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ТЪРЖЕСТВА НА ГРАНИЧНИТЕ ЗАСТАВИ
■И тази година армейците в 

Еосшшградско богато ще че- 
ствуват овоя празник — 22 де
кември.

Както и по-рано, и сега в на 
вечерието на празника ще се 
състои тържествено събрание. 
На следващия ден войнишката

ВЕотиии па българската предадемузикална секция ще 
своя програма, а ще се прове
дат и спортни състезания.

РЛРОА ЮСТЯ СфР ЮГОСЛАВИЯ

Сесия на общинската скупщина в Димитровград И на .граничните застави ще 
има тържества. Заедно с мла
дежите от селата ще бъдат пре 
дадени културно-забавни про
грами за населението.ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА ВСЕ НЕ ВЪРВИ

Защо е пропаднал циментът в Искровци? Дървените стълбове гният 

из Забърдие. Има ли незаконно забогатяване. Центърът за култура 
и забава под опека. Иван Денчев —

ОС ПРИЕ ДВАМА СТАЖАНТИ
На последното заседание Съ

ветът на трудовата общност на 
общинската скупщина в Боси
леград взе решение, съгласно 
което ще приеме двама стажа
нти — юристи. Единият от тях 
ще работи при съдията за на
рушения, а другия в службата

за имуществено-правни отноше
1НИЯ.

Останалите стопански и тру
дови организации са 
най-късно до 15 януари идна
та година да приемат стажан-

началник на данъчната служба.
Тазгодишната

на ОС в Димитровград 
се състоя миналия понеделник. 
Може би зарад приключване
то на годината, когато по оби
ча» се правят равносметки, на 
сесията обширно 
редица въпроси.

Най-много време отборниците 
разискваха 
строителство.

Иокровчани двапредпоследна дължнипъти търсили 
и получавали цимент за стро
ене

повили финансовите органи за 
откриване на отбелязаните в 
Насоките

сосия
на чешма. Но и двата пъ

ти циментът се развалял, защо 
то искровчани не рачили да за 
почнат чешмата. Изобщо отно
шението към благоустройстве
ната работа е повече от нехай 
но. Смиловчани например 
вяват, че тях път не ги инте-

явления на «еоправ- 
на сред- 

по-

ти-данно придобиване 
ства. Това като задача бе 
ставено и в Плана за дейността 
на ОК на СКС в

В. В.

ЧЕТИРИ МИЛИОНА ЗА КНИГИсе обсъдиха Димитров
град по провеждане на Насоки Тези ДНи културно-просвет

ната общност в Босилеград по
лучи от Републиканския фонд 
за културна дейност 4 милио
на стари динара.

Средствата ще бъдат изпол
звани за набавка на нови кни

ги, които ще попълнят -сегаш
ните бедни библиотеки в кому 
ната. Вече са набавени извест
ни количества нови книги 
чрез издателство „Братство’’.

зая- те.
по. комуналното Отборниците бяха осведоме

ни, че изразителни примери ня 
ма. Обаче финансовите орга- 
са открили 68 безправно рабо- 

(Следва на 3 стр.)

ресува, защото 
ще мине през селото им, а еле 
ктрификацията, докато стълбо 
вете гният из полето и започна 
тата акция отдавна е загубила 
темпа си.

Често пъти други проблеми 
надделяват и отклоняват хора 
та от най-важните. На редица 
събрания повече се 
за бремето от облагането 
здравно осигуряване, за непра 
вилното изкупуване и ниските 
цени, отколкото за електрифи
кацията и пътищата.

щяло-нещяло

НЯМА АКЦИИ

Окончателно и категорично е 
заявено, -че пътищата и елек
тричеството са най-важните въ 
проси, които трябва да се ре
шат. Успехи в тази област и- 
ма, но те са още далече от за
доволителното. Редом с 
има и ред дребни селски рабо 
ти, ксгито трябва да се завър
шат — някъде "чешма, някъде 
мост, някъде пътища към ме
рите, а в много села поддържа 
нето и поправянето на коопе
ративните домове и вече неу
потребявани селаки училищни 
огради.

Обаче населението, местните 
общности и селските обществе 
ночполитически организации не 
проявяват нужния интерес. О- 
чакшат общината да строи, как- 
вото им е нужно.

Мъзгошани например пита
ли председателя: „Кога ще ни 
направите моста насред село?

В. В.
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ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИприказва
тях за

ВЪОРЪЖЕН НАРОДв фронта,
ще бъдат в стратегическа офа 
пзнва, прилагайки най-различ
ни пачшш и форми на въор- 
жепа борба и. по този начин 
агресора винаги ще се памира 
в обкържение, ще търпи пора
жения и накрая ще бъде пора
зен.

ъоржените сили па на
шето самоуправителпо общест
во се състоят от две основни 
компоненти: ЮНА като опера
тивна армия и части на терито 
риалната отбрана и цивилната 
защита. Такава военна органи
зация, вградена в системата на 
общонародната отбрана, е израз 
и интерес на нашето самоупра- 
вително общество и инструмент 
на самостоятелната и независи 
ма политика на нашата страна; 
инструмент на политиката на 
активно и миролюбиво съжите 
лство и необвързаност. Такава 
военна организация, като собст 
вен опит и съзнание е залог за 
успешеп отпор па агресията, от 
която и да е страна.

Оперативната армия и части 
те на териториалната отбрапа. 
като единствената въоръжена 
сила в евентуална война, ще 
бъдат винаги достъпни в цяла, 
Югославия, ще водят непре
късната въоръжена борба на

в неприятелски тил,ИМА ЛИ НЕЗАКОННО 
ЗАБОГАТЯВАНЕ?

висимост от оперативните нуж 
ди, някои части биха влезли в 
състава на оперативната армия 
и в такъв случай ще загуб.т 
своето териториално значение.

В сегашната фаза на създа
ване на многомилионна органи 
зацня па терирторпалните час
ти и нейните щабове поконцен 
циите на всенародната отбрана 
създават ново качество на отго 
ворност и право на всички об
ществени и самоуправителни 
форуми и обществено-полити
чески организации, те са не са 
мо носители на воешш подго
товки в мира, но имат задълже 
ние и право в евентуална вой
на да организират и изпълня- 

всснароден отпор, преди 
всичко, да водят въоржена бор 
ба против агресора.
Армейците, особено командири 
те и щабовете, каКто и досе
га, комутшстически отговорно 
се отнасят към задачите, отна
сящи се до изграждането на 
своите частич Също така при из 
пълиенис па многочнелепп во-

Информацията за това не бе 
представена на отборниците с 
другите материали, но бе про
четена пред тях от страна на 
началника на стопанския 
дел при ОС, макар предварите 
лното представяне да е и необ
ходимост и практика на ОС.

Всъщност сесията бе инфор
мирана за това какво са уста-

от-

ЮИА като основа на всенаро 
дната отбрана е материално-те 
хническн и военно-стратегичес 
ки най-добре подготовена и бо 

ево пай-оилната част от 
въоръжените сили, предпазна 
чена за военни действия, в ко 
ято и да било част на страната.

Частите на териториалната от 
брана и цивилната защита със 
своите щабове, като многоми
лионна армия, са прсдпазпаче- 
ни за воепии действия на своя 
територия, ще водят въоръже
на борба в съдействие с опера 
тивната армия и ще прилагат 
най-различни форми на дейс
твия на фронта и в тила. В за

В общинската скупщина в Босилеград

Намалени заплатите
За месец ноември служещите 

в общинската скупщина в Бо
силеград и всички онези, които 
се финансират от общинската 
«аса, получили са 80 на сто от 
заплатите. За декември обаче 
заплатите още повече ще бъдат 
намалени.

Кои са причините?
Досега заетите в общината и 

службите, които са на издръж 
«а на общинския бюджет полу 
чавали пълни са заплати, ма- 
кър че бюджетните приходи не 
са събирани напълно.

С материалните и други раз
ходи обаче яе е било така. На 
местните общности не са разпре 
деляни средства. Запланувани
ят динар за материални разхо 
ди не получили училищата, се
лата които се електрифицират 
и нр.

С една дума — осигурявани 
са, на всяка цена, само средс
тва за заплатите.

Сега обаче тези средства тря 
бва да се върнат "във фондове 
те от които са взети. Но това е 
невъзможно да стане бързо. Са 
мо от фонда общи резерви са 
взети 190.000 нови динара. Ето 
защо и тоя месец няма да се из 
платят пълни заплати.

Става въпрос дали за това по 
ложение са виновни воички оне 
зи, които взимат от общинската 
каса. Да ли е правилно напри
мер просветата да получава на

малени заплати, поради това, 
че общинската данъчна служба 
не' е била достатъчно дейна в 
събирането иа приходите.

И ояце нещо.

ват

Защо тази трудност не е от
странена навреме.

В. В.

ешш задължения и форми на 
сътрудничество па плана на из 
граждането на щабове и те
риториални части За отбрана. 
Отношението към териториал
ната отбрана не приемаме ка
то задължение, но преди всич
ко, като идейно- политическо
проявяване на съзнателна актп 
вност и афирмация на обще
ствено-политическа роля на Ар 
млята и на всеки ръководител в 
интензивната и постоянна акция 
за засилване на отбранителна
та готовност па страната, коя
то се изпълнява под ръководс
твото на СЮК и другаря Тито, 
пой-съзпателните сили на 
шето общество, като интеграл 
на част за изграждане на с®мо 
управителния социализъм.
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Генерал-майор
Милан КНЕЖЕВИЧВинаги на страж на свободата



Дар на Армията'военно учениеОт едно
«■

Беше студено и мъгливо ут
ро. В джппката, с която пъту- 

беше само
Чествувайки 27 годишнината иа 
'нашите въоржеии сили трябва 
да посочим още някои показа
тели за дейността на войниш
кия и командващия кадър. Та
ка в гарнизона Ниш и някои 
съседни гарнизони 640 войниш 
ни работят в ръководствата на 

армейците. Завършен общество-лолитичееките органи 
е път в долината на река Ибър, зации, освен това старейшините 
между Рашка и Лепосавичи иа изнесоха 254 сказки за гражда 
дължина от 40 километра, път -ните и но трудовите организа- 
ят Брод на Дрина — Мратимя ции, селищата ипр., докато об- 
с моста през Пива ,твърде ва- щвстветю-политическите дейци 
жен за стопанството и туризма изнесоха в частите 101 сказка 

край; пътищата Карло- от .различни области. Прожекти
ратш са няколко десетки филмо 
ве на няколко стотин кинопре 
ставления, особено за младеж
та в училищата и трудовите ор 
ганизации. Войниците от наши 
те гарнизони 37 пъти посетиха 
различи стопански организации 
и 60 музея и исторически паме 
тници, • което е голям принос 
към по-широко и по-всестранно 
запознаване на войниците с ку 
лтурното и историческото и сто 
ланското развитие на тази част

Армейците и в тази габилей- 
когато чествуваме 25 

на нова Югославия, касполковниквах.ме,
Шпадиер, унесен в предстоящи 

мълчаливо наблюда
на година 
години 
к/го ите задачи, 

ваше сивото небе през малката
предишните години, по- 

Републиката 
нови пътища и ДРУ™

• ■ • ,: новидариха на 
мостове,
обекти. Сведенията най-краено

успехиПАЗАЧИТЕцепнатина от карусернята. 
Шофьорът, знаейки посоката

път.даваше гас по неравния
След известно пътуване при- каквиречиво говорят 

показватстигнахме в частта на полков- 
ник Максим Костич. След 
ко трябваше да започне уче- 

нас малко необишнове НАмал-

нието, за 
но отбрана на нашето небе с 
най-модерни, съвременни оръ
дия. Ние вече знаехме, че вой 
ниците от тази част имат отли
чна бележка по стрелба с лро 
тивсамолетно оръжие. Тук бя
ха пристигнали и военни спе
циалисти и представители на те 
риториалните части на народ
ната отбрана.

