общинската скупщина не 
са разглеждани, нито са праве 
ни анализи от областта на здра 
веопазването, просветата и обра 
зованието, комуналните пробле 
ми итн.
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Болницата в Босилеград ще 

получи хирупг. Вече е подпи
сан договор и се очаква същият 
да постъпи на работа. По тоя на 
чин ше бъде разрешен един твъ 
рде валсен въпрос на здравната 
служба. През зимните месеци 
хората от Босилеградско имат 
много трудности при пренася
не на болните до най-близките 

постановления болници, когато е необходима 
помощта на хирург. Няма нито 
една зима да мине без човеш
ки жертви.--Така пък ще бъдат 
остранени тези опасности.
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Димитровград: -Площад „Освобождение”

провели Съветът по стопанство две и повече комисии или съ-
то, Съветът по комунални въп вети, а има и такъв пример, че
роси и Съветът на финанси. Сдин е член в два съвета и две
Най-малко заседания' са прове комисии и отборник. Макар, че
ли Съветът на труда и трудо кадровата комисия е най-актив
ви отношения. Съветът за про на, нейната работа
света и Съветът за народно свързана с конкретни пробле-
здраве. Сравнявайки работата мй и случаи, но тя още не е
на отделни съвети и на Скуп- Направила дългосрочен
щината като цяло стига се до за кадровата политика в общи
извода, че и активността на Ску ната. Комисията за обществен
пщината е бйла по-голяма по ''контрол е имала само едно за

седание и то във връзка с раз
глеждането на положението в 
в една стопанска организация.

ЧЕТИРИ МЕСЕЦА 

БЕЗ ЗАПЛАТА
повече е

анализ
Гостилничарското предприя

тие във Власина-Округлица 
„Власина”, което има свои гос
тилници във Власина-Рид, Кли 
сура, Промая, Водояж и Бо- 
жица през последните месеци 
бележи големи неуспехи. Дох 
май тази година то беше във съ 
став с главния, хотел на Власин 
ско езеро. От тогава то работи 
като самостоятелно предприя
тие.

ОТБОРНИКЪТ НЕ Е 
ФОРМАЛНОСТ, НО ЖИВО 
ЗВЕНО МЕЖДУ СКУПЩИНА
ТА И ИЗБИРАТЕЛИТЕ

ония въпроси, по които по-актив 
ни са били и отделните съвети. 
Най-много анализи и информа

пшназиал-

да гоазг-ьрнат
ции са разгледали съветите по 
стопанството и селското стопан 

почти нито един -Съве- 
здраве, комунални рабо

Анализирайки дейността на 
на Общинската 

период
Преценката, че на заседания

та на скупщината отборниците 
са по-активни в разискванията, 
когато в дневния ред са анали 
зи и информации и отчети, от 
колкото
и вземат постановления, реше- . 
ния и други законни акти, го
вори, че юридическия език без 
особено обоснование е недостъ
пен за болшинството отборни- 
ци.

председателя 
скупщина в отчетния 
можем да заключим, че негова 
та активност повече се изчерп 

контакти с органите на уп

ство, а 
тът за 
ти и стокооборота.

Вината за слабата работа на ва в
равлението да насочват работа 
та на Скупщината като цяла. 
Тази едностранна дейност 
же да се отстрани само ако пред 
седателят на Скупщината про
вежда повече съвещания и кон 
такти с председателите на съве 

комисиите, отбЬрниците 
и членовете на съветите и коми

когато се разглеждат Гостилничарското предприя
тие „Власина” има много нераз 
решени въпроси. Един от тях е 
кадровият. То има 6 келнера, и 
още толкова служещи. И зато
ва поради финансови затрудне
ния на служещите и келнерите 
вече четири месеца не се из
плащат никакви принадлежнос

отделните „съвети пада главно 
върху състава им. От общо 89 

деветте съвета на ОС МОчлена в 
8 души са членове в два и по 

съвети и комисии, а един 
на три съвета. От Първичната организация на 

Съюза ма комунистите в ком
бинат „Димитровград” предла
га да се даде право на Общин
ските комитети да .могат да ос 
вобождават свои членове от 
присъствие на заседания на пъ 
витайте организации. Те смя
тат, че това право не би тряб
вало да се дава на Обюински-

вече
член дори и 
общия брой членове 40 са на 
ръководещи функции в общест 
вено-политическите или трудо 
ви организации, а само 7 работ 

и 5 селскостопански про-

Що се касае до сътрудничест 
вото на отборниците с местните 
отбори, подружниците и местни 
те организации на ССРН и пър 
вичните организации на СЮК, 
то се проявява не като система, 

единични примери. Та 
отборниците в Ра 

дейна и Петерлаш, Поганово и 
Драговита са най-активни в е- 
лектрификацията на своите се 
ла, а в Трънско Одоровци по 
въпроса за изграждането на пъ 
тища и снабдяването на населе 

Съвсем слаби са обаче

тите и
ти.сиите. Очаква се на едно от следва 
щйте заседания по тоя въпрос 
да разисква и Общинската ску 
пщина във Власина-Округлица.

Б. Николов

Общо взето в предстоящия 
период Общинската скупщина 

нейните органи трябва да на- 
цостоянна

ника
изводители. От приведения със 

вижда, че почти полови 
са заета други длъжнос- 

функции и задачи и затова 
и не присъствуват 
на Съвета за просвета и култу 
ра трима членове са присъству 
вали само на една, а в Съвета 
за народно здраве имбме и слу

тав се 
натано като стоят да установят 

връзка с трудовите, обществено 
политически организации и гра 
жданите по редица въпроси и 
проблеми ис комуната.

Димитър Йотов

ка например ти.
на заседания

Строи се Антонии мост
нието.
контактите на отборниците от *Тгтг а
трудовите организации с изби-, БЕЛЕЖКА 
рателите:- До сега не е забеле- 

един случай някой от 
борник да постави в дневния 
ред на заесданията на Скупщи 
ната исканията и предложения 

от някое съб

*
НЕ САМО ДА СЕ ЗАЛЕСЯВАжен нито

• • •

от основното училище. Сега ко
операцията иска да докаже, „че 
може всичко”.

Преди 10 години учениците от 
основно учи-

та на гражданите 
рание на избирателите. Напро- горнолисинското

залесили 5 хектара с ака 
циеви и борови фиданки в

„Росуля” и „Страиье .

тив, има и такива примери, че 
е взето заключение отборници-

лище мс И какво стана със залесените 
площи? От хубавите млади го
ри не е останало почти нищо. 
Заприличали са на безстопанст 

имущество.

стността
Веднага след това горското сто 
панство в Босилеград взело ре 
щение тези залесени места да 
станат училищно имение и да 
се ползват за нагледни цели в 
обучението. Учениците с любов

отглеждали дърв- толкова

дате от града задължително 
проведат събрания със своите 
избиратели по въпроси, които 
гражданите сами са поставили, 
не такива събрания до сега не 
са проведени. А необходимо ли 
е да се напомня на отборници
те от града, че според статута

Добитъкътвено
свободно влиза и унищожава с 

грижа и . труд отгледа
ните фиданки. Земеделската ко 
операция не полага грижи да 
защити горите. Особено много е

и старание 
четата.

Редовно ги окопавали, пазели, 
от вредители, а за отбрана от
добитъка поставили ограда. страдала гората в „Странье”. О 

ще миналата година коопераци 
ята изсече голям брой млади ‘ 
стъбла,- които и сега си стоят 
неизползвани.

Сега се поставя въпрос дали 
отношението на кооперацията 
към труда на учениците и гор
ското богатство е правилно?

В. В.

Какво е обаче състоянието на 
тези гори днес?

Нов стопанин на тези млади 
гори е станала земеделската ко 
операция въз основа на закона 
за имуществени отношения. Ув
ираната на кооперацията е в ло 
ши връзки с преподавателите

Построяването на „Джонни мост” е към своя край. 
Бетонните стълбове, за1 конто Общинската скупщина е отпу
снала 3 милиона динара са гоювн.

Този днн ще стане монтажа на дървения материал.
'
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ОБЗОРМалка анкета за снабдяването в Босилеград

Младост, без 

песни и танциДомакините казват: ЦЕНИТЕ СД ВИСОКИ, 

Д ИЗБОРЪТ НД ПРОДУКТИ СДДБ
I панство. Почти половината жи 

тели на града са младежи. В 
града освен едно малко читали 
ще и билярд друго място няма 
къде човек да се задържи. По 
ставя се въпрос, дали отговорът 
на директора е убедителен? Вяр 
но е това, че всички босилеград 
ски генерации са прекарали без 
помещения за танцови забави, 
даже и без кино. Но ним!а това 
е убедителен ртговор и след 
двадесет години от освобожде
нието! Да се лишават и сегаш 
ните генерации младежи и де
войки, които също така имат 
отговор на задача в ученето и 
изграждането на страната, от 
забавен живот, не е на място.

Отговорът на директора не е 
можал и да бъде друг. Той не 
може да създава помещения, 
той единствено мисли, (а това 
въз основа на съвещанието на 
директорите в Арангеловац) че 
техническото възпитание е по- 
важно от работата на младеж
ката организация и от техни
те песни и танци! Па точно и 
това ние искам да кажем: кога 
ще се намери един компетен
тен или едно съвещание да ка 
же, че и песните и танците, ка 
то съставна част на младежкия 
живот, са също така важни, 
и че за тяхното поддържане 
трябва да се създадат условия.

Тогава, убеден съм, че и ди
ректорът и младежката органи 
зация ще намерят начин да нап 
ранят някоя „сделка”, да им се 
дадат помещения.

Сега мисля ,че ще ме поддър 
жат и онези читатели, на кои 
то се видя оценката по-строга 
че младежите в Босилеград пре 
карват своята младост без пес 
ни и танци...

Всички други обективни труд 
ности са изключени...

Преди известно време при ги 
мназията в Босилеград се със
тоя съвместно заседание на учи 
телския съвет и училищния от 
бор по въпроси из областта на 
обучението и възпитанието. На 

присъствуваха и 
на младежкия

Желаехме да чуем мнението 
за снабдяването на града от 
домшшните, конто изключител
но се снабдяват от пазара и ня 
мат други извори за снабдява
не. В Босилеград такива дома
кинства са много малко, дорк 
и службуващнте по Пя кой на
чин намират свои извори за 
снабдяване. Казват, че в Боснле 
град живеят около двадесет се 
мейства, конто изключително 
отиват на пазара, известно чие 
ло купуват само някои артику
ли, а останалите се снабдяват 
сами в Босилеград или пооко- 
лннте села. Все пак да чуем о- 
нези домакини, конто ходят са 
мо на пазара...

пак има трудности. Пиперки 
няма достатъчно. Бяха по 100 
динара килограм, домати .— 
90 динара, зелените домати 60 
динара. Картофи няма редов- 
ио. За месо просто да пе при
казвам. Цените са високи: теле 
шкото е 1000 динара и тогава Д.а 

. прибавим, чс цените са такива 
гук, където има добитък. Мс 
со сега има. и то пресно. ■ но те 
лешко и говеждо по-рядко се 
намира. Овчето го има, в избори 
лие за 400 динара.

На пазара няма почти нищо. 
Яйца има само по някой 1Гьт, 
и трябва да се ттрсят чрез по
знати. Сега яйцата са по 35 ли 
нара. Сиренето трудно се пами 
ра и това по 350 до 400 динара, 
ло, засега по 70 динара литър! 
докато мляко получаваме от се 
Месии произведения въобще 
няма. С една дума снабдяване 
то е слабо...

РАДКА СТОИМЕНОВА: Те- 
хничка съм в кооперацията, 
Тука съм вече три години но 
съм омъжена отскоро. Мъжът 
ми е учител. Много съм заета: 
Нямам време да снабдявам но 
вото ни домакинство на страна 
и затова купувам всичко в про 
давшщите. Една от двете про- 
давннцк е на кооперацията, а 
втората държи частно лице. 
Трябва да призная че частната 
(работи много по-добре. Трудно 
е да се каже какво има, а какво 
няма в Босилеград, защото съм 
млада домакиня, мо виждам 
че месо няма достатъчно или 
е повечето овче. За пазара не 
мога да кажа нищо, но Съм го 
това да повярвам на моите съ 
гражданки, които постоянно го 
ворят. че някои стоки трудно 
се намирали.

лко кокошки, за които жените 
търсеха н до 800 динара. Ре- 
шнх да си взема месо.

Млъко има, по ни донасят от 
съссдмите села Но 70 динара.

заседанието 
представители 
комитет които пожелаха да из 
несат свои проблеми.

От доклада на председателя 
организация 

форми-
на младежката

че1 имаузнахме, 
рани
поради това, че техният клуб е 
зает с цимент, няма помещения 
за работа. Младежката органи 
зация търси помощ от компе
тентните да. се заемат около ос 
вобождаването на клуба. И на 
края още един младеж поста- 

въпроса за устройване на 
танцовите забави и с това ис
канията на Младежите бяха из

носекции,четири

виМИЛКА БАИЧ: Ние н двама
та в семейството сме заети. И-
мам две деца, и едно момиче, 
което гледа децата. Трябва да 
си призная, не само аз, но и 
много домакини в Босплелград 
често се 
готвим. Тези

черпаии...
Отговорът даден от директо

ра иа гимназията с одобрение 
на присъствуващите се състое
ше в това: за младежкия клуб 
управата на училището е нап
равила сделка с предприятието 
по изграждане на моста до из
граждането на този обект то да 
си държи цимента в клуба, а 
след това помещенията да ре- 
новира, за да се използват за те 
хническо възпитание! А що се 
касае до танцови забави в учи 
лището, те не се разрешават. 
Други помещения няма в града 
и затова хората, присъствува- 
щи на това заседание не оттово 
риха нищо на младежите. . . От 
говорът на директора бе под
крепен с твърдението, че тяхно 
то поколение също така не е 
имало помещения за танцови за 
бави, па даже и кинозала?

Босилеград има гимназия, и- 
кономическо училище, основно 
училище и голям брой младе 
жи заети в босилеградското сто

мислим какво да 
трудности са осо

ИРИНА ЦОНЕВА

Ние домакините в Босиле
град сме затцересовани за от 
криване на магазин, който да 
влияе на цените. Този магазин 
на кооперацията не може да 
бъАе такъв. Затова снабдява
нето е много слабо. Забелязала 
съм. че цените в частния мага
зин варират, според това, как
во е снабдяването в коператтш 
пата гродавница. Ако има сто
ки в кооперативната продавни 
ца .тогава прн него са малко 
по-низки. Ако в кооперативна
та продавтша няма стоки .то
гава там цените скачат.

Още много домакини сподел 
ят мнението на анкетираните 
другарки.

Б .НиколовБ Нцк
ИРИНА ЦОНЕВА, домакиня, 

с две деца.
— Аз не съм заета и затова 

не мога всичко да чакам от па 
зара. С Още една жена обрабо 
тваме градина и оттам ще се 
снабдим за зимата. Ако имаше 
всичко на пазара, по никой на 
чин не бих обработвала гради
на. Ето вижте какво е нашето 
снабдяване. Днес е петък и то
ку що се завърнах от пазара. 
Яйца и зеле няма. Имаше няко

МИЛКА БАИЧ Съвещание за изграждането на иъшя 

Поганово - Погановски манастир
бено големи през пролетта, но 
ето и сега няма избор на про
дукти. Много хора са прину
дени да тичат па автобусната 
спирка и да молят позната път 
шщи да им донесат нещо от 
града.

В последно време положение 
то малко се подобри.

изграждането на пътя до Звон 
ска баня. Във връзка с това 
те изтъкнаха, че и завършване 
то на този път е твърде нале
жащо, защото в противен слу
чай тези села няма да могат да

Петачинци и Куса врана, а Пя
лото работоспособно население 
от Трънско Одоровци веднага 
да започне с изграждането 
пътя Погановски манастир 
Поганово.

Миналата седмица председа
телят на Общинската скупщи
на Стоян Наков и председател 
ят на Общинския отбор на Со
циалистическия съюз Михаил 
Любенов посетиха Трънско О- 
доровци и Поганово като про
ведоха съвещание с членовете 
на Съюза на комунистите от 
Трънско Одоровци, Поганово, 
Петачинци и Куса врана по ор 
тонизиране на масова акция 
за изграждането на пътя Пога 
ново — Погановски манастир.

В очакване на окончателно 
решение по изграждането на 
пътя Суково — Ракита по бпв 
игото трасе иа тесиолинейката 
Общинската скупщина в Дими
тровград взе решение време
нно да се построи пътя от По- 
гаиово до Погановския манас
тир и по този начин селищата 
от Деркула да се свържат с об 
щииския център

на

но все

НОВИНИ В ТЕЛЕГРА- 

ФОПОЩЕНСКИТЕ 

УСЛУГИ
От 1 ноември пощите ще 

ведат редица новини в работа
та си с цел да облекчат и уско 
рят услугите на гражданството 
и да подобрят самия процес ма 
работа. С това се цели' да се 
обезпечи необходимата произво 
дителиост, сигурността на прат 
ките, да се подобри сътрудниче 
ството между гражданите и по 
щата и да се съкрати времето 
на обслужването, а в мрежата 
на. пощите да се включат всич 
хи населени места.