На човек, който се намери 
отведнъж всред тези воинни 
застанали зад най-модерни вое 
яки съоръжения, които имат и

НЕБЕТО в тоя
Оак—Госпич, Гостивар—Кичево. 
Влаееница—Дриняча,
—Мотовуп и др; мост който съе 
динява остров Паг със сушата 

Глина—Въргин

Пазин—

калето и п-ьтя 
мост, който построиха питомци 
те на инжинерния 
център. Нови 26 километра ас 
фалтен път, 35 километра пла
то, два големи моста и редица 
други обекти на стойност от над 

динара

училищен

минаваелектроника, внезапно 
като на филмова лента славна 

Югославската
командири беше насочено 
целта. Сложата система на вое 
нните съоръжения беше в ръ
цете на войника, но те също 
бяха подчинени на данните, ко 
ито получаваха от тях.

След завършване на учение
то, генерал-майор Милан Кне- 
жевич заяви пред журналисти 
те, че са постигнати големи ус
пехи благодарение на подготов 
ката на
частта и готовността на млади 
те войници за кратко време да 
получат нужните 
знания.

Бе взето решение да се про
веде подобно военно учение в 
което ще участвуват и специа 
лизираните части от някои те
ритории, които имат задача за
щита на гражданите по време 
на въздушно нападение.

къмрана част покрац внеокообразо 
вани войници има и дърводел
ци, ученици от търговитлта, но 
тук всички умело ръкуват с 
инструментите, които изискват 
голяма прецизност ...

Изведнъж бе дадена тревога. 
Войниците край оръдията на 
дадената команда поставиха гас 
смаоките. На екрана се показа 
„неизвестното“ тяло, което са
мо за няколко секунди беше от 
крито Чрез електронокия сме
тач беше открита височина
та, далечината и направление
то по което се движеше. От 
радара сведенията автоматиче
ски се пренасяха до комендан
та на батареята, който се нами 
раше зад комендантската ма
са, която преставяваше елек
тронен преометвач. Командан- 
тът с натиск на едно копче по 
лучаваше всички елементи, кой 
то бяха нужни на коменданта 
за да донася решения. От тук 
той даваше нареждане с четво 
рострука връзка до батареите, 
които своите топове и остана
ли оръдия бяха насочени към 
„неприятеля“...

От появата на „неприятел
ските“ самолети до „вдигане” 
на тревогата -мина съвсем мал
ко време. През това време вни 
манието на всички войници и

са58 навимилиона 
най-добрия подарък за рожде 
шия ден на Републиката.- 

Ако обобщим сведенията 
последните двадесет години, то 
гава това са: 2830 км. пътища, 
618 километра жл. линии, 262 
постоянни и 192 подвижни мо
стове, 125 тунела, 64 водообех- 
ти, 379 000, 7 500 метара, 1200 ха 
залесени унищожени мини (зао 
станали от Втората 
война), всичко в стойност 
2.100.000.000 нови динара 
нещо повече от 90 000 000 н. ди

та история на 
армия. Създадена от малки па в страната.

На културно-забавно поле и 
спортните дейности бе развито 
всестранно сътрудничество и 
общи акции. Във всички гарни 
зони в югоисточна Сърбия по 
случай деня на ЮНА е напра
вен преглед на културно-забав 
ната дейност на частите в кой
то преглед взеха участие някол 

ох ко стотици войници и младежи 
от районите. Само в Ниш в про
грамите участвуваха над 500 во 
йници и младежи от трудовите 
организации и училищата. Град 
Ниш беше домакин на спортни
те състезания — Скопската ар 
мейока "област, на които взеха 
участие 15 отбора с над 900 уча 
стипци войници и старейшини. 
За деня ЮНА тая година само 

• в спортните състезания в Ниш 
участвуваха над 300 войника- 
В течение на годината бяха 
устроени съревнувания между 
частите и младежите от учили

често пъти 
отне-

ртизански части, 
без оръжие или такова 
то от неприятеля, нашата ар-

за

свят,мия показа пред целия 
че не само оръжието, но и же
ланието да се бори за свобода
та на своята страна, за сувере 
нитета. След това се създава
ха бригади, корпуси,
Светът узна за битките 
Сутйеска, Неретва, Дървар. За 
двадесет и четири години сво
боден живот нашата армия из
расна като модерна армия с съ 
временно въоръжение и висок 
боен дух.

Ето тук пред нас се провеж- 
което е всъщност 

на най-модерно

ръководния кадър вдивизии, 
при

световна

илитехнически

нара.
Инженерните части тази го

дина построиха няколко значи 
телни обекта, от които ще посо 
чим само няколко. Изградени са 
52,3 им. нови пътища и 8 мос
тове в дължина от 277 метара, 
чиято стойност възлиза на око 
ло 930 000 н- динара. При пос
трояването на тези и други обе 
кти осъществено е всестранно 
сътрудничество между воении-

да учение, 
демонстрация 
оръжие. Нашата цел е да се за 
познаем и наблюдаваме това у- 
чение. Влизаме в кабината на ■№

антена 
небе. Това

радара, чиято огромна 
се надига в сивото 
една част от системата за от-

Напуокайки военната част на 
полковник Костич, ое убедих
ме, че войниците «а "тази част | те части със съответните пред

приятия и обеществено-полити
криване на неприятелски само 
лети на голяма височина, след 
това оистема на връзки и осве 
домение и накрая унищожение 
«а неприятелските самолети. 
Тук някъде се намираха и ар
тилерийските части така добре 
замаскирана, дори никой и не 
знаеше от хората, че така бли
зко се намират венни части. В 
кабината на радара ръкуваше 
само един войника, младия у- 
чител от Нови Травник Ибра- 
хим Муич. Той беше заседнал 
в удобното кресло и пред себе 
си, на екрана, наблюдаваше око 
лността. Гледам в екрана и сло 
жния систем на радара. Един 
от колегите се обръща към вой 
ника:

— Колко време ви трябваше 
докато овладеете с тази слож
на машина?

Ибрахим, не прекъсвайки ра 
ботата си, с усмивка на лице
то, се обръща към нас:

— Същността на работа схва 
нах за една седмица...

Приехме това с недоверие. Но 
след малко това ни каза и под 
поручикът Радоица Райкович. 
Той ни каза, че днес войници
те идват по-подготвени в арми 
ята. Ето и в тази специализи-

щата и трудовите организации 
— за Първи и 25 май, дена на 
бореца и деня на Републиката 
и деня на ЮНА. Понастоящем 
се провежда състезание по шах 
мат и др. между запасните и 
активните старейшини на гар
низона в Ниш.

Всички тези дейности силно 
укрепват връзките между ар
мията и народа, което допри
нася за засилване на всенарод 
ната защита на страната и ук 
репване на съзнанието, че от 
браната на страната е обща за 
дача на народа и армията.

— пазителите на нашето чисто 
небе отлично владеят със съ- \ чески организации.I

В борбата против природните 
стихии армейците от тези га-

временното въоржение и са го 
тови да защищават 
и мирния труд на хората . . .

свободата
рнизони спасиха значителни ма 
териални блага от стихиите те 
дадоха над 1000 трудочаса.Б. Николов

Седмично интервю

ГОРДИ СМЕ, ЧЕ ПАЗИМ ГРАНИШ
нно-политическите събитияПо повод деня на ЮНА Ду- 

шан Воркапич, комендант на 
граничните части в Босилеград 
ско за читателите на „Брат
ство” отговори на няколко въп 
роса.

Как сътрудничат граничари
те с гражданите от нашата об
щина?

— С голямо удоволствие сът 
рудничим с народа, защото и 
ние' сме дял от него.

Нашите старейшини дейно са 
включени в работата и на сел
ските обществено-политически 
организации. Те много доприна 
сят за обясняването на всички 
въпроси, отнасящи се до вое-

в
света.

Тази година, граничарите 
гражданите още по-силно се спло 
тиха.
гаранция за опазването на на
шите граници, социализма и са 
моуправлението у нас.

Сътрудничеството обаче не е 
само в това. Заедно със селяни 
те ние правим пътища, строим 
електрически мрежи и др. Та
кива акции станаха в Божица, 
Милевци, Груинци и др., а ще

и

Това е още по-голяма
Майор Никола Матиевич

Г. ЛЮБАТА

НОВ МОСТ НА 

МУСУЛСКА РЕКАпродължат и на други места, 
с младежта?

— То е богато и разнообраз- 
зно. Най-много сътрудничним з 
културно-забавния и спортен 
жшот. Благодарение на това кр 
айграничните села имат задово 
ляващ културно-забавен жи
вот. Често пъти

Село Горна. Любата, в Боси 
леградско, получи един нов 
обект.

Построен е мост на Мусулска 
река, надалеч от основното у- 
чилище.
Организатор на тази обемна ак 
ция беше местната общност в се 
лото. За изграждането на моста 
хората са дали 2.500 трудодни, 
а всяко семейство по 30 нови 
динара за строителен материал. 
И общината е подпомогнала ак 
цията- От пътния фонд тя от
пуснала 4.500 нови динара.

В новия мост са вградени 
15.000 кг. цимент, 4.000 кг. жел

Душан Воркапич

— Какви са условията за жи 
вот и развлечение на гранича
рите?

— За разлика от по-рано жи 
вотът на границата много се про 
мени. Граничните застави са 
приятни и добре обзаведени къ 
тове. Те имат телевизори, ра-- 
дио-лриемници, богати библио
теки, седмичен и дневен печат 
и още много други неща за раз 
влечение, но и за учене. Това 
позволява войниците-граничари 
да се обогатят с нови 

Всички ние, които 
ницата, се чувствуваме

ние сами гот
вим програми за тях и те са 
ни благодарни. В това отноше
ние най-много се изтъкват гра 
гаечните застави в Извор,- Дол
но Тлъмино, Лруинци и 
Много повече

ДР-
сътрудничим

младежите от Босилеград.
— Какво ще кажете за отно

шението на хората към грани
чарите?

с

знания, 
сме на гра 

горди и
щастливи, че изпълняваме ед
на така сериозна задача. '

— Тук няма какво отделно и 
ново да се каже, защото става 
въпрос за едно традиционно съ 
трудничество, което е създало 
тесни връзки, пълни с разбира 
не, взаимна помощ 
ност.

язо и друг строителен мате
риал. Най-много трудодни са 
дали жените.

В. В.
и сърдеч-

В. В.
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ИМА ЛИ НЕЗАКОННО ЗАБОГАТЯОАНЕ? ВИСОЧИНИ НЕДОВОЛНИ ОТ КООПЕРАЦИЯТА 

И ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ(Продължение от 1 стр.)
ство, спекула с автогуми, с ред 
ДРУДи стоки, от които някои са 
имали големи печалби. Обнаде 
ждва само 
работите са 
ще се почне

в работата на органа нашки
управлението”, което 
нява дейността на учреждение

тещи занаятчии, от юоито 37 
веднага са регистрирали рабо
тилниците си, а срещу другите 
е представен акт за наказване. 
Осемнадесет от тях са освобо
дени зарад непълни доказател
ства.