От 1 ноември гражданите ще 
могат да попълняват сами фор 
мулярите за прелоръчени пис
ма, колети, пощенски записи и 
други видове пратки. Подателят 
ще е длъжен да впише само и-

въ-

мето и местожителството на по 
лучателя. По време на съвещанието с 

комунистите председателят на 
Общинската скупщина запозна 
присъствуващите с анализа на 
специалистите и с конкретните 
мероприятия, които трябва да 
се предприемат за да се завър
ши пътя в иай-кратък срок от 
време. Според преценката на 
специалистите в изкопните ра
боти трябва да с изкопаят око 
ло 4500 кубически метра земя 
и да се прекара път през почти 
1600 метра Дългата скалиста 
местност. Където ще участуват 
главно специалиста 
ри. Общинската скупщина ще 
обезпечи средства за взрив и 
за плащане иа специалистите. О 
станалите работи трябва да се 
завършат чрез самооблагане и 
доброволен труд на население-

Необходимите фор
муляри ще се намират на ги
шетата в пощите, а за препоръ 
чани пратки тези формуляри 
ще се дават безплатно.

Има и други новини, 
ще бъдат приложени в работа
та на пощите от началото на но 
ември тази година.

— Гражданите ще могат 
изпращат пари с пощенски за 
пие до 100 хиляди динара; ко 
лети до 30 кг. единият, на оби 
кновеиите колети няма да се оз 
Начава стойността им, 
на приемната листа това ще е 
необходимо.. Въвежда 
виц пратки, наречени аерогра- 
мй.

които
Според новите разпоредби юг, 

ж до шипът е сътрудник на по- 
хг .та. Той ще юже по-песно и 
по-блрзо да предава своите та 
тки ил ида . ги получава. За та 
зи цел се предвижда гражда
нинът сам да попълнява необ
ходимите формуляри за преда- . 
ване на препоръчените писма, 
пакети и пощенски записи, за 
да не чака пред гишетата как- 
то до сега. С новите разпоред
би се предвижда ново организи 
ране на пощенската мрежа. Тря 
бва да се оформят така нарече 

пощенски събирни центро

да
Наскоро път ще се прокара

се снабдят с необходимите про 
дуктн за зимата. Според тяхно 
то мнение в най-скоро 
трябва да се докарат 
100.000 килограма брашно 
захар, петрол итн. Търговското 
предприятие ..Ангропромет” ве 
че е осведомило

На съвещанието в Поганово, 
на което участвуваха и члено
вете на СЮК от Драговнта, съ 
що бе взето решехте да се мо
билизира цялото население от 
Поганово и веднага да започ
не с изкопните работа, докато 
населението от Драговнта ще 
продължи с изграждането да 
пътя Драговнта — Поганово.

Според преценката на специа 
листите тгътя може да се завър 
ши за малко повече от една се 
дмица .въгреки, че и в Погано 
во. и в Трънско Одоровци бол 
итнетво представлява женска 
работна ръка.

мппьо-
време
околообаче

сол,
се нов

земеделската 
кооперация от Трънско Одсро- 
впи, че няма да може да изпъ
лни задължението

то.ркте
Ее. Днес около 18.000 жители в 

са извън района па

Тези новини ще допринест за 
подобряване работата на пощи 
те и за по-бързото обслужване 
ма гражданството.

Комунистите и отборниците 
от Трънско Одоровци, Петачи
нци и Куса врана осведомиха 
от своя
че населението от Тпънско О- 
лоровцн още от 4 септември с- 
жедневно провежда акция

си ако не 
се направи пътя до банята.

Участниците 
след обстойни разисквания ре- 
шнха изграждането 
Трънско Одоровци 
ска баня да продължат

опс лията 
постоянно доставяне на пратки 
те. Задачата на пощата е и тези

в съвещаниетострана председателя,
Стоядин Томич, пачал. 

на ПТТ клон Ниш
райони да бъдат включени в ре 
довното доставяне на поща.

иа пътя 
Звон- 

селатапо А-
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И ТОВА СЕ СЛУЧВА ...Боеилеградска есен

ш ш СЪРЕВНОВАНИЕ С ХУБАВОТО ВРЕМЕ ЗАЩО
ТАКА?Никога в Босилеград не е и- 

мало такова необикновено съре 
внувание, 
съревнование с хубавото време 
Всички следят бюлетина за вре 
мето, но и гледат всяка заран

тък. Тук е пазарен ден и може 
някой човек да ни потърси. В 
настоящия момент цялата ко
муна е обхваната от оживен 
предконгресен темп на работа. 
Няма област от обществения

добър. От Бистър към! Назъри 
ца също. Междуселските пъти
ща се поправят. А в останалите 
села се работи върху някои ну 
жни на селата обекти.

До края на годината ще бъ
дат електрифицирани две села 
— Грунци и Милевци. За иду 
щата година се предвижда е- 
лектрификация на Тлъмински 
район.

Много села поправят мостове 
те, ограждат гробища, довърш 
ват водопроводи, чешми... -
Започнали са и акциите по за 
лесяването. През тая година ще 
бъдат залесени още 100 ха 
площ. Босилеградско е първе
нец в Републиката по ‘залесява 
него. Досега организациите на 
гораните са получили няколко 
награди от Републиката -— гра 
мофон, радио, а миналата годи 
на телевизор.

Ако искате да почувствувате 
промените в босилеградските 
села, не ги търсете в сухите ци 
фри на статистиката. Елате в 
петък по магазините й слушай 
те разговорите между потреби 
телите и продавачите. В мага
зините стои много стока, която 
вече не отговаря на хората. 
Тук се търсят модерни мебели, 
хубави кухненски вещи, тран
зистори. . .

— Транзисторите се харчат 
като любеници — ни каза пред 
седателят на кооперацията от 
Тлъмино другарят Кроне Стан

При такъв отговор човек ще 
помисли, че тук всичко е в ред 
и хората няма от какво да се 
оплачат. Обаче, ако се поглед 
не малко по-отблизо този въп
рос, ще се констатира, че и тук 
има неща за които хората се 
оплакват, но всичко се завърш 
ва в канцеларията на председа 
теля на Общийската скупщина, 
секретаря на комитета или друг 
общински ръководител. Може 
да се каже, че преградата меж 
ду хората и обфината и коми
тета е много малка. Вратата на 
канцеларията на председателя 
и секретаря и други ръководи 
тели винаги са отворени за вси 
чки и въпросите се разреша
ват повече в контакти с ръко-

В началото на тази учебна го 
дина село Извор не се трево- 

учител. Другарката О. 
С. отново започна да работи. 
Обаче поради болест тя 3 месе
ца отсъствува и по тази прйчи 
на се дойде до прекъсване на 
учебните занаятия. Разбира се, 
това разтревожи изворчани, за 
щото децата си оставаха у до
ма. .

Било предложено на нейно 
място да дойде друг учител. На 
скоро и здравословното състоя 
ние на'другарката О. С. значи
телно се подобрило и тя поже
лала да работи. На 12 октомври 
дошла на работа. Обаче О. С. 
закъсняла известно време, и спо 
ред разпоредбите 
училищният отбор в 
град взел решение на нейно мя 

да се назначни хонорарно

както тази есен
жеше за

на закона, 
Босиле-

водителите, отколкото с дълги 
процедури.административни 

Някои казват, че и недоразуме
стонията между гражданите, кои 

то по-рано се решавали чрез съд 
сега все по често се разрешават 
чрез мировите съвети. През ми 
налата година мировите съвети 
са разрешили положително око 
ло 800 заявления.

лице.
'Новоназначената учителка 

дошла в Извор. Изпъкнали но 
ви компликации. Същия ден, ко 
гато. новоназначената учителка 
тряб(вало да започне да работи, 
пристига на работа и бившата 
учителка О. С.
Стигнало се до недоразумение.

О. С. трябва
Нови. строежи на ул. „Георги Димитров” в Босилеград

••• Преподавателката 
ло няколко дни да помага на 
новата преподавателка, докато 
свикне с децата.

Всред населението обаче се 
друто впечатление.

с облекчение гъстата бяла 
ла, как полека се издига над 
близките баири и открива син
ьото небе над градеца в долина 
та на Драговища. И тогава в 
града закънти по строителни
те обекти. Работниците от „Ус 
лута” всеки ден вграждат стоти ■ 
ци тухли, хиляди килограма бе 
тон и желязо в корпусите на 
триетажно здание, в хубавия" 
мост през Драговищица и дома 
на ловците край реката.

На посетителя, който рядко 
идва в тоя град, не може да не 
направи впечатление тоя бърз 
темп на изграждане в града и 
ентусиазъмът, който е обхва
нал всички. И тогава човек не 
може да не сподели радостта 
на събеседниците си.

Къде и да идете, с кого и да 
разговаряте, вие ще почувству 
вате, че и ръководителите на 
комуната, и обикновените граж 
дани са решили с цената на 
много жертви да превъзмогнат 
трудностите на този пасивен 
край. Затова мненията на всич 
ки са единодушни, когато се ка, 
сае до подобряването на живо 
та в града и комуната...

Тези дни едва ли ще намери 
. те общинските ръководители в 
канцелариите.

— Сега имаме много работа

мъг живот,, в която нещо да не се 
работи и няма село в което не 
що да не се довършва до Конг
реса.

И тогава председателят започ 
на да наброява всички въпроси 
и задачи, които са поставени 
от страна на членове на ССРН 
по време на изборите. Той не 
гледаше в книга, а просто всич 
ко започнато по селата, знаеше 
до най-малки подобности.

Ние, които слушахме предсе 
дателя, можахме да се уверим 
в оживеността на предконгрес 
ната активност и желанието на 
хората от Босилеградско да не ос 
тавят нито една задача недо
вършена. Пред картата на ко 
муната оживявахме сцени от те 
зи акции: .

В много села продължават ак 
циите за довършване на учили 
щата. В Мусул училището 
се строи, в Плоча е вече гото
во, селяните от Милевци и До 
ганица ще организират акция 
за построяване на училища. В 
Бистър училищната зграда е 
довършена. Сега се работи по 
вътрешното уреждане на сгра
дата.' В Лисина се догражда о- 
ще един етаж, в Любата също 
довършват училището. За всич 
ки тези здания са дадени около

И така, тази предконгресна 
есен в Босилеград 
го положителни черти на боси 
леградчани. Все повече те от-

показа мно-

получило 
Предположило се, че става ду
ма за ривалство между двете 
учителки. И вм-рсто' родителите 
да отдадат признание-за усър
дната работа на О. С., те я. бой 
котирали. Един дори влязъл в 
учебната стая и нападнал невин 
„ата учителка.

Вместо да й се отдаде призна 
тя била нападната и-пре

у* Жу*кух

ние — 
зрена. в. в.

ГОРНА ЛЮБАТА

Сушилната 
за шипков плод 

започна да работи
Наскоро и мостът ще бъде готов

Тези дни започна да работи 
сушилната за шипков плод 
Горна Люббта, 
която построи скопското пред 
понятие „Билка”. Шипки за су 
шидната в Горна Любата дос
тавя земеделската кооперация 
в Горно Тлъмино, която до сега 
е изкупила над 70.000 кг шип
ков плод.

IIстраняват слабостите в своята 
среда и водят едно необикнове 
но съревнувание 
ние с хубавото време за довър 
шване на започнатите строител 
ни обекти.

Сигурно е, че победата 
бъде тяхна.

ков. — За няколко месеца сме 
продали около 300 транзисто
ра. През последната седмица до 
карахме още 30 и сигурно има 
още няколко в продавницата.

В същата кооперация през по 
следните 
(да се послужим със статисти
ка) 36 шевни машини, 20 кухни, 
20 бюфета, 10 емайлирани печ 

В Босилеград и околните 
села има регистрирани 500 ра
диоапарата и транзистора. От 
белградската 
намериха много транзистори по 
селата нерегистрирани. Някои 
стопани бяха глобени.

Професионалното люопитство 
ме накара да отида и в комиси 
ята за мрлби и жалби при Об
щинската служба. Другарката, 
която завежда службата беше 
твърде любезна, но за съжале 
ние, нищо не можа да ми по
каже. ..

Босилеградско
съревнува

щемесеци е продадено

Богдап Николов В.

ки.

С велосипед - в Ермарадиотелевизия

След тридневно претърсване Петър Андонов пътувал с ко
па камънаците из дивата доли- ' лело от Трънско Одоровци за 
на на Ерма пред първия тунел Димитровград и на едно място 
от Трънско Одоровци на 22 ок " 
томври е намерен трупът на 36 
годишния работник от „Градня” 
в Димитровград Петър Андонов, 
баща на две деца.

той паднал с колелото в Ерма 
от височина 3 м. и оста- 

Пред тръгва- -мъртъв.нал
не той пил и може би това е 
причина за злополуката.

— Да ,аз приемам 
— каза тя, — но в момента ня 
мам нито една. Преди една го
дина сме имали две жалбЬц те 
са решени и преди някой ден 
един работник бе поднесъл, жал 

ба против едно предприятие, но 
това

жалбите

§ Щ ШШ

Основното осмокласово учи лище в Бистър

— ни запозна председателят на 
Общинският отбор на ССРН дру 
гарят Славчо Сотиров. — Поч 
™ всички членове на комите 
та са по терена. Аз дойдох, за 
Да се намеря тук. Утре е пе-

три милиона динара, останало 
то чрез самооблагане са дали 
самите селяни.

В другите села също са в пре

предприятие не е наше. 
Касае се за белградското пред 
приятие, което изследва минни 
те залежи. И тази жалба сме

вее комуналните проблеми. Път изпратили. - Сега нямЬме 
ят от Тлъмино за Голеш не е

нито
една...

НОВИНИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ,

ИзкуйуЬане на ябълките още не е зайочнало ...
Ябълкобсръ-г в Бослигаердско 

през тази година е много по- 
слаб от миналите години и с то 

се намаляват проблемите на 
земеделските кооперации около 
изкупване на ябълките.

^операциите още не са започ
али с изкупването на тазгоди

шната реколта, защото и инте

ресът от' вътрешността на стра 
ната е по-слаб. Някои търговски 
предприятия от Белград са пре 
длагали цена за първо качест 
во 60 динара и второ качество 
50 динара. Тези цени въобще 
не отговарят, защото и сега це
ните на босилсградския пазар 
са много по-високи.

Все пак в земеделската коопе 
рация в Босилеград считат, че 
през следващите месеци ще мр- 
гат да се изкупят около десет 

‘вагона ябълки. През 1962 годи
на бяха изкупени 40 вагона я- 
бълки в трите кооперации.

Б. Ник.
Участта па Петър Андонов възбуди 
Много хора участвуваха

населението от тоя край. 
в търсенето гш трупа му.



СГАТГТВ*

%ЗАБЕЛЕЖЕНО В БОЖИЦА

Без злоупотреба на „властта“
След едш! час пт>т от Босилс 

град в рашште утрини часове 
на хоризонта се показа троку- 
полиата чер1сва, а долу в сине* 
вата край реката хубави двуе
тажни модерни жпшщни сгра 
ди. Това беше Бож1ща. Авгобу 
сьт направи завой на селския

важна .работа, по постъпката 
па копдуктора и към иай-блмз_ 
кмте пътници не окуражаваше.

След малко разискване Път
ниците и изпращач11'!''; си ,разо 
тидоха. В селото започна нор
мален ход на работа. Само де
сетте останали пътника с негър

— Трябваше да приемат по
пе другаря Любен, Владо и Кн 
пил те пътуват най-близко и 
ш | що няма да попречат па оста 
палите пътници защото те пъ
туват по-далече, — негодуваше 
една жена, оставйки багажа 
си в кръчмата.

Блазе на овцете
Преди една седмица управителят на земеделската коопе

рация в Поганово продал на Деловото сдружение по животно
въдство 64 броя овце по гарантирана цена от 275 динара ки
лограм. Същия ден овцете били докарани на кланицата в Ди
митровград. На другия ден управителят на кооперацията изпра
ща писмо до Деловото сдружение със следното съдържание;

Гьоре,
Овцете съм продал на Тома (представител на екопското 

износно предприятие „Стокопромет” — заб. наша) по цена от 
285 динара килограм. Довечера той ще превземе овцете. Това е 
окончателно, без изменния.

Последица от заключителната сцена в кланицата е една 
разбита глава.

Блазе на овцете!*

Вносното сирене е по-сладко
Казват, че Димитровградско произвежда най-доброкачес- 

твбпо сирене и кашкавал. Това потвърждава и износът на чу
ждестранните пазари. Обаче димитровградчани няма да могат 
тази година да вкусят от старопланинското сиренце.

Предлагали кооперациите и Деловото сдружение на „7 ю 
ли” и на „Услуга” да вземат по 1—2 тона по цена от 500 дина
ра килограм, но директорите категорически отказали.

Сега внасят сирене от Ниш и Пирот и го продават по 600 
динара килограм.