Ве изтъкнато, че възнаграж
денията на търговските пътни 
ци дават основание за 
съмнения. Именно в „Димитров 
град” на един пътник са пла- 
тени в 1967 година над 3,5 ми
лиона ст. динара, а в „Свобо
да“ на петима 
17,559.532 ст. динара. По-голяма 
част от тая сума е регистрира 
на като командировки, а това 
именно внася съмнения, че и 
пътникът, и предприятията не 
са се издължили към общно
стта. Става въпрос, че пътници 
те се плащат от процент, а в 
такъв случай сумите не са 
мо командировки, 
които подлежат на данък и за 
които се плащат законно пред
видени облагания. В информа
цията не бе съобщено, дали ще 
се продължи ,с установяването 
на законността на тия плаща
ния.

Също бе съобщено, че слухо 
зете за незаконно купуване на 
кола са неосновани. Именно 
Васил Каменов и Вучо Митич 
не могат да бъдат преследва
ни, защото купалродажбата е 
извършена на закона- Остава 
да бъде осветлен случаят на 
оделката извършена между Ви 
данович Еленко и пълномощ
ник на лице, служещо в чуж
бина. В случая се чака бивши
ят собственик на колата „фол 
кюваген” да заяви за каква ва

„зат-руд- Републикапскхят представи 
тел Мирко Златанович изпол
зва празничните дай да ое сре 
гцне с избирателите. За пет дам 
той обиколи осемте села във 
Висок и беседва със селяните 
за актуалпите въпроси, които 
се разглеждат в скупщината 

па СР Сърбия и за проблеми 
те, които тежат на височкото 
население.

мисли, че плаща за лекуване 
от болести, които са редки.

— Предлагаме — казаха те -констатацията, че 
в процес. Но дали

то и може да предизвика зна 
чителни щети на общността.“

Всъщност Центърът дълго 
време работи без директор, а 
не е разписван и конкурс за 
такъв, Спомена се и незаконно 
стопанисване с финансовите 
средства, както и направената 
загуба, която възлиза на око
ло 5.000 динара.

На края отборкиците приеха 
решение Иван Денчев да бъде 
назначен за началник на данъ 
чната служба при общинската 
скупщина.

осигуряването да е пълно, как 
то за други производственици в 
страната ,или да се махне и да 
се лекуваме орещу заплащане.

Изказаха се и срещу ежегод 
ните увеличения на облагането 
зарад дефицити във фондове
те за здравно осигуряване. Да
же намери място и съмнение
то, че или заплатите на меди
цинския персонал са големи и 

нужното

с издирването 
на тези прояви, не бе съобще
но конкретно.

ЦЕНТЪРЪТ ПОД ОПЕКА 
Центърът за култура и заба

ва е под принудително управ
ление от 16 т. м. Принудителен 
Управник през 
опекунство ще бъде Миле Зла 
танош, дългогодишен младежки 
ръководител. Центърът е 
опека защото са

и

повече

шестмесечното
На масово посетените срещи 

другарят Златанович запозва 
хората с въпросите по провеж 
дането на реформата,- на вод
ното стопанство, образованието 
и съобщенията, които се разгле 
даха напоследък в скупщина
та, а представляват интерес за 
всички избиратели в републи
ката.

Но срещите бяха използвани 
и за беседи по най-актуалните 
проблеми на населението от- 
Висок.

под
„установени 

законни причини за това”. Име

някои разноски над 
равнище, или има много парсо 
нал, а работата не е ефектив
на. Всичко е скътто-мислят ви-

общо

нно направени са „големи гре- м. н. н.
сочани — болницата, колата за 
превоз на болни, лекарските ус 
луги
нното увеличение «а облагането, 
от което ползата е малка.

ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЮМ 

В СУРДУЛИЦА
а отговоре и постоя-

са- На 13 т. м. в Сурдулица се 
състоя общинска конференция 
на СЮМ. Конференцията обсъ 
ди възможностите на младежи 
те и тяхната афирмация в про 
иаводството и обществения жи 
вот, отчета за дейността на мла 
дежхата организация в община 
та от миналогодишните избо
ри до днес и решението за про 
мените в начина на организи
рането на Съюза на младежта.

След доклада на председателя 
Стоядин Стошгкович по въпро 
за за възможностите на младе
жите в афирмацията им в про 
изводството и обществения им 
живот в разискванията особе
но бе подчертано ,че идеологи 
чваката работа в младежките 
организации е подобрена.

Констатирано е, че културно 
забавният живот на младежта 
се състои главно в устройване 
«а тържества, традиционни сре 
щи и различни съревнования 
и турнири. В отчетния период 
бяха представени 98 културно-

НЯМА КЪДЕ ДА НАПАСВАМЕ 
ДОБИТЪКА

забавни програми. Тези успехи 
са постигнати доста трудно, за 
рад липсата на помещения за 
подготовки и репетиции, което 
в бъдеще трябва да се решава.

Забележителни успехи пости 
гат младежите в съвместни под 

културно-забавни 
програми с числещите се към 
ЮНА.

Развитието обществено-поли
тическия живот в комуната на 
лага в бъдеще по-дейно учас
тие на младежта в самоуправи 
телните органи и в ангажира- 
ето им при разрешаването на 
стопанските и обществени за
дачи, които изискват реформа 
та и Насоките. Също така, кон 
ференцията констатира, че тр
ябва младежите по-смело да се 
приемат в редовете на СЮК, 
и да се заемат на работа.
Бе повдигнат и въпроса за об 

ществено хранене на учащата 
ое младеж, нуждата от Младе

но приходи,

За сътрудничеството с коопе 
рацията оплакванията са най- 
големи. Изкупът на добитъка 
няма особен материален ефект, 
зарад ниската цена. По 250 ди
нара е животно тегло, а месото 
се продава по 1000 ст. динара. 
Отгоре на това се правят реди 
ца нелравилности при изкупу
ването.

Снабдяването на височкото

ТРИ ВЪПРОСА БЕЗ ОТГОВОР

Във всяко село вниманието
на избирателите бе приковано 
върху проблемите за електри
фицирането, здравното осигур
яване на земеделските произво 
лютели и семейните им и за не 
уредените още въпроси от съ
трудничеството

готовки на

с кооперация
та.

население също не е задоволи
телно — няма-казват избирате 
лите — едра сол за добитъка, 
няма гас и изобщо няма стара 
ние да бъдем снабдени добре. 
Надявахме се че обединяване
то на кооперациите в община
та ще съдействува да се нама
ли персоналът, да се подобри 
работата и сътрудничеството с 
нас. А то излезе обратно.

Още един наболял въпрос б«

Ток трябва на Висок — така 
би могло в няколко думи да се 
предаде искането на население 
то. Обясненията на този иск са 
че в такъв случай при частич 
но изравняване на живота 
градските условия би се спря
ло изселването на младите 
производството би си възвърна 
ло предишните размери, 
би имало и Други резултати ■ 
оживяването на този рейон.

Но искането не е уяснено до 
статъчно. Имаме пред вид то
ва, че за осъществяването на 
такова желание е нужна ини
циатива за събиране на сред
ства, защото електрифициране
то и изобщо благоустрояването 
на селищата с еосъществява на 
първо място със собствени сред 
ства на населението и с части
чна помощ на общината.

с

и

лута ги е продал.
Друго няма. А всъщност

Това
по

инолирация от Насоките и ре
чта на другаря ТПито в града се 
говореше за

повдигнат в беседите с предста 
вителячерноборсаджмй- пасищата из селски 
те мери, които принадлежат на 
кооперацията. „Кооперативните 
овце пасат навсякъде — в коо
перативното, в частното, из ут
рините. Селските овце ги го
нят от тяхното, а голяма част 
от утрините са разорани и до
битъкът няма къде да излезе. 
А от нас се иска да отглежда
ме овце. Имахме доверие в коо 
перацията, 
вярата. Сътрудничеството ни е 
нужно, 
почти”.

СУРДУЛИЦА
жки дом и др

Конференцията избра пред
седателство от 11 члена, три де 
легата за VII конгрес на СЮМ 
в Сърбия и 1 член за републи
канската конференция на СЮМ 
в Сърбия.

НОВ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
Миналия месец, пред празни 

ка на Републиката, в Сурдули 
ца бяха тържествено открити 
още три отдела при медицин
ския център 
линеколожки и лаборатория. С 
откриването на тези отдели о- 
кончателно е комплектувана 
цялата здравна служба в Сур- 
дулишка община, в която ра
ботят над 114 души, от които 
17 лекари.

Инициативата за строежа на 
помещенията и обзавеждането 
на отделите бе подета от насе
лението на общината и от ме 
дацинските работници. Тя бе 
приета от общинската скупщи
на и обществено-политически
те организации, които оказаха 
голяма подкрепа на акцията.

Строенето и обзавеждането 
на отделите бе осигурено със 
средства на стопански и други 
трудови организации, на самия 
медицински център и с даре
ния от страна на населението. 
Събраната сума възлиза на о- 
коло три милиона нови дина
ра, т.е., по-голяма част от из
разходваните за тази цел сред 
ства.

Медицинският център в Сур 
дулица ще бъде от голяма пол 
за яа населението от тази об
щина, която е териториално го 
ляма, с все още неразвити ко
муникации и сравнително дале 
че от по-оолидно. обзаведените 
здравни центрове.

На тържеството присъствува 
ха към 200 отборници и обще
ствено-политически работници. 
Привествено слово по случай 
откриването произнесе управи
телят на центъра лекарят Але

ксандър Николич, а председа
телят на ОС в Сурдулица от
кри обектите.

но сега загубихмеИЛИ ПЪЛНА ЗДРАВНА 
ЗАЩИТА, ИЛИ НИЩОМ. Величков М. Величковхирургически,

обаче те ни зарязаха
Здравното осигуряване също 

бе предмет на разговор във се
лата, които посети представи
телят Златанович. Избиратели
те се изказаха, че данъкът не 
е голям, но го покачва облага
нето за здравното осигуряване, 
макар да не се ползва много, 
Населението малко знае кои 
болести се лекуват безплатно и 
защо за някои се плаща в на
малени размери, а също така

Думата на отборника Това и другите изказвания 
бяха после предмет на обсъж
дане с представителя. Тод обе
ща, че някои от изказвания 
та и желанията на хората ще 
представи в общинската скуп
щина за обсъждане, за да бъ
дат разрешавани в кръга на 
възможностите и пълномощия
та на този орган.

ЗА СВОЕВОЛИЯТА НА ЕЛЕ- 

КТРОДИСТРИБУТЕРИТЕ
къщата без да обърнат глава.

Питах: Защо не искат да ме 
включат. Имат ли право на то 
ва?

На последната сесия на общи 
наката скупщина отборникът 
Милош Малссимович каза:

— Електродистрибуцията ни 
създава големи проблеми

Един от тях изтъкна в рази
скванията и отборникът Нико
ла Денко®. Ето какво казва той:

— Дали Електродистрибуция 
може да опре приключването 
в градеакта мрежа без каквото 
и да е решение на предприятм 
ето?

Строя къща. Подготвих всич
ко небходимо за приключване 
към мрежата, но електродис- 
трибутерите не иокат. А те не 
са компетентни за това. А та
кива случаи в Димитровград 
има много. Щцин Димитровград 
чанин например, преди три ме 
сеца искал да бъде приключин 
но те му разрешили. По също
то време десетина от тях въве 
ждали ток по частни къщи в 
града. Излиза, че някои могат, 
а други не могат да се вклю
чат в градската мрежа...

Също се държи и нишката 
група елекггродистрибутери, ко
ято адаптираше градската мре 
жа. Десетина пъти молих да ми 
поставят външните инсталации 
на конзолата. Минаваха покрай

Богдан БасовНе знаеха да ми отговорят и 
ми казаха, че шефът разреша
ва за това.

Имате ли акт за това? — пи 
тах ло-нататък.

Не, защото ако ти го дадем, 
ще ни съдиш и ще загубим. 
Считаме, че се касае за свое- 
волетието на електродистрибу- 
терите. Те очакваха да поскъп 
нат работите около въвеждане 
то на ток. Досега за приклю
чване плащахме по 5 нови ди
нара, а сега, когато скупщината 
•взе ново решение 
по 800 н.д. за въвеждане на ток 
само на един етаж.

Предприятието обаче трябва 
ше да завърши работи по це
ни, които са били в сила преди 
решението на акушцината.

Тава каза отборникът Ден- 
ков.

Не личи ли ви тази постъпка

БОСИЛЕГРАД
ФОРМИРАНИ МЕСТНИ ОБЩНОСТИ

Напоследък се излиза насре 
ща на исканията на събрания
та в Босилеградака община, 
•всяко село да има своя местна 
общност.

По този повод се провеж
дат събрания на избирателите 
на които се приемат устави, 
избират нови ръководства на 
местните общности и въвежда 
местно самооблагане в работна 
ръка или парично.

В Млекоминци е решено в ид 
мата година да се поправи учи 
лшцната сграда, мостът и няко 
лко селски пътища.

В Долни Злидол всеки работ 
ноепособен мъж ще даде по пет, 
а жените по 2 трудодни за по
правка на пътя към Бранховци. 
Подобни решения се взели съб 
ранията на избирателите в Гор

ни Злидол, Долна Лисица, До- 
ганица и др.

В ръководствата на местните 
оапоеобен мъж ще даде по пет, 
общности, избрани са обихнове 
но от 5—9 члена, Повечето от 
тях за първи път се избират в 
тези важни организации.

Изненадва ,че в някои села, 
и покра^ упоритите настоява
лия на общината, все още не са 
устроени местни общности. Та
къв е случая с Горна Лисина и 
още някои други села. Тук с« 
касае за разногласия, съществу 
ващи в най-остра форма между 
хората и активистите от селото.

плащаме

на електродистрибуцията личи 
на черноборсаджийака машина 
ция — да се чака в засада, да 
се чака удобен час, в който мо 
же нещо да се опечели ...

М. Б. В. В.
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НАГРАДА 

ЗА СОФК
Злаконстатира другарят

Няма някои съществеСЪВМЕСТНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ 

ЗАЛОГ ЗА НОВИ УСПЕХИ И АКЦИИ
1тех,
та нови ч.

изменения. Все още и яма яяни
законни разрешения в учекои

0иото дело, а приемането на ра 
заключения и резолю- 

необвързват пито просвет- 
работггици, мето общест-

По случай Деня на републи
ката Съюзът на организациите 
за физическа култура в СР 
Сърбия награди СОФК (Съюз 
на организацията за физическа 
култура) в Сурдулица с пет хи 
ляди нови динара за успешно 
организиране на акцията „Всич 

на снега" и даде специално 
признание за омасовя/ване на 
физкултурата в общината.

СОФК-а през тази година о- 
форми 20 спортни организации 
с над 3 хиляди активни чле
нове. Всички тези организации 
разполагат със съответните спо 
ртни реквизити и игрища. По 
тоя начин успехът на физичес 
ката култура от миналата годи 

продължава. Миналата го
дина в рамките на югославски 
те спортни игри и 
от първа и втора степен СОФК 
-а в Сурдулица устрои 
спортни състезания с над 19 
хиляди участници 
ци, земеделци и ученици-

зличии 
ции
иитое
вено-политичеоката общност, ко 

причина за известни не-Събор на просветните работници в Димитровградско ето е
годувания и различия.Секрстраят па ОК иа СКС Ге 

орги Алеюсов се застъпи таки
ва конференции по-често да се 
устройват, защото тс трябва да 
станат един пид трибуна, от ко 
по ще сс разисква върху педа- 
гогическаа мисъл. Разбира се, 
чо това ще бъде насърчение за 
просветните работници в рсша 
валето на образователно-възпи 
тателните проблеми. По-патат- 
тък каза, че много от посочени 
те проблеми трябва да се ра
зискват върху самоуправител- 
на основа в просветните оргалш 
зации

Реформата на училищата до 
днес но е забележила особен ус

Председателят на ОС Дими
тър Маиов се опря върху въп
роса за неквалифицираните про 
светиш работици, като при това 
наблегна, че самите колективи 
трябва да решават тоя въпрос.

Същсвремнно бе 
че прсведсшггс учебници от сър 
ро-хърватски език за нуждите 
на българската народност не са 
на нужното равнище. Импло е 
случаи, когаго преподавател от 
една специалност превежда уче 
бннк от друга. В тази работа 
сс ангажират хора, които не са 
подтикнати от желанието да но 
могнат на учениците, а главно 
зарад високите хонорари.

След няколко години просвет 
ните работници от Димитров
градска община организираха 
събор, на който се изказаха ка 
кво им тежи и настояха за съв 
местно решаване на всички про 
блесни, които са се явили като 
като продукт на нашето разви 
тие и самоупрасвителната ни пра 
ктика.

В събора взеха участие Мир 
ко Златанович, представител на 
републиканското вече. д-р Пе
тър Козич, представител на ре 
публиканскот.о културно-просве 
тно вече, Райко Зарков, предс- 
ставител в Съюзното културно 
просветно вече, Димитър Ма- 
нав, председател на ОС в Ди
митровград, Георги Алсксов, се 
кретар на ОК на СКС, Мнлорад 
Златанов, председател на общи 
нския синдикален съвет, Илия 
Петров, председател на общин
ската конференция на ССРН н 
'председател на Съвета за про
света и култура при общинска
та окупмона.

Съборът разиамва върху до
клада за успехите и проблеми
те в училгпцата пре зминалата 
учебна година и върху някои 
от тезисите на Съюзната скуп
щина за образованието.

Между другото бе констати
рано, че учителите в Димитров 
г.радско покрай своите задълже 
ния в училищата не изоставят 
и своята дейност в сферата на 
обществено-политическата рабо 
та. Същевремнно бе изтъкнато, 
че учебното дело преживява 
криза в тези динамични години, 
която се явява като продукт 

на новите отношения в нашата 
страна. Училищната традиция, 
която с години е царувала, не 
може лесно да се махне, защо-

На събора бяха изтъкнати и 
други проблеми за разрешаване 
материалното положение на пр 
осветците работници, планова
та работа на училищата, двуе
зичното обучение, пионерската 

обществена 
и нейните пробле

«и

изтъкнато, организация като 
организация 
ми, ииспекциопата контрола и 
нейната роля, материалното еъ
стояиие иа училищата,

В разискванията взеха уча
стие и Методи Георгиев, дирек
тор на гимназията, Кирил Т,ра 
йков директор ма основното у-

Нико

на

състезаниячилище, преподавателите 
ла Депков, Кирил Петров, Де 
мко Младенов, Любомир Голу- 
бович, Стратко Гюров, Слобо- 
даи Николов, както и Райко За 
рков, Илия Петров, Петър То-

1.400

Босилеград работни-

Транспортното предприятие 

в реформата
доров и др.

М. Вел.К. Трайков

АЛКОХОЛИЗМЪТ -
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ

Кризата, която преживява тра 
иопортното предприятие „Весна 
кобила" в Босилеград още про 
дължава. Тя започна още в на 
чалото на стопанската рефор
ма. Изглежда, че това най-гол 
ямо босилеградско предприятие 
нс е показало необходимата на 
ходчивост в новоизменените и 
мисване. Именно в тези обсто
ятелства трябва да се търсят 
причините за слабите успехи.

Не става въпрос, че няма ра 
бота. Напротив — то има мо
нопол в комуната. Касар се за 
други неща, котите са от реши 
телно значение за дейноста и 
успеха на предприятието. Това 
са прекомерно повишените раз 
ходи и слабата вътрешна орга 
зация на предприятието. Това 
са тъкмо две важни неща, кои 
то в изискванията на реформ- 
мат имат отделен третман.

Първият момент преди всич 
ко се отнася до повишените ра 
зходи при проддържането на 
транспортните и други средства.

Например за поправки на авто 
буен и камиони за девет месе
ца са изразходвани 170.000 но
ви динара. В сравнение с мина 
лата година, повишението е зна 
чително. Подобно е и с разхо
дите за инвестиционно подър
жане и др. Предприятието оба 
че най-големи суми харчи за 
изплащане на транспортните 
аредства. За тази година — ци 
фрата наистина е импозантна 
— 960.000 динара, при съвкуп
на годишна реализация от 4 
милиона нови динара.

Кои са причините за тези 
разходи, каквито нямат други 
сродни предприятия?

Главно поради това, че векът 
на транспортните средства на то 
ва предприятие е два пъти по 
къс от предвидения. Това е по 
следствие от лошите пътища, 
които свързват Босилеградско 
с вътрешността. Това е факт, 
който не може да се отрече. 
Обаче става въпрос дали е и 
единственият. Известно е, че 
грижата на отделни работници 
за средствата на предприятие
то е недостатъчна. Именно по
ради това автобусите и камио
ните много по-бързо се износ
ват, отколкото би трябвало.
ВЪЗНАГРАЖДАВАНЕТО НЕ 
СТИМУЛИРА РАБОТНИЦИТЕ

Изследванията на Цветан Васев
Цветан Васев от с. Славиня, 

по математика и директор на гимназията 
в Димитровград, сега работи в Института по алкохолизъм в 
Белград. Като специалист по икономически въпроси, се зани
мава със изследване на алкохолизма в зависимост от социал
но-икономическите проблеми на нашето време.

някогашен преподавател 
„Йосип Б<роз Тито”

лиците от средата на семейства 
та с ниски заплати. Затова тря 
бва да се предприемат мерки 
за промени в структурата на 
производството на овощията. 
Това ще обезпечи качествена 
прехрана населението, ще се на 
ма ли възможността на произ
водство н аалкохол. За такава 
употреба на алкохолните пити 
ета имат влияние и цените. В 
това отношение има твърде пн 
тересни явления. Ще дадем са
мо една малка таблична, коя
то най-красноречиво говори за 
това. В периода от 1958 до 1966 
покачването на цените на ово
щията и алкохолните питиета 
е следното:

то вее още има мнения, че учи 
лището трябва да остане тако
ва, какаото е било преди ня
колко Другарятдесетилетия.
Петър Козич по тоя въпрос ка 
за, че някои хора желаят да
консервират училищната тради 
ция, да не допуснат щото напре 
дничави неща, които живеят с 
духа на времето да се афирми 
рат.

Димитровград Цените на ябълките се 
увеличили с 
гроздето 
сливните 
бирата
ракия до 40 градуса 
виното

5.3 пъти 
3,5* пъти
4.0 пъти 
2,7 пъти
2.3 пъти
2.0 пъти

Цветан Васев

НАСКОРО АВТОМАТИЧНА ЦЕНТРАЛА — Защо вие като икономист 
се занимавате 
алкохолизма?

— Този въпрос ми поставя
ха и други- Това е нещо нео
бикновено, защото всички счи-

с въпросите на

Един отдавнашен договор ме 
жду Общинската скупщина, тру 
девите колективи в Димитро
вградска община и и ПТТ в 
Ниш се реализира. Неотдавна 
бе завръшен новия жилищен 
блок, в приземието на който се 
сместиха пощата и Банката. 
Според функционалността на 
помещенията, съоръженията, 
които се монтират, гишетата и 
холовете и двете модеерни теле 
фонни кабини, за новата димит 
равградска нова поща, без пре 
каляване може да се каже, че 
е една от най-модерните и най 
съвременните на територията 
на ПТТ Ниш.