Има предложение димитровградчани да внасят същото 
сирене от Америка и Гърция.
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Нова мода в просветата
Учителката от основното училище „Моша Пияде” Миря

на Джорджевич следвала и завършила френски език. Минала
та година и преподавала френски. Обаче тази година препода
ва руски език. Руски език 
назията.

учила само една година в гим-
ИЗГЛЕД ОТ БОЖИЦА

— Чудо едно! аз очаквах, че 
другарите от комитета ще нзпо 
лзват „властта” и ще се нало
жат — говореше като за себе 
си един по-възрастен човек, ре 
шил да чака втооия автобус.

Друга една жена много съжа 
ляваше че е прекъснала пъту
ването, защото имала много

Това е завръзката. Развръзка ще последва веднага след
Д. Йотовмегдан и спря пред атобусната 

спирка. Селото се събуждаше. 
Рейсът бе пълен. От тук божи 
чани пътуват за Скопие, Ниш, 
Белград... Никой от автобуса 
не излезна. Всички места бяха 
заети още в Босилеград. Пътни 
ците това знаеха и затова бъо 
заха да влезнат в колата. И ко 
лато всички мислеха че всич
ко е в ред кондукторът заста
на и се обръна към новите, пъ 
тниди:

— Моля всички пътници без 
билети нека напуснат колата, 
за да тръгнем...

Пътниците се спогледаха, на 
кои започнаха да молят да тръ 
гнат като прекобройни. защо
то имали важна работа.

—• Моля ви се напуснете ко 
добави неумолимият 

кондуктор още еддш път.
Пръв тръгна Любен Велич

ков, секретарят на Общинския 
комитет и неговите два спът
ника които бързаха на важно 
съвещание. След тях и остана
лите хора, дисциплинирано без 
разправии, каквито са присъ
щи по автобусните сгагрки взе
ха торбите, чантите и слезна- 
ха на пътя. Моторът забръмча 
и автобуса се отправи към Ок- 
руглица...

Останаха десетина пътници. 
Между тях беше секретарят на 
комитета и още двама члена. 
В тази община членовете на 
секретариата на общинския ко 
митет не живеят в средището 
на комуната. Седалището на се 
кретаря е в Божица където 
той работи като управител' на 
училището, председателят на 
Общинския отбор на ССРН е в 
Клисура председателят на об
щината живее във Власина Окру 
глица. За по-важни съвещания 
те се събират във Власина Ок- 
руглица, а вечер се връщат. За 
някои по спешни работи се до
говарят по телефона. Хората 
това знаеха и затова още вед
нага негодуваха.

пение чакаха следващия авто
бус, който тук минава около о 
бед.

това въведение.

(Не) активен директорА в кръчмата край портите 
поед амбулаторията се прика
зваше още дълго за скромнос
тта на хората, които не се пол 
зват от поста си.

На изборното събрание на подружницата на ССРН в Боси 
леград един избирател упорито няколко пъти предлагаше Дете
ктора си за председател на подружницата. Предложението оба 
че не се приемаше, защото този човек нито веднъж до сега не 
е присъствувал на събрание на подружницата, пък и в остана
лите обществено-политически организации не е деен.

И понеже и този път отсъствуваше — предложението бе 
отхвърлено. ..

Б. Николов

Първо подводно ферма в света
На източния бряг на остров 

Тасмания е изградена една 
необикновена ферма: нейните 
ниви се намират на аъното на 
океана и на нея отглеждат ал 
ги и други морски билки.

Но между многобройните ви

Икономисванедове алги на тези ниви се про 
извеждат само такива, които 
са най-богати с белтъчени и 
други важни съставни части.

Това е, очевидно, първата по 
дводпа ферма на света..

/ -
Пазачът на овцефермата в горнолисинската земеделска 

коопераиия С. С. не е социално осигурен.
Земеделската кооперация, изглежда, е рещила да прави 

икономии със здравето на хората.лата

ЕДИН СКЪП ПОДАРЪК НА ДИМИТРОВГРАД
По завещание на жена си Анка, Божидар Живкович от Ниш подарява на основното училище 

в Димитровград 300.000 динара, а на читалището малка библиотека
поколение и затова постъпва
ме така.”

Сумата от 300.000 динара е 
внесена на текуща сметка на 
училището в димхпровградска- 
та Комунална банка. От тези 
средства ще се образува поето 
янен фонд за награди, конто 
на учениците от това училище 
ще се дават в деня на чевству 
ване празника на училището.
Средствата обаче са достатъч.

Наскоро в Димитровград ще Неотдавна водихме разговор, 
се състои скромно тържество, с дарителя ,за да се осведомим 
Поводът за това е малко иео- за тази дълбоко хумана постъ 
бтеновен за града, защото за пка. 
първи път се случва на дими-

ящия празник на училището 
не е достатъчна за наградите, 
дарителят обезпечава от свои 
средства 21.000 динара за разда 
ване на първите награди, така 
че общата сума възлиза на 
321,000 динара.

От същия дарител- Димитров 
градското читалище получава 
малка библиотека от 120 книги, 
трудове на световно известни 
писатели. Цени се, че стойност' 
та на този втор подарък на 
др. Живкович и покойната 
му жена Анка възлиза на, по 
вече от 250,000 динара.

Вестите от Димитровград 
ворят, че не само учителският 
колектив и учениците, но и ця 
лото гражданство са изразили 
голяма благодарност тази най 
стица Дълбоко хуманна постъП

„Струва ми се 
Живкович — че това е най-по

каза др.тровградски културни инстпту 
ции да се прави едни солиден дходящ начин за почитане 
подарък от бивш гражданин. па

метта на човек. Едно такова за 
Божидар Живкович, пенсмо- вещаваие на имущество на две 

ниран. финансов инспектор от културни институции е по-целе 
Ниш, по завещание на почина съобразно и по-полезно от дру- 
лата му жена Анка .родена в гите начини.
Димитровград, вече е склю
чил договори да подари на ос 
могодишното образцово училхг 
лище „Моша Пияде” 300.0000
динара, а на димитровградско
то читалище една малка библи 
отека, стойноста на която въз 
лиза на повече от 250000 Агита то

ра.

ка.
М. Нейков

Агроном — служител 
по гражданското състояние

Самодейният театър 
започпа да работипожидар Живкович

Анка ЖивковичС. М. е агроном,- вишист, но 
работи като помощник на заве
ждащия гражданското състоя
ние в Общинската скупщина в 
Босилеград. На това работно 
място той е постъпил от месец 
май тази година. Тогава му би
ло обещано, че наскоро ще по

тел по гражданското състояние.
Дали С. М. е нужно и по-на

татък да остане в Общинската 
скупщина? Просто учудва фак
та, че за него още не се е за
интересувала нито една земедел 
ска кооперация в комуната, ма 
кар да нямат специалисти. Те 
зи дни С. М. остави своята „слу 
жба” а на негово място 
начен друг.

А агрономът С. М. е останал 
без работа...

Има обаче и На 26 октомври съветът за 
театрална дейност при Центъ
ра за култура и забава в Дими 
тровград донесе план за рабо
та на самодейния театър ,,Хр. 
Ботев” за следващия сезон.

Ще бъдат подготвени 4 пие
си, между които и една от Бра 
нислав Нушич с която ще се 
отбележи 100-годишнината от 
рожденето му.

друга причина: 
покойната ми жена Анка 
дена в Димитровград, 
расла н учила. А после и це
лият й живот е изминал в ра
бота с деца. Дълги години тя бе 
ше милосърдна сес-ра в учили 
щните поликлиники в Ниш, се 
тне в учешгческия диспансер. 
Животът й значи е бил посве
тен на тях.

И аз самият 
ката благодарност

ни да обезпечават безконечно 
раздаване на награди по слу
чай деня на училището, защо
то годишната лихва върху сре 
дегвата обезпечава тази сума.

Според договора, подписан 
между др. Живкович и дирек
тора хяа училището, 
ще се дават три награди: пър 
вата — 10.000, втората — 7.000 
н третата — 4,000 динара.

Тъй като лихвата

е ро
там

лучи съответно място, а това 
работно място ,,ще бъде само 
временно”... е наз годишно

Под тези условия именно дру 
тарят С. М. стана ето служи- Вярвам в човеш 

на младото до ггредсто
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БОСИЛЕГРАД Ограничена дейност 

да Културно-просветната общност
Културни новини от Божица

ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ ЩЕ 

ПОЛУЧИ КИНОПРОЖЕКТОРобщ-Културно-просветиата 
цост в Босилеград през послед- 

месеци „работи” единстве 
но чрез местното кино и чита
лището „Христо Ботев”.