Вниманието на минувачите, 
а особено на димитровградча- 
ни, не привлича само хубавата 
постройка. Интерес предизвик 
ва и автоматичната телефонна 
централа. В момента се монти
рат съобщителните съоръже
ния. Очаква се за Нова година 
новата централа да бъде пус
ната в действие. В първо вре
ме, централата ще обслужва 
■само Димитровград, а в нача
лото на април ще се включи с 
дванадесет канала с останали
те градове в страната. Към цан 
тралата ще могат да се приклю 
чат 200 телефона, а с растежа 
на града ще се разширява и 
мрежата на телефонните або
нати. Автоматичната централа

>
Другият момент се отнася до 

неразрешените вътрешни въп
роси, от които зависи издигане 
то на производителността 
труда, пестенето, дисциплината 
и др.

Тук на първо място става въ

Такова низко увеличение на 
цените на алкохолните питие-

,:жт
Ж'

"
прос за начина на възнаграж- 
дан ето. То е застаряло и не 

Щ» стимулира. Системата на твър 
. жУ ди заплати е отживяла, защо 

ь щ то ограничава залягането на 
■работниците и им позволява 
ои карат: „ден да мине друг да 
дойде“.

Разбира се' при това положе 
ние изостават индивидуалните 
възможности и способности. 
Сигурно е, че слабостите на 
възнаграждаването създават и 
редица други последствия.

Колективът на предприятие
то вече съзнава своите слабос
ти и прави опит да ги отстрани. 
Вече се готви нов правилник, 
който трябва да разреши един 
ключен въпрос ,какъвто е въз 
награждаването. Ще се изработ 
ят и допълнят и някои 
правилници които регулират 
отношенията в предприятието.

Но това е само началото на ед 
на широка предстояща акция 
за отстраняване на слабостите 
на (-предприятието, изпъкващи

е работа на ме-чат, че това 
дицината. Но това е само ед-на та в сравнение с овощните пло 

дове има голямо влияние вър- 
здравословното 

на хората.

ната страна на въпроса. Алко
холизмът заслужава по-широ- 
роко изследване. Той не е са- ху състояние 

Ние в Института 
считаме, че цените трябва да се 
стабилизират за да може овощи 
ята да бъдат по достъпни на хо

< $ мо здравословен, не и социално 
-икономически проблем.

— Можете ли\ да пи кажете 
пещо из дейността на институ
та в който работите?

— В института, в който рабо 
досега са минали над 

алкохолици. Счита 
че тази болест е трета по ред- 
веднага след болестите на сър
цето, а преди и ТБЦ. у Нас и- 
ма условия за развитие на тази 
болест предвид 
благоприятни екологически 
ловия за. развитие на овощар
ството и лозарството. У 
кохолизмът

>>..
Яд рата от алкохолните питиета.Ж

— Кои проблеми сте засегна
ли в магистърската работа коя 
то сте отбранявали на 2 юли 
1968 година?

— В магистърската работа аз 
исках да посоча някои ико
номически възможности на По 
нишавието като застъпвах мне 
ниего, че то може да влезе в 
ред на развитите краища в 
страната. Заглавието на моя 
ТРУД е „Стопански проблеми 
на източна Сърбия със специа 
лен поглед на Понишавието”. 
В това направление ще рабо
тя и в бъдеще. Считам за ну
жно това да направя и като 
човек ,който милее за напредъ 
ка на своя край. Затова искам 
да посоча възможностите за 
икономическото развитие на По 
нишавието. А то има добри 
условия за развитие.

тя,
15 000 се,

г?рат

щ
Й1 11г ишт на това, че има 

ус-Пощата в Димитровград
нас ал 

е захванал 4°/още може да поеме 1 200 телефо 
ини абоната.

Но това не е всичко.
Димитровградската поща ще 

получи и телетайп.
ПТТ в Ниш за оборудването 

на димитровградската поща е 
инвестирала към 1 200 000 нови 
динара, а Общинската скупщи 
на и трудовите организации в 
Димитровград са обезпечили 
150 000 динара за оградата.

Дано има повече такива до
говори.

от целокупното 
някои

население, а 
азтори считат, че този 

процент е и по-голям. Затова
както виждате алкохолизмът 
представлява сериозен социал
но-икономически проблем и зае 
лужива внимание на 
общественост.

други

нашата

— Какво считате 
чина за увеличаване на 
то на алкохолиците?

— Характерно е, 
увеличава числото на

като при- 
число-

в рамките на стопанската рефо 
рма. че у нас се 

алкохо-М. Б. В. В. Б. Николов
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От сесията на съвета трудовата общност в ОС Босилеградна Наши картинки

Един уволнен, а трима наказани по саеаиее НА ЕДНА злоупотреба
Последната сесия на Съвета 

на трудовата общност на общин 
ската скупщина в Босилеград 
беше необикновено бурна. При 
чината беше тази, че тоя

динара, подписана от Станко- 
вич. По коридорите на скутци 
«ата се разшавали 
чари и търговци и започнали 
да дават изявления. Ето какво 
може да се прочете в някои от 
тях.

Към средата на ноември сред 
продавачите и келнерите в Ди 
митровград настъпи суматоха. 
Причина: разнесе се слух, че 
санитарният инспектор Стан- 
юович аи отива. Развълнували 
се хората, та не знаели какво 
давач, дошъл в скупщината и 
да правят. Георги Костов, про 
показал квитанция на 300 нови

чай пренебряпва 
рира крайно лоша

се и се толе- 
дисципли-

на, с което се отрича и оня 
на Насоките, който 
общинските служби. Той 
кна, че наказаните много 
е упреквал, но те не са 
пили своето отношение. Сега те

отново ще се върат по работни 
те си места и общината ще им 
за плати онова време през кое 
та са били отстранени от рабо 
та. Значи вместо решение — 
двойна вреда.

гостиляи-
дял

се отнася до 
изтъ

само
управителен орган трябваше да 
реши дали четирима служещи 
да се уволнят или не. Преди то 
ва срекретарят на общината ги 
е отстранил от работа, а дисци 
плинарната комисия е взела ре 
шение да бъдат уволнени. .

Но както и обикновено, и се 
га се стигна до разногласия ме 
жду секретаря и Съвета на т.ру 
дозата общност. Именно, секре 
таря се залагаше да се прие
мат решенията н адисциплинар 
нага комисия, защото се касае 
за тежка повреда на трудовата 
дисциплина и неизпълнение на 
най-ооновните задачи от страна 
на тези служещи. Впрочем, Съ 
ветът не беше на такова мне
ние и трима освободи от това 
най-остро наказание, а само ед 
ного уволни.

Сигурно е, че уволняването е 
последща мерка, но в общината 
е необходима. Тук се касае за 
особено слаба дисциплина, по
ради което общината губи авто 
ритет и доверие, а налице са и 
други последици. Но ето, че 
тоя самоуправителен орган из-

пъти Сретен Цеков, продавач, меж 
ДУ другото заявил: През фев
руари настоящата година влезе 
(мисли на Стаккович) в помощ 
ния магазин с цел да върши 
санитарен контрол и ми каза да 
затворя вратата. След това Ста 
нкович ми поиска всичките па 
ри, които имам. Понеже нямах 
пари, по негово настояване да
дох му от своя джоб 6 500 ст. 
динара.. . През април взе сто 
ки за 4 500 динара и ми каза, 
че ще плати... Преди две сед 
мици, вместо да ми даде пари
те — ми поиска още 30 000 ди
нара! Нямах доверие да му 
дам. Той започна да ми се зака 
«ва и ми каза как зная до 11 
часа същия ден да му намеря 
30 000 динара ...

На продавача в „Блед” пър 
во дал нареждаме да не прода 
ва хранителни стоки, а след то 
ва, в магазина, му обещал, че 
няма да му състави акт ако му 
даде 25 000 динара. Понеже про 
давачът нямал толкова пари — 
Стаккович искал от дневния па 
зар. И той му дал.

Подобно минали и Милан Сто 
илкович, Крум Ненков, Тодор 
Каменов, Младен Денчев, То
дор Тричков и други. В този 
„инапектораки’’ поход Станко- 
вич „взел на заем“ 252100 ста 
ри динара, а и известно коли
чество стоки.

Санитарният си имал свой 
„фах”. Действувал с ония, ко 
ито му били под ръка, а не с 
онези, на които не могъл да на 
кара „страх в костите“. Злоупо 
требявайаси служебен пост, 
Стаккович изгубил доверието и 
в колектива и в града.

Но, това не е всичко. Когато 
била направена проверка на не 
говата работа — установени би 
ли редица нередности и злоу
потреби. Комисията установи
ла, че до деня на проверката са 
нитарния инспектор не внел на 
жиро-сметката 62 000 стари ди 
нара, взети като глоба. Освен 
това Стаккович не могъл да до 
каже откъде са му блок-квита 
нциите на 50 000 стари динара.

Срещу санитарния инспектор 
е заведено дело за углавно де
яние, а даден е и на дисцишш 
нарна отговорност.

Не е трудно да се стигне до 
някои изводи, които сочат две 
явления, дали възможност на 
инспектора да влезне в колово 
за на необуздани злоупотреби. 
Преди всичко, на продавачите 
е ясно, че не смеят да правят

изме-
в. В.

Криминални деяния в Димитровградско

Преобладават дребни кражби
Данните за криминалните 

стъпления в 
та община 
за голяма
броя, нито по причинените 
ти те не надминават миналого
дишното равнище. Обаче кри- 
миналът си е криминал, т.е. об 
ществено опасно деяние, и зае 
лужаша вниманието <и на орга
ните за борба против него, и 
на службите и организациите, 
които косвено са длъжни да се 
борят за изкореняването му.

пре
Димитров градока- 

•не дават основание

кола и мотори, шушкавци. От
краднат е даже и един плуг, 
което много рядко се е случа- 
вало в тази комуна. Но стой
ността на краденото с малка — 
към 20.000 дин.

Освен кражбите са регистри
рани щети, причинени на чуж 
до имущество, но не се знаят 
подробно подбудите за тези де
яния. Има разрушаване на ко
либа, чупене на прозорци и 
опожаряване на фураж, на 
държавна гора и др.

-приход от продадени пластмасо 
ви простирки.

Също в „Овобода” временен 
магазинер е направил дефицит 
от 3.000 динара, продавайки ко 
нфекционни изделия на събо
ра. Неговият помощник е зая
вил, че дефицит не е могло да 
има, защото стоката е продава 
на с надценка.

Последният магазинер, по ли 
каптирането на стоките на „Се 
дми юли” е заподозрен, че е 
отчуждил обществени пари, 
разпродажбата на стоките.

Има случаи и на незаконна 
търговия. Лица от друга кому
на се препродавали купена от 
„Братство” вълна, а Сава Ми- 
лошев от Димитровград се е за 
иимавал с купо-продажбата на 
добитък.

Въпрос е обаче дали това е 
всичко. Знае се, че мнозина ма 
газипери от кооперация „Сто- 
чар” имат по около 1-000 дефи 
ра дефицит, обаче кооперация
та иска да уреди сметките си 
пред граждански съд, защото 
било по-ефикасно и по-бързо.

тревога. Нито по
ще-

ОТ ЧУШКИ ДО ТРАНЗИСТОР СТОПАНСКИЯТ КРИМИНАЛ 
„В УПАДЪК”

Досега са регистрирани 92 
криминални престъпления, ка
то най-много са кражбите. Все 
пак е имало и по-тежки дея
ния — например убийство на 
дете -при раждане, едно разбой 
ничестео, незаконно ползване 
на обществени пари и др. В 
46-те кражби, извършени в ра 
зни райони на комуната, и то 
предимно от възрастни хора, е 
крадено всичко — от чушки до 
транзистор. Има кражби, на се 
но, пари, велосипеди, желязо, 
часовници, цигари, части

разява някаква солидарност, ко 
ято никак не може да се разбе 
ре като положителна.

Но да кажем по-конкретно за 
кои служещи се касае и какви 
престъпления са направили, за 
които са и наказани от дисци
плинарната комисия.

Стойне Тодоров, служещ з 
общинската имуществено-прав
на служба постояно пиянству- 
вал, напускал работното си мяс 
то и не е изпълнявал задачите 
си. За тези неща дисциплинар
ната комисия го наказали с по 
следно предупреждение. На се
сията секретаря на общината по 
иока за него уволнение, обосно 
вавайки предложението си 
това, че Стойне -не приема за
бележките му вече няколко го 
дини-

В сравнение с миналата го
дина, съобщават компетентни
те, стопанокият криминал е на 
•малял. Регистрирани са 
седем -престъпления, а общата 
стойност на причинените щети 
е по-малко от 20.000 динара.

дефицити, 
за услужване с обществени па 

търговия,

само

Става въпрос за

ри и за незаконна 
водена от неавла-стени лица.

В „Свобода“ касиерът на
профорганизацията е похарчил 
за свои потреби 8.3000 динара,от НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

ПО-ПОЧТЕНИ
I2 © гб ш, к се ‘й3 т ш т

В един ден чух няколко разказа за лъжесвидетелству- 2 
2 ването. 2

— Неотдавпа — започна разказа си един селянин — ето 2 
2 ти го Н. при мене: „Такава и такава работа, дошъл съм, вика,2 
2 да ми подпишеш за пенсия. Аз пали бях ратай у тебе през 1926 2 
2 и 27 година?” Изгледах го, не може да е забравил чак толко- 2 
2 ва, и му казах; че е бил, ама 1924 и 25 година. 2
' А той, синковеца, ни пет, ни шест, изтърси: „То е така, ^
2 бае, ама аз наглавих тия години е други свидетели, та рекох ^ 
? сега да поприхвана и овия две. Какво пък толкова — годилите ^ 
^ са все еднакви.” 2

— Не му подписах — завърши разказа си човекът.

1 Само десет кражби и други 
престъпления са извършени от 
непълнолетни лица. Извърши
телите това го правят за пър
ви път, а част от тях и не са 
от пределите на комуната. Най 
-опитан между тях е един То
йота от Ясенов дел, който ня
колко пъти е правил подобни 
прояви. Откраднал е два вело
сипеда в Димитровград, три в 
Пирот, насилствено е отворил 
амбулаторията в Т. Одоровци, 
без да вземе нещо, ханчето 
при Поганавоки манастир съ
що. Даже е могъл да стане у- 
биец, подстрекаван от възра
стен човек от Т-рънско Одоров 
ци. За щастие не успели Да се

2с

I„СВИДЕТЕЛИ"
Съветът отхвърли предложе 

нието на секретаря.
Този орган подобно постъпи 

когато се касаеше и за куриера 
на местната канцелария в с. Бр 
анковци, който цяла година не 
е изпълнявал и най-основните 
си задачи. На хората от райо
на на тази канцелария не е из 
поръчил над 1.000 данъчи чеко 
ве, поради което им е причи
нил голяма щета. Много от тях, 
поради небрежността на курие 
ра, макар че са честни граж
дани и редовно си изпълняват 
обществените облаги, сега са би 
ли принудени да плащат и ли
хви.

Подобен е случая и с Ангел 
Ангелов, куриер от горнолюбат 
-оката
що и той не е раздавал да
нъчните чекове, различни пока 
ни и др. Но въпреки това, той 
се опивал да покаже, че е вси 
чко в -ред.

2

А просветаикът в общината в Димитровград също има ^ 
2 доста такива разкази. Ето един и от неговата сбирка..
2 — Един ден дойде при мене бай Д: „Идвам за свидетел на 2
| едни мой наборлия, че е завършил е мене училище. Ние е него ^ 
2 заедно карахме тая пущина — от първо до четвърто. Така де.” ^ 

Взех машипата и започнахме. А той, като грамофон, под- ^ 
2 робно-подробно разказва как са учили. 2

После свършихме с показанието и му подпесох да го под /,

2

СЛЕДСТВЕНАТА ПРОЦЕДУ
РА НЕЕФИКАСНА

услуги с пари, па макар и да се 
касае за инспектора, който сам 
им дал повод, че трябва да го 
подмитват, за да -не им съставя 
актове и налага мандатни гло 
би. Две от жертвите «а Стан- 
-кович паднали в изкушение са 
мо затова, че „били чули”, че 
Станкович взима пари на заем, 
а не ги връща. Нима не може 
да се каже, че другите не са 
злоупотребили своя пост щом 
са давали пари от дневния па 
зар, или стоки на вересия?!

Повече от една година Стан- 
кович работил какаото си искал 
и затова ще стигне на подсъдима 
та скамейка и широката обще
ственост. Интересно е, че в ор 
гана на управление никому не 
хрумнало да погледне как ра
боти санитарният. Дори не пра

В борбата с криминалните 
престъплспия има пс едпа тру
дност. Въпреки това оргапите 
са успели да открият към 63'/о 
от извършителите. Успехът би 
бил още по-голям, ако гражда 
питс па време са обаждали за 
станалото и пс са се опитвали 
да открият престъпниците са
ми. Закъспявапсто е довежда
ло до унищожаване па следи
те, до бягство на извършителя, 
а това утежпява диренето.

Най-голяма трудност в бор
бата с криминала засега е нее-
фиксноотта на следствената 
процедура. Двадесет месеца по 
чти се води следствие на вино 
вните по ликвидирането на „Се 
дми юли”. Повече от една го
дина се протака следствието по 
дефицита от 17.000 динара на 
магазинери от Т. Одоровци и 
Каменица. Има и други след
ствия, които траят по толко
ва. Какъв ще е ефекът, кога
то след толкова време винов
ните се изкарат на съд? И ко 
лко силно ще действува то ка
то предупреждение на други
те.

22 22 пише.местна канцелария. Съ знаеш ли какво направи? Само мс изгледа и рече: „Тюх, 2 
2 мама му да..., как да подпиша като съм неграмотен? Я Дай р 
2 да топна с пръст.”
й Скъсахме показанието и той си отиде.

22
!

2I ■№
А знаете ли колко стаж е изкаран за окупаторския път 2 

Искровци и Петачипци? Ако толкова работа е паднало 2 
цяла автострада. А то и диря няма от ^

22бе-Изглежда най-драстичен
случаят с Найден Милен

ков, завеждащ местната канце 
лария в с. Бранковци. Той на
пускал канцеларията в работ
но време, пиянствувал по село 
то и «е позволявал на хората, 

някоя рабо

2 при
2 там, сега щеше да е 
2 него.

ше

22
пякой щял да доведе | 

детска ^
2
2 Когато из коридорите чуете как
2 „сюрия свидетели”, които ще му потвърдят правото па 
2 добавка, па стаж за пенсия или за ценз, нс си ли помисляте, ^ 
| че в сюрията мнозина може да са като тези от горните раз-1

\ Но хората и по такъв начин си осъществяват „своето 2
2 право”. Служещият не всякога е в състояние да открие лъжа- / 
(та а процедурата за установяване достоверността на показа- / 
2 иията е дълга и широка. Иначе щяхме ли да имаме толкова ^ 
2 пенсионери и съмнителни трудови стажове? с
'■ Лошото обаче е на друго място. Съселянипът или
2дът, които знаят истината, рядко ще се явят, че сди-кой си 2 

лъже. По-често предпочитат да си мълчат, да пс си турят та- ^ 
2 валеж в гащите. Даже се стига дотам да се пораждат съмпе- ^ 
2 ния към служещите и ръководните, че те „позажумели, пред р 
2 бутната пачка с банкноти”, или им бил „свой този, които си р 
^ с изкарал пснсийка с лъжесвидетсли. ^
й Не се съмнявам в служещите. Убедсп съм в другото /.
|че лъжесвидетелството е „голяма ткачшща’, защото малцина, 
2 са били наказани за лъжесвидетслствуванс. М .н. и. ^

дошли да овършат 
тата да влизат в 
та. Няколко пъти бил крайно 
пиян и от канцеларията прех-

канцелария-

.върлян в болницата.
Единствено при него се стиг-

секре-
вили проверка и на квитанци
ите, с които бил задължен, все 
докато не започнали да приети 
гат оплаквания и изявления. И 

Санитарният бил 
отго-

-!съгласие между 
Съвета на трудовата об 
и се взе решение тоя

съсена до 
таря и 
щност
служещ да бъде уволнем.

2
2

още нещо.
даден на дисциплинарна 
вориост за съвсем друпи неща, 
но дисциплинарната 
нищо не предприела да му по- 

каквото си

ОбщинскатаСекретарят на 
скупщина каза, че се намира в 
едно деликатно положение и не 
е в състояние да превзима ка
чествени мерки, поради разно
гласията с органите на самоуп
равлението. В конкретния слу-

комисия

пречи да прави 
иока. М. В.м. н. и.
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От събора на просветните работници в Сурдулица

РАВНОПРАВЕН ЛОРД КЪМ УЧЕБНОТО ДЕЛО
ние. Квартирите, с които раз
полагат просветните работници 
и занапред да останат на раз
положение на училищата,

квартирния

На 12 т.м. ое състоя събор 
на проовените работници от Су 
рдулишка община. Освен око
ло 250 просветни работници, на 
събора присъствуваха и Радо- 
ван Пантович, секретар на 
Главния отбор на ССРНС, Ду- 
шап Стойкович, секретар на 
ОК на СКС, Станиша Стайко- 
вич, председател на общинска
та скупщина, Милорад Тасич, 
председател на ОК на ССРН, 
Джока Стояновкч, председател 
на общинския профсъюзен съ 
вет и Стоядин Стоилкович, пре 
дседател на ОК на Съюза на 
младежта.
След информациите, ноито под 
несоха делегатите от конгреса 
на профсъюзните работници — 
Джока Стоянович и конгреса 
на Съюза на комунистите в СР 
Сърбия — Милан Величков, 
които по-обстойно говориха за 
проблемите в областта на об
разованието и възпитанието, 
присъствуващите бяха запозна 
ти с материално-финансовото 
положение на образователната 
общност. Бе посочено, че за по 
дмиряваие на тазгодишните ну 
жди на учебното дело в общи
ната са нужни още около
704.000 динара. При това бе из 
казано и съмнение, че едва ли 
в бюджета ще се осигурят
120.000 от данъка върху дохода 
и 80.000 от другите образовател 
ни общности, което ще рече, че 
дефицита за учебното дело за 
1968 година ще възлизе на над
900.000 динара.

В станалите разисквания 
след това бяха разкритикувани 
компетентните фактори в об
щината, които в течение на ця 
лата 1968 година не можаха да 
намерят решение за материал
но-финансовия въпрос на уче 
бното дело. От друга страна, до 
като учебното дело бе в неиз
вестност дали ще получи нуж
ните средства, органите на об 
■щинекото управление освен ре 
довитите лични доходи са дели 
ли надбавки. Макар че мина
лата година увеличиха лични
те си доходи, те и тази година 
през месец ноември увеличиха 
доходите си с още 7% с възвра 
тно действие от началото на 
годината. Личните доходи на 
просветните работници пък сто 
ят замразени на равнището от 
1968 година. Вместо да се фина 
нсират техните програми изпъл 
нения, то те получават според 
ведомостите от 1966 годи

на. Причината е там, че об
щинското управление е успяло 
чрез скупщината Да обезпечи 
около 350.000 дин. повече в сра 
внение с миналата година. А то

ва са постигнали по тоя начин, 
че държат няколко вакантни 
места, за които осигуряват сре 
делва, а които не попълват със 
служещи, макар че на бюрото 
за заемане на работна ръка 
мнозина завършили чакат ра
бота.