Читалището „Христо Ботев”, 
което има свои помещения в 
центъРа на града, свой платен 
библиотекар, заслужава внима
ние. То има има свои помеще 

Има 288 редовни члена, 
от които 80 на сто са ученици 
от основното училище, гимна
зията и икономическото учили

матнчка секция, но тя 
проявила (почти никаква дея- 
т елност .гНародш мт ун иверситет 
е .работил миналата година до 
като през тази година не е про 
явил никаква активност.

Макар, че успехът 
лището и киното не е за под- 
ценение работата на Културно- 
просветната общност е тв-ьрде 
огоаинчена. Селото 
изоставено,

не е общност от другите проблеми в 
общината. Тази общетвена ор
ганизация, която има ц цел 
да ръководи с културата и про 
светата- на територията на об
щината няма за цел „дирек
тно" да ръководи с различни 
институции, като киното, чита
лището самодейния театър и 
др. КПО трябва да разработва 
културно-просветната дейност 
на широк план, да помага отде 
лнн организации и културни у 
чреждения да сътрудничи с ма 
сово-политическите организа
ции за подобрение на културо- 
просветната работа.

Досегашната работа на- Кул 
турно-просветната общност ма
кар, че тя не е за подценение 
няма да може с тази ограниче
на дейност напълно да отгово 
ри. Нужно е още много хора 
да се ангажират в нейната ра
бота ,да се направят анализи 
за дейността в това направле
ние по селата, да се започне 
със Съревнование между села
та а култуоно-просветннте дру 
жества и учреждения (като чи 
талището и киното) да прера 
стват в самостоятелни култур
ни учреждения. Само по този 
начин културно-просветната об 
щност ще може напълно да от 
го вери като организатор и ини 
цпатор за разширяване на про 
светата и културата в комуна-

шгте
лището с дърва. Тази година 
са докарали около 50 кубичес
ки метра.

Със съвместна работа на пре
подаватели и родители учили
щето в Божица постига все по 
-видни резултати. През мина
лата година учителите получи
ха нови конфортни квартири, а 
с помощта на ученическата ко
операция, се направи поправка 
на старата сграда на училището 
и по тоя начин същото започна 
да работи в една смяна. Това' 
облекчи твърде много ученици
те, защото някои от тях пъту
ват и по 18 километра от учили 
щето до квартирите си.

За реновирането на старата 
сграда са дадени 203.000 дина
ра а родителите подпомогнаха 
със строителен материал.

Активността 
отбор и интересът му към раз
ширяване на училището е огро 
мен.
— Аз съм много доволен от ра 
ботата на училищния отбор-ка- 
за управителя 
Любен Величков. — Без тяхна
та помощ едвам би успели ^а по 
стигнем тези резултати, 
особено активни за прибавяне 

допълнителни средства, кзи 
то по никой начин не може да 
очаквам от общината.

Училището проведе и твърде 
успешна акция за събиране на 
шипки, които са продадени на 
кооперацията. С тази акция у- 
чилитцето получи 275.000 дина
ра. Към тези средства ще бъ 
дат добавени от миналата го— 

останали от мешалата го 
дина и по тоя начин училище 
то ще купи нов кинопроектор 
.„Искра”. Този кинопрожектор 
ще се използва не само за учи 
лището, но и за нуждите на се 
лото и ще има огромно култур

в то

на чита-

не. е напълно 
а училищната мла

деж — изключена, Директното 
ръководене с читалището п нара

шж
* ф
Л но-просветното влияние 

зи край.
Интересът на родителите за 

училищтео и просветата се дъл 
жи на нарасналото 
на децата от този район да се 
школуват. През миналата годи 
на успешно са завършили 49 у- 
чепика осмокласовото училище 

тях са останали 
вече са

на училищния
желание

Ш:; (•'•.V

на училището и само пет от 
в селото. Останалите
продължили школуването си в 
Босилеград, Скопие, Ниш, Лес 
ковац и Враня. За тяхното успе 
шно школуване може да се за- 
благодари на солидните знания 
които те получават в своето ос 
новно училище.

Те са

Квартири и за просветните работници на

Читалището получава „По 
„Борба”, „Братство", 

п свет".

киното от страна на Културно- 
просветната общност, конто се 
намират под директно ведом
ство отвлича вниманието на 
хората от Културно-просветната

ще. При такова единодушие в ра
ботата действително резултати- 

През тая учеб
лптика”,
„Другагаче” и „Спорт 
По този начин читателите ре
довно следят тези 
Отскоро има и радиоапарат. 

Почти всички членове на чи

та. те не изостават, 
на година училището ' е имало 
300.000 динара за училищни по 

200,00 за инврйтар.

Б. Ник.Б.Ник.вестници 3

метала и 
Тези средства са получени от 
общинския училищен фонд. Учи 
лището ще получи комплет ка 
бинети по физика и химия, ще 

сбирката с грамофо- 
плочи и ученическата

БОСИАЕГР АДСКИТЕ УЧИЛИЩА 
ИМАТ ДОБРИ КАДРИ

Тази година

Добавъчпи за просвет
ните работници

талището редовно взимат кни 
ги на прочит. В това отноше
ние най-активни са учениците 
от основното училище, а меж
ду тях Васил Василев, ученик 
от VI клас. Той чете много. 
Освен книгите, които му са 
нужни за училищна лектира, 
чете Нушич. Като -по-активни 
читатели се проявяват и пре
подавателите Панайот Дойчи
нов и Влада Михайлов.

допълни 
ИНИ 
блиотека

бп-
чилище вече са оформени сек
ции — литературна секция, пои 
родо-математическа и хорова 
секция.

Всички секции са започнали 
с работа. Кръжоците също та
ка работят.

Училището има вече готов пл 
ан за работа. Според този план 
се предвижда и сътрудничест
во между учителите и ученици
те. Управителят на училището 
Стоичко Ангелов е уверен, че та

Босилеград има три училища: 
средно икономическо, гимназия 
и основно училище. Обучението 
се провежда в две смени и за 
това се чувствува голяма нуж
да от нови училищни помеще
ния. Тази нужда е необходима 
особено в основното училище 
където работят 500 ученика и в 
някои паралелки има и по 50 
ученика. Учебните стаи са. мал 
ки и това затруднява обучение
то. Нужни са големи усилия от 
страна на учениците и препода
вателите, за да се постигнат за

Покрай тези средства ще се 
изразходват 92I00 
физкултурни реквизити, 70.00С 
динара за книги, 90.000 дичЕГра 
за технически пособия за уче
ническата работилница и около 
70.000 динара ще се отпуснат за 

конкурс, който ще бъ

На последното заседание на 
Съвета за стопанство и бюджет 
при Общинската скупщина в 
Босилеград бяха дадени още 15 
милиона динара на Обединения 
училищен фонд. Сега съществу 
ват всички условия да се изшГа 

останали добавъч-

динара за

ШИРОКОЕКРАННО КИНО награден 
др обявен за 29 ноември — праКултурно-просветната общност 

се заложи за реновиране 
киното. Същото има сега 189 
удобни места и широк екран. 
По тоя начин сега могат да се 
прожектират и най-нови филми, 
снимани само за широко плат
но. Интересът към. филма в 
Босилеград е добър. За един 
месец киното има 1.200 посе
тители и репертоара е доста 
разнообразен. Липсват само на
ши филми. За сега киното юа- 
боти само в петък и събота, но 
има условия числото на филмо 
вете да се' увеличи.

зника на Републиката. тят всички 
ни на
увеличението 
щателното увеличение от 1500 ди

Б. Н.

на
просветните работници:

от 10% и допъл-
Що се касае за огревно дър

во с този въпрос училището от 
давна няма никакви грижи. Ро 
дителите редовно снабдяват учи

зи година ще се постигнат по 
добри резултати предвид на у- 
словията и активността на пре 
подавателите.

доволителни резултати.
Инвентарът на училищата е 

дотраял. Тези проблеми могат 
да се разрешат само при усло
вие когато се довърши новата 
учебна зграда. Същата вече ед 
на година е под покрив и поради 
недостиг на парични средства 

може да се довър-

нара.Б. Костадинов

СЪВЕЩАППЕ ПА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ БОСИАЕГРАДСКА ОБЩИНА
преподаватели и по то-теория и практика. Бяха даде 

напътствия
новите
зи начин да им окаже помощ вдвудневноНа състоялото се 

съвещание на просветните ра
ботници на босилеградската об
щина бяха
въпроси из областта на обучени 
ето и възпитанието на ученици
те. В докладите на просветните Такива съвещания всички 
съветници Стоядин Трайкович, преподаватели очакват й през

Що се касае до кадровия вън Александър Маринкович, То- учебната година, защото те
пое той е напълно разрешен. -0р Величкович, Христивое Сто мйого допринасят за обучение-
Затова през тази учебна годи- янович и Кърста Йованович бя т0 Прооветно-педагогическият
на се очакват по-добри резулта ха повдигиати и разяснени мио завод от Враня възнамерява в
™ В о=о у- го въпроси из педагогическата бъдеще по-често да се среща с

.................................................... .. .................................................. ...... .