Тези сведения оправдателно 
възмутиха присъствуващите, кц 
ито осъдиха тази постъпка ка
то наблялнаха, че общинското 
управление е привилегировано, 
защото докато, и стопанството, 
и другите отрасли, едва свър
зват двата края, общинското уп 
|равлание дели надбавки. С 
други думи 
лвените организации, които жи 
веят от общинската каса са раз 
делени на ааемни и пришилеги 
ров а ни.

В разисювашгето, взе учасие 
и Радован Пантович, който из 
тъкна, че макар случайно се 
озовал на събора, то изцяло се 
е запознат с проблемите на 
учебното дело, които не са мал 
ко на брой. За да се решават 
всички наболели въпроси ще 
трябва по-често да се устрой
ват подобни събори и приемат 
конкретни решения. При раз
пределението на средствата (ма 
кар и недостигащи) освен за
конни основания, трябва да се 
държи сметка и за обществено 
политическия момент, защото 
съвсем неправилно е докато в 
стопанството получават мини
мални лични доходи, а в учеб 
ното дело парите недостигат, 
общинското управление да 

дели надбавки. Същото мне
ние изказа и др. Жика Радой- 
лович, който даде и посяенения 
във връзка с плащането на да 
нък върху дохода от страна на 
строителните работници, чиито 
семейства са в Сурдулишко, а 
те работят във вътрешността. 
Също така той говори и върху 
проблемите на изостаналите ра 
йони в страната.

Накрая единодушно бе при
ето заключението да се подо
брят условията в образовател
но-възпитателните институции. 
Осъдена бе постъпката на об
щинското управление и прието 
или със същия процент да се 
увеличат и личните доходи на 
просветните работници, или 
пък те да върнат взетите пари, 
като срещу отговорните се пре 
дприемат наказателни мерки. 
Също така бе прието месечни
те принадлежности на просвет 
«ите работниции понастоящем 
редовно да се изплащат, защо
то досега винаги са закъснява
ли, което не е случай с орга
ните на общинското управле-

ка-
то понастоящем
въпрос «а преподаватели — 
опециалисти и занапред се ре
шава, а общинската скупщина 
взе решение за изплащане 
па квартира и отопление на учи 
телите на село- Също бе закл
ючено органите, общеотвено-по 
литическите организациии и об
хцинската скупщина да намер
ят решение за материално-фи
нансовия въпрос на

за 1908 година, и то да 
седващото

учебното
делю
бъде озакюиаио на 
заседание на ОС.

Заключенията от събора ще 
бъдат представени на общество 
но-политичесгсите организации и 
общинската скупщина, а за ма 
термалното положение на учеб 
ното дело обстойно ще бъде ос 
ведомена Републиканската об
разователна общност.

изв ъип р оизв ОДС

Дегмеде да иззимеят с голите дирници?!
М. Величков

СПОРТ

Изгледите на „Асен Балкански“
с подвижност, борбен дух, ко
ето липсва у по-старите.

Значи и тук се налага разре 
шаването на спортно-техничес 
ските проблеми.
ИЗГЛЕДИТЕ ЗА ПРОЛЕТНИЯ 
ДЯЛ

Без стремеж да пророкуваме 
иска ни се да кажем дума-две 
за класираното на ,,А. Балкан
ски” в края на първенството. А 
като прогнозираме се обосно
ваваме главно на възможности 
те, с които разполага отбора. 
Ние точно не може да кажем 
кое място ще заеме, но ако про 
дължи със същия темп, ако не 
разчита на случайности и сери 
озно се продготвява, то трябва 
да очакваме значително покач
ване т.е- нареждане между пър 
вите три отбора. Обаче ако и 
занапред останат да тегнат ста 
рите проблеми — организацио
нни, спортно-технически и пр- 
— може да очакваме и по-нис
ко класиране. При това не тря 
бва да забравим, че изнанадите 
във футбола са възможни и са 
почти ежеседмично явление, та 
ка че всъщност никой не може 
да гарантира такъв или инакъв 
успех. Ние бихме се радвали 
ако изненадата през пролетния 
для бъде приятна.

сразиха отбори, които наистина 
са опасен противник на свой 
терен — например „Единство”, 
а ако бяха по-съобразителни 
нямаше да дадат една точка на 
първеница да занесе от Димит 
ровград. Па все пак трябва да 
■признаем, че футболистите по 
лагаха максимум усилия у да 
ваха всичко от себе си само да 
■победят.

В есенния дял на футболното съ 
стезание за 1968—69 година ди
митровградският футболен от
бор „Асен Балкански” зае чет
върто място. Любителите на 
футбола в Димитровград могат 
да бъдат и доволни, и недовол 
ни. Могат да бъдат доволни от 
това, че димитровградските фут 
болисти заемат едно от челни
те места в групата, в която се 
■състезават междузоновата 
група. Още повече, че в тази 
група се състезават футболни 
отбори (действително по-слаби) 
и от много по-големи градове 
в републиката — Пирот, Лее- 
ковац, Ниш и др.

Но димитровградчани могат 
да бъдат и недоволни, защото 
според силите и възможности
те „Асен Балкански” може и 
трябва да се състезава в по
виеш ранг — Нишката зона. За 
щото той е единствен отбор в 
град с над пет хиляди жители, 
а немалък брой по-малки гра 
дове имат овои представители 
в Нишката зона.

Усилията на димитровград
чани за най-добро подреждане 
в таблицата бяха видими. В по 
следните няколко кръга на есе 
нния дял футболистите настоя

НУЖНИ СА ОРГАНИЗАЦИО
ННИ ПОМЕНИ

Не са достатъчни обаче само 
усилията на футболистите. И- 
зиакват се далече по-добри от 
ношвния между играчи, тре
ньор и ръководство. Както из 
тъкват специалисти по футбо
ла ако тоя триъгълник не е на 
равнище, тогава няма и успех. 
Понастоящем почти не същес
твуват никакви самоуправител 
ни отношения. Самоуправлени
ето в тоя отрасъл на обществе 
ния живот изцяло не е завою
вало онова уважение, с което 
ползва в другите отрасли — 
стопанството, обществената де
йност и пр. Защото, както твър 
дят голям брой футболисти, 
участието на тоя или оня иг
рач, без оглед на формата, в 
която се намира, изцяло зави- 
сяло от волята на треньора. 
При това обстоятелство не ви
наги подборът на играчите бил 
най-сполучлив.
От казаното личи, че тоя въп
рос незабавно трябва да се на 
мери на всеобщо разискване 
сред сиротните дейци и спорти 
стите.
ПОВЕЧЕ ДОВЕРИЕ У МЛА
ДИТЕ

Казахме вече, че при опреде 
лянето на състава предпочита 
ло се 
по-стари 
опитност е и по-голяма. Трябва 
да признаем, че понякога по- 
старите футболисти оправдава 
ха доверието на треньора. Но 
има случаи, когато те бяха и 
причината за поражение, 
слодим ли цялостно 
и онова, което сме забележили 
за тях открояват се няколко и- 
мана — Пейчев, Петров, Кръс 
тев, Манов и пр. — главно мла 
ди футболисти,
1Нно са били добри. Нима 
■сериозни подготовки и постоя 
■нни тренировки .не могат да се 
„създадат” още такива, футбо
листи? Защото 
ли, че освен с физическа 
дръжлизост те се отличават и

ваха да спечелят и спечелиха 
възможно най-вече точки. Те

С. Н.

Сурдулица_
СД „М. Пияде“ най- 

добро
АВТОПРОИЗШЕСТВИЕ В ДИМИТРОВГРАД

На шести декември на меж
дународното шосе Ниш — Со
фия, при мотела в Димитров
град се случи автопроизше
ствие. Едно лице е загубило жи 
вота си ,а две са тежко повре
дени.

Митническият служец от Ди 
митровград Неделко Вукович 
с кола „Шкода“, в която били 
една жена и двама мъже, при 
опит на изпреварване и ско
рост над 60 км. се е ударил в 
задната част на товарна кола 
„Мерцедес“, с българска реги
страция. От удара е загинала 
Мирослава Петрович от Ниш, 
докато шофьорът Вукович и 
пътникът Чедомир Митрович 
са тежко повредени.

„Шкодата“ така се била зале 
пила за „Мерцедеса“, че е тря
бвало да се тегли около 500 ме 
тра, докато се отдели От товар 
ната кола.

Миналата година при техни
ческото училище „Моша Пия
де“ в Сурдулица бе създадено 
спортно дружество. То набро
ява към 400 дейни членове. В 
негов състав влизат секциите: 
по планинарене, една от най- 
добрите в югоизточна Сърбия, 
постигнала завидни успехи в 
многото съвернования и полу
чила похвали от планинарския 
съюз в югоизточна Сърбия, ст 
релчество, с около 90 членове, 
футбол, която на неотдавнаш
ното състезание по малък фут 
бол зае първо място.

Спортното дружество оформи 
клуб по ръчна топка „Радник“, 
който вече се състезава в из
точната зона.

Въз основа на броя на секци 
ите и според показаните ре
зултати може да се твърди, че 
спортното дружество при учи
лището „Моша Пияде” е едно 
от най-добрите в Сурдулишко.

М. Вел.

е в играта да влез ат 
футболисти, чиято

Про
срещите

които постоя- 
с по-

тшцата е констатирала, че шо 
фйорът на товарната кола не 
е виновен и го е освободила да 
продължи пътя си. Срещу Ву-

При кървна проба в организъ
ма му е намерен алкохол. сме сеидете- 

из-Кирил Трайков
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Исторически загадки църква някога е носило името 
Самоков или Самоковка. На 
предупреждението, че такова 
име на селището не се спомена 
ва в „Кюстендилско краище“ 
от проф. Йордан Захариев, ни 
то в друти писани документи, 
той каза, че има подкрепа за 
такова изказване. Обаче не по 
иска да открие извора. Данни, 
че тук в миналото е имало, „ви 
дни“, за топене на желязо и че 
разсовачът (ковко жел.зо) дъл 
го намирали кра* реката и го 
употребявали за правене на се 
чива има. Но това с нищо не 
може да подкрепи изказването 
за името Самоков. Ако биха се 
намерили такива доказателс
тва, много вероятно е гр. Само 
ков да бъде отхвърлен като 
място, където е умрял Паисий. 
Защо например в такъв случай 
не бихме могли да допуснем 
възможността от смесването на 
едноименни селища, при кое
то ло-йзвестното се е наложи
ло? Засега обаче такива пред
поставки не могат да се прие
мат сериозно.

„Харното място в записа, 
ако добре разбираме изисква
нето на дияк Марко, може да е 
само гроб кра« светилище. Ху 
баво иззиданият гроб в Рибар 
ци е почти край стените на ня 
кога съществувалата малка че 
рквица, която през 1886 г. била 
срината, за да се направи сега 
шната черква. Единствена ос
танка от нея, запазена до днес, 
са входната врата от дъбови 
дъоки, оковани с големи пиро 
ви, и служещи още за врата на 
частна къща в селото. Може 
би от нея е останал и малък 
железен кръст, който се нами
ра у Любен Манов.