сградата не
Търсят се още 85 милиона ни и практически 

на преподавателите из областта 
на училищната администрация 
и разпределението на материа-

ши.
динара за довършване на учи
лищната сграда. Общината за се

В разговор с председателя на га няма 
Културно-просветната общност ^^^Гучилищния фонд на Ре 
другаря - Любен Богословов и ” публиката, 
библиотека узнахме, че в Бо 
сиЛеград' е. гостувал през тази 
година И ансамбълът на Дома 
на ЮНА от Враня. Културно; 
просветната общност има и дра

работата.
Борис Костадиновизтъкнати важни

толковавъзможност
Ло.

чг ■'
Иш11т1шишшш1шшш1штш111шш11лшшшп

— Чакайте, промъкна Евге
ний и взе ножиците. След това 
започна да реже една след дру 
га.

— Но вие ще оголите гради
ната!—възпротиви се девойка

Алеи МарсоЕвгений обичаше розите. Но, 
не може така да се започне. 
Дял свят обича розите Но у 
Евгений това беше ласия и ве
роятно, тя имаше свои корени, 
както всички пасни. Той има
ше пет полусестри и майки. Го 
сподствуваше в семейството, 
защото беше най-млад и един 
стаеното мъжко дете. Всички 
го слушаха и той решаваше п 
всичко. Още на дванадесет го
дини избираше кои представле 
ния ще гледат сестрите им, во 
деше разговори с тях по важ
ни финансови въпроси и им съ 
ветваше кои книги да четат. 
Когато трите му по-големи се 
стри се омъжиха, той пак си о 
стана по-важен от техните мъ 
нсс. Носеше 
ределяше цвета 
им, а сестрите 
всичко го подържаха, 
разбира се, и съпротива от 
страна на зетовете, но кой ги 
пита! Евгений е казал, Евгений 
е чел, Евгений казва...

Когато за първи път го скъса 
ха на зрелостния изпит, учите
лите бяха виновни. Той толко 
** Добре знаеше, твърдяха в се

Разказ

Алея на сърцата та.
— Не се безпокойте, отвър

на Евгений! — държте ги! Ед- 
два днес узнах, че те са отгле 
дани за Вас!

— За мене? — изненада се 
девойката.

Евгений йе отговори. Вижда 
ше я всеки ден в тази улица, 
но никога не й обръщаше впи 
маиие. Имбецил! Не съществу
ват само розн в живота! Има 
и други неща, заключи той. Но 
кой би можал да знае това! То

съм виждала. Мога ли да ги где 
дам «

— Влезте, каза Евгений с не 
скрита възбуда, ще ви ги пока 
жа: тук е Бялата красавица, 
зи е Сорая, а тази Султания, ей 
тая Старамайка, тая Джеии, а ей 
принцеза Бродли, тази Сюзан 

бароница Контели, тази 
Лоте, а ей тази мадам Бътер- 
фла.й. тая Лнн Рено

__ Имам нейните плочи, пло
чите на Лии Реоо — каза дево 
йката.

по.силен. Естествено,мейството му... Военната пови- 
иост ие изкара. Беше нежен, 
слабичек, нервен.

Един ден на улица „Мере- 
дик” стана чуло. В едни фри- 
зьрски салон Евгений видя ху
бава русокоса мома. Съобщи 
на сестрите си новината. Тя 
му харесваше. Но сестрите му 
бяха против... Русокосите са та 
кива, русокосите..., Русокосите 
не са за тебе. Евгений най-сет 
не съгласи. Съгласи се, че ру
сокосите не са за него. И тога 
ва внезапно започна да страда. 
Един ден реши на купи земя, 
да направи г.радина. Сестрите 
съгласиха. Това беше полез
но. Дадоха му пари на заем. 
Цял капитал, пари. Всяка сут
рин той ставаше рано, а ляга
ше Късно вечер. Цялото семей 
ство забелязваше тази промена 
у него. Той ставаше по-бодър,

по-здрав, 
въздухът приятно му иейству 
ваше. И всичко това, изглежда 
ше, че върви добре. Но едни 
ден всички бяха изненадани от. 
доклада на адвоката, че цели-

Евге

та

ят капитал е разпилян, 
ний го .разпилял! Уплашеното 
семейство тръгна да го търси. 
Намери го в градината, къде- 
то с нежност калемеше роза.

тая

ва щеше да е толкова просто, 
ако и жените както розите но
сеха етикети... На любов, на до

— Елате насам! Ще ви пред- брота, на радост. И една яма 
ст,авя Ка-рмеи, контеса Касти- 
лио, Офелия, Съия на розите,
Елвира Попеско...

— Вие знаете толкова неща! той- — Обичал! Ви от 1ПъРвия 
— възкликна девойката.

— Сега трябва да си ходя,
Смея

техни якички, оп
на облеклото 

винаги и във 
Имаше

Оправдаваше се, че парите из
разходил за градината. Жени 
и на ум не му са идвали, ма
кар че с тези пари могъл да из 
държи повече от десет жени. 
И тъкмо в момента, когато о- 
печаленото семейство се въР- 
щаше у дома си, в градината 
на Евгений влезе една хубава 
млада жена. Отдавна, каза тя, 
минавам тук, геподиие. Нищо 
по-хубаво от вашите рози не

се отвори пред него. Нищо по 
вече не можеше да го възпре. 

— Вие не знаете — натърти

ден!
Ето, добавям аз, трябва де

цата още от малки на оствяме 
на спокойствие и да не им пъЛ 
ним главата!

прекъсна го тя, 
ли да откъсна само една 
розичка? Прев. М. Ан.



ФутболСйоршФутболТабелка на Околийската футболна дивизия Сйорш

В деветия кръг на Околийската футболна дивизия бяха
постигнати следните резултати: ------

Напредък (Алексинац) — Единство (Пирот) 4:0; Единство 
(В. Паланка) — Сииджелич (Ниш) 2:2; Балкански—Омладинац 
(Ниш) 1:2; Омладинац (Гнилан)—Слога (Ниш) 2:3; Младост 
(Ниш)—Ястребац (Ниш) 5:3; Радшгчки (Кочане)—Озрен (Соко- 
баня) 4:0; Топличанин (Прокупие)—Лужница (Бабушиица) 2:2. 

След деветия кръг таблицата изглежда тока:

, 1. Слога — Ниш
2. Младост — Ниш
3. Сииджелич — Ниш
4. Омладинац — Ниш
5. Лужница — Бабушиица 
0. Раднички — Т. Кочане
7. Напредък — Ллексинац
8. Единство — Б. Паланка
9. Топличанин — Прокупие

10. Ястребац — Ниш
11. Единство — Пирот
12. Асен Балкански — Д-град
13. Омладинац — Гнилан
14. Озрен — Сокобаня

А. Балкански се бори с девет играно
- 1:2 (0:1)Асен Балкански — Омладинац (Ниш)I

Вратарят Глигоров беше немо 
щем пред постоянните атаки на 
иишлии. Единствена надежда

и воля за игра даде голът на 
Джорджевич, но пак загубихме.

С. Игов
в 18С головете постигнати9 7 0 2 32: 7 14

33:13 14
18:11 12 
18:13 12
20:21 10 
15:10 10
15:13 9
16:10 9
15:10 8
15:21 7
12:28 0 
10:21 4
14:23 4

8:28 3

минута ма първо полувреме от 
страна па лявото крило на гос 
тите и в 21 минута на второто 

„Омладинац”

9 7 0
9 4 4

2
1

9 5 2 2 отполувреме 
Ниш спечели двете точки в Ди 
митровград. Точка за Балкан
ски отбеляза Джорджевич в 30

9 3 4 2
9 5 40
8 4 1 3
9 4 1 4
8 3 2 3 минута па второто полувреме.8 3 1 4
9 2 0 7 Самото начало на срещата на 

вести изненади. Съставът на на 
падението па Балкански не беше 
добър и може би и затова пре 
търпя поражение. За цеитър-иа 
падател бе поставен Ранчев, ко 
йто не можа да се сиамери на то 
ва място, а Джорджевич, който 
има отличен удар игра крило, 
на мястото на Ранчев. Друга 
грешка на ръководството на Ба 
лкански беше промяната на Ма 
нов още в тридесетата минута. 
Само след няколко минути след 
замяната на Манов беше повре 
ден А. Петров, който не можа 
да продължи играта.
По този начин Балканкси игра

девет играчи.
От състава на Балкански не 

можеше да се очаква нещо по
вече, защото играха подчинена 
роля от начало до край на ма
ча. Освен това беше повреден и 
Златкович, от страна на гости 
те, които играха остро и на мо 
менти доста грубо.

8 3 0 5
9 1 2 6
9 1 1 7

Е следващия кръг (1. XI 1964 год.) ще сс срещнат: 
Единство—Лужница, Озрен—Топличанин, ЯстребЬц—Рад- 

ничкп. Слога—Младост, Омладинац (Н)—Омладинац (Г); Синд- 
зкелич Асен Балкански, Напредък—Единство.

ХУМОРЕСКА

Краткотрайно щастие
Взех фиша за спортна прогноза и попълних две колонки 

Бях просто сигурен, че ще спечеля нещо. Дори вярвах, че това 
ще бъдат — милиони! Тази мисъл ме опиваше. Какво щастие! 
Ненадейно — милионер!... Ах!...

Дойде толкова очакваната неделя. В следобедните 
останах сам в стаята. С голямо

ш
Димитровградски футболисти

До ко/о ще бъде шака?
“Партизан,, (Прокупие) — "А. Балкански,, 32:13

часове
възхищение пуснах радиото. 

Когато спикерът започна да чете резултатите: Червена звезда- 
Партизан 2:1, Динамо — Хайдук.. . аз започнах да скачам по 
стаята и да викам от радост.

ба, без водач.
Съвсем естествено е, че при 

такава организация не може 
да се постигне много.

ПрокупчаНи играха • по-доб- 
ре и заслужено победиха с

С. Игов

Отборът на „Асен Балканс
ки” по хандбал, който минала
та неделя игра в Прокупие пре 
търпя високо поражение. Как- 
то сме осведомени играчите на 
Балкански са отишли неподгот 
вени и без представител на клу

— Какво става? — попита хазайката и показа глава на 
вратата. Дали Партизан повторно спечели мача?

На моя „аларм” се събраха всички от нашето общежитие 
дори и съседите. Стоеха и съмнително ме заглеждаха. Просто 
не знаеха какво е станало с мене. А аз играех ролята на хоро- 
водец. Подскачах театрално и вътрях фиша в ръка. Пръв 
разбра работата пенсионерът Шабан.

— Синко, колко има?
32:13.

КАК СЕ Е ОБРАЗУВАЛ 

МЕСЕЦЪТ?
[лаааДениДд — до постепенно губене на енер- 

охлаждане и триене са довели 
гия и във 
значително отдалечаване на Ме 
с|зца. Отдалечавайки се Месе 
цът минавал през пояс от мал 
ки спътници, които падали на 
повръхността му и по този на
чин са се образували „месече 
вите морета”, чието съществу
ване все още е загадъчно.

Против изложената теория за 
образуването на- Месеца са се 
появили различни мнения, кои 
то се свеждат към това, че в 
този случай Земята и Месецът 
трябва да имат еднакъв състав, 
което в действителност не мо
же да се докаже. Но въпросът 
за химическия състав на земно 
то ядро и до днес не е отгатнат 
да и зарад това и тази хипоте 
за не може да се приеме на
пълно. Освен това налягането-

— Единадеест!? — Невъзможно!
— Преди малко чух от един приятел, че нямало нито 

един фиш с дванадесет точни.
В общия метеж аз даже се спуснах към Вера дъщерята 

на хазайката и я разцелувах до болка. Родителите й изобщо 
не протестираха сега. Дядо Шабан пенсионерът ме потупа с 
ръка по рамото. Дори и една хубава разведена съседка ме по
кани да отида на кафе у тях...

Саетът около мене за миг се промени. Хазайката ме слу
жеше с кафе. Просто на сила ме караше да отивам на кино с 
дъщеря й и постоянно ми правеше комплименти. Но не про- 
пуан^ да каже и това, че от първи ще трябва да плащам 2.000 
динара повече! ------

Моите приятели също бяха стъписани. Всички в почуда 
са радваха на моето щастие.

Всички ми завиждаха.
Отбихме се с няколко приятели в кафенето, за да се по

черпим. И келнерът беше някак си по-вежлив и по-внимате
лен към нашата компания дори сметка не даде веднага. Значи 
за миг всички са узнали за вестта...

Следващия ден станах към пладне. Главата ми тежеше 
от снощното пиене, като че ли с нея е игран първенствен фут
болен мач.

връзка с това и до

Една от най-известните и от 
давна изказани хипотези за об 
разуването на Месеца е, че той 
се отделил от Земята (още във 
фазата на образуването й) кога 
то едно тяло във Вселената се 
доближило до Земята. На това 
място се образувал Тихи океан. 
Тази хипотеза никой не може 
да докаже, но в най-ново вре 
ме все пак тя получава ново 
значение когато се създават но 
ви хипотези за образуването 
на Месеца, които са по-подроб 
ни, по-всеобхватни и научно по 
оправдани.

На въпроса за образуването 
на Месеца работят учените на 
физическия институт при Ака
демията на науките на СССР. 
Кандидатът по физико-матема 
тически науки Евгений Рускол 
дава така наречената хипотеза 
|,,3а растежа на Месеца” от ма 
лък рой спътници, които обкръ 
жават Земята. В унисон със съв 
ременните космйчески теории 
Земята, както и останалите пла 
нети се е образувала от отдел
ни части чрез съединяването 
им на една с друга в течение 
на гравитирането.

В течение на този растеж тя 
е била обкръжена с безброй

по-малките тела, от които в оп 
ределена фаза се образувал и 
Месецът.

Може да се установи, че сис 
темата Земя-Месец не е обра
зувана като двойна планета, за 
щото в този случай масите на 
Земята и Месеца биха били при 
близително еднакви.. От друга 
страна малко е вероятно Месе 
цът да е образуван по-късно ко 
гато Земята вече е била обра 
зувана понеже този малък брой 
тела около нея вече е бил из
черпан и не е останал доста
тъчно материал за образуване 
на Месеца. Пресметванията по 
казват, че началото на образу
ването на Месеца се пада по 
време когато масата на бъдеща 
та Земя е представлявала приб 
.лизително половината от днеш 
ната й маса. Разликата 
ростта, между Земята и Месеца 
предствлява приблизително 200 
милиона години.

Месецът се е формирал на от 
стояние 5—10 
ще рече, че той е бил десет пъ 
ти по-близо до Земята отколко 
то днес. Но, предизвикани от 
нея големите „добавки” към 
'тялото на Земята и тяхното

в централните части на Земята 
и Месеца е различно 
разликите в масите им. С това 
може да се обясни разликата в 
състава на Месеца и Земята.

Изложената хипотеза за обра 
зуването на Месеца не е окон
чателна. С по-нататъшното про 
биване на човека в космоса ще 
дойде до развитие 
познания и тогава

порадиВ стаята влезе един мой приятел и без и дума да каже 
ми пъхна под носа разтворен вестник. Едвам успях да про
чета:, .и за 200 фиша с 12 точни — по 5.000 динара... 
видях и заглавие*го на това съобщение и — нищо повече!...

Когато малко се посъвзех, хазайката влезе и високомер
но! ми съобщи

в ста-
едвам

от първи да си търся квартира на друго място, 
защото съм опетнил къщата им. .. радиуса, което

След м)алко пристигна и сметката от кафенето и тогава 
напълно ми смъркна...

на нашите
ще могат 

за точността на тази хипотеза. 
се внесат по-пълни

/
сведения.В. Велинов

■ >*•

Щбакг- слпь ГЛАС В ПУСТИНЯ
Текст и рисунки 
М. ПЕТРОВ

РАИ /70030 7},АоА 
/ /=*43Р01/7АТгЗЪ77РО0//70- 5А

..^
МЗОА;077РОВОАА 3 [рЛ\ 
олиуоозсг освеч?-

<70ГА, ДУМАТА'ШАТ* 
р/.звиратотп/ло' у

-ЛРАЩА /на/7в. . /з -узуЩ/Уз ои ог&жя/шу—
7/Ов 4 Ф// ВСТб: //У
ТА <30 О РАЗ го у/4/1^7/цзр~ 
ВУЗТ/ФО Вето ВА //€03030

оовофт/о/ /о
о Т7РАВ/77/ // 07 
БрОО/ФА Р€ 0/7

-•

Г(2? у ш4 % * /й. € //3773/3 А 07 . ■■<3ш НА

'ЛЯ
.V Шшо Л.