Намерен ли е гробът на 

Паисий Хилендарски?
(Продължение от миналия брой)

МНОГО ДОВОДИ В ПОЛЗА 
НА НАХОДКАТА

нл тук е и съобщението в „Бъл 
гарски дневник”, том П, на К- 
Пречех за разказа на П. Р Сла 
вейков от 1884 година: „Каза 
ми, че Паисий умрял нейде в 
Егри паланка или в Куманово“. 
Това сведение било предадено 
на Славейков тридесет години 
преди разговора му с Иречек 
от монаси, ученици на македон 
ския книжовник и игумен на 
окопокия Марков манастир Ки 
рил Пейгчинович, които срещ
нал в Цариград. Съобщението 
значи е станало към 1854 годи 
на, когато все още са могли да 
бъдат живи или свидетелите на 
смъртта му, или хората, на ко
ито е могло да бъде казано по
не мястото. Във връзка с това 
трябва да се каже, че Рибарци 
е отдалечено от Егри паланка 
(Крива паланка) не повече от 
четири часа пеши ход (напра- 
во), или тридесет и (няколко ки 
лометра.

Да си припомним някои мо
менти от биографията на атон
ския монах. Роден е в Банско, 
Пиринска Македония, през 1722 
г. Като 23-годишен младеж е 
вече в Хилендар, а през 1761 
ходи по манастирски работи в 
Карловец, където оставя белег 
от подписа и печата си върху 
известната разписка и намира 
материали за своя бъдещ труд. 
От 1762 до 1791 г. е в Зограф
ския манастир, но често пътува 
като таксидиот и води покло
нници в Света гора. Умира към 
20 юни 17-98, но все още не е 
установено къде точно го е за

СувенириНикола Депков:

Сурдулица

На дневен ред - проблемите 

на учебното депо
На неотдавното си заседание, 

съветът за просвета при об
щинската скупщина в Сурду
лица, между другото, направи 
анализ на състоянието и проб
лемите в областта на образова 
нието и възпитанието. Бяха 
приети и заключения за реша
ването им.

Бе казано, че отново трябва 
да се разгледа мрежата на учи 
лищата, подобри квалификаци 
онната структура на преподава 
телския кадър, намалят хоно
рарните часове.

Същевременно бе посочено, 
че все още голям брой деца не 
посещават училище и че ро
дители, просветно-образовател
ни институции и други трябва 
сериозно да се позабавят с тоя 
въпрос.

Повечето училищни сгради 
са строени без план или пък 
не са доградени. Оттук нужда 
та от тяхното дограждане, ка- 
кто и обзавеждането им с у- 
чебни пособия и помагала. А 
това ще може да стане 
предварително чрез референ
дум се направи допитване с

гражданите по кой начин да 
се осигурят средства за полу
чаване на кредити от републи
ката за догражденето им.

Бяха направени забележки 
и на несъответствуващите дохо
ди между преподавателите на 
различни, дори и едно е също 
училище. Налага се да се ус
танови реална цена в образо
ванието и премахнат разлики
те. Това безспорно ще се отра
зи и върху възпитателно-обра 
зователната работа, тъй като 
успехът засега не е особено ви 
сок. Повече се наблегна върху 
възпитателния момент, който 
също е от голямо значение за 
по-нататъшното развитие на 
учебното дело.

варила смъртта.
Боян Пенев в „История на но 

българска литература”,вата
том П, стр. 209 (София, 1933) 
пише: Не се знае, какво е ста
нало по-нататък с Паисия, где 
и как е умрял ..По същия 
въпрос при проф. Арнаудов че 
тем:” ... допустимо в условен 
смисъл — докато не дойдат но 
ви факти и доводи за установ
яване историческата истина — 
е и това, че Паисий умира па 
следната 1798 г. в град Само
ков”. Тези редове той пише с 
оглед на записаната в хилен- 
дарската кондика вест на дияк 
Марко, който съобщил в Атон 
за смъртта на Паисий в Само-

XXX
Без тенденция за категорич

ност сме, че това е гробът на 
Паисий Хилендарски. Публику

защото
на просвет

ните работници ще трябва да 
се приеме правилник за награ
ди на колективи и отделни ли-

За насърчаване
ков и за погргибането му „на ха 
рно място”, в гроба на „отца 
Никола“.

Засега също в условен сми
съл — докато не се направят 
обстойни проучвания — би мо
гло да се приеме и това, че Па
исий е умрял в Рибарци, Боси-

ваме тези материали, 
считаме, че заслужават обстой 
но проучване, което може би 
ще разреши загадката 
мястото на смъртта на извест
ния автор на „Славянобългар
ската история”.

За това пък имат думата уче 
ните, които трябва да побързат.

около ца.
След приемането на тези и 

други заключения 
те трябва да се застъпят за 
тяхното претворяване в живо-

отборници

ако
та.

М. В.леградоко.
Колюните на вестника не до 

пускат обширност, затова 
кратко ще изнесем някои дово 
ди за това (все още условно)

Лицевата страна на намерения 
печат с буквите Паисиа

Мики Н. Нейков

СЛЕД »МЕСЕЦА НА КНИГАТА«на-
— В хилендарската кондика 

е записано за диак Марковото

Начинание без подкрепасъобщение: „Да се знае какво 
се яви в манастир дияк Марко, 

стори абер от Самоков, 
X: Паисий

твърдение:
— В Рибарци е намерен гроб 

със скелет и печат с името на 
Паисий Хилендарски. Този пе
чат има голямо сходство с фор 
мата яа печата от факоимиле- 

разписка.

та се
какво се престави 
ирмонах, старец Хиландарски... 
И са го копали в гробе отца

съюз и пр. В течение на ми
налия месец, обаче, нито коми 
сиите за културна дейност при 
тези организации, нито пък ня 
кой друг форум се е спрял вър 
ху тоя проблем или поне го е 
изтъкнал на дневен ред за ра 
зискване. С други думи — оти 
де си и тоя „Месец на книга
та“ без да направим преломна
та крачка и изменим отноше
нието на работника към книга
та, без. да го заинтересуваме и 
да му докажем, че без образо
вание няма и висока произво- 

За съжаление, ще

ни се налага да се запитаме: 
какво ново по отношение на 
книгата сме постигнали през 
тоя месец.

Обикновено след изминалото 
правим равносметка. Не че 
каме да осъдим виновника 
неуспешното в тоя вървеж, а 
да си вземем поука за бъдеще. 
И ето: измина „Месецът на 
гата” — ноември. Днес просто

ис
за

Никола за харно место...
Притежателят на печата, Ма 

нов, се изказва, че Рибарци или 
край

Ако тръгнем от основната те 
ма на тазгодишната акция „Ме 
сец на книгата“, а тя беше РА
БОТНИКЪТ и КНИГАТА, то 
едва ли ще може да се похва
лим с някоя по-успешна ак
ция. В димитровградските про 
мишлето! предприятия работят 
стотина работници, а в нито ед 
но от тйхх няма библиотека. Из 
ключеиие прави комбинатът за 
каучукови изделия „Димитров
град“, където -има над 600 кни
ги, но и тези книги са главно 
техническа литература, която 
(ползват специалистите. С дру
ги думи и тук няма популярна 
литература, която ще привле
че работника. Ако към това 
добавим, че тая промишле
ност е сравнително млада, от
носно че по-голям брой работ
ници са дошли напрано от се
ло, нуждата от образование е 
още по-голяма.

От друга страна, трябва да 
напомним, че при общинския 
оиндикален съвет съществува 
комисия за културна дейност. 
Такава комисия съществува и 
при общинския комитет на мла 
дежта. Една от задачите, кои
то е възложила културно-про-

то на карловецката
— Редом с печата в полза на 

възможността Паисий да е умр
кни

сегашнатапоселището

Как да организираме детската защита?
всекиот януари тази година, 

зает работник или служещ пла 
ща от него личния си доход 
2,71°/о което показва, че фонда 
в момента разполага с около 7 
милиона стари динара, 
може би е дотатъчно Домът да 
започне да работи.

Има и други предложения До 
мът да започне с работа като 
учрежедние за предучилищтна 
възраст и да приеме на цело- 
невно пребиване децата от 3 
до 5 години в една група, де
цата от 5 до 6 години а дру 
га група и детската забавчица 
ма две групи с полудневна ра
бота. В дадения случай, самият 
дом най-добре би отговорил као 
детоко учрежедние, в което де 
цата ще живеят и ще работят 
при детски амбиент. Нужно е 

въпрос Да бъдат кон

но съвешание за детската за 
което присъствувахаИмайки на предвид че Дими 

тровград се из година в година 
развива се повече като индус
триален център и че има над 
2.000 работници, то от много се 

мъжът и

дителност. 
трябва да констатираме, че то 
ва не са го разбрали и някои

щита на 
представители на обществено- 
политическите и трудови орга 
низации които реишка да се сг 

колкото е възможно по

стопан-ръководни другари в 
ските и обществено-политиче-коеторадата

бързо приготви и да започне 
с работа. На заседанието също 

бе изтъкнато с какъв ка

ски организации.
Но вината не е само тяхна. 

При културно-забавния център 
съществува библиотека, която 
се ползва с добро реноме. Па 
все па« получава се впечатле
ние, че и тя не е предприела 
нужните крачки да популяри
зира книгата сред работници
те. Нима нито един разговор, 
беседа или сказка с работници 
те нямаше да подобри читател 
ската им структура: защото за 
сега над 95 на сто от читатели 
те са ученици.

Ясно е, че е изостанало осно 
ИНИЦИАТИВАТА.

мейства са заети и
няма кой Да се гри-жената а

жи за децата. Защитата, възпи 
танието на тия деца най-мно
го се представя на различни ба

Всичко

така
пацитет и персонал трябва да 
работи това учреждение. Спо- 

вариант в Дома тря-би, стрини и роднини, 
това не е досътчно

предприеха и мерки в 
се построи

— Поради ред един 
бва да бъдат приети две групи 

и то едната от две и тритова се
Димитровград да 
дом за 
е готов.

деца
години и другата 4 и 5 години. 
Децата би провеждала цял ден 
в Дома под контрола на опеци 
алисти а разноките би почнал 
Фонда за непосредствена защи 

децата, а една част би по 
спо-

най-млките. Домът вече 
Изразходвани са сред 

33 милиона ст.сто а от около
Но остава отворен въп 

кога и как може да се 
изнвентар

динара.
роса
обзаведе с нужният

пособия? В общината
та на
гнасяли самите родители, 
ред тяхните материални 
можности.

и детски 
•правят всички усилия този въп 
рос да бъде разрешен и пора
ди това и бъдещата физионо
мия на този дом трябва да бъ

въз-
вното
Ако тя съществуваше, то пъти 
ща и начин как да се доближи 

работника, или об- 
книгата,

светната общност в Сърбия е
„Ме-Предвижда се някои родите 

бъдат освободени от пла тази, че в тазгодишния 
сец на книгата“ най-дейни тря 
бва да бъдат именно синдикал 
ната организация, Съюзът

Социалистическият

ли да
щане за пребиваването на де
цата им в Детския дом. Според 

за непосредствена за- 
на децата който е в сил

книгата до 
ратно работникът до 
сигурно щяха да бъдат наме- 

Ст. Н.

по този 
султирани и самите родители.

де налице.
Тези дни под председателс

твото на Димитър 
общината се проведе разшире

на
Манов в закона, 

щита
рони.Кирил Трайков младежта,
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ШшсчШ) НИШ ИЗВОДИ ИЗ ИСТОРИЯТА НА 

МАКЕДОНСКИЯ НАРОД
20 ХП. 1068

СТР. 10

• г'

05 ай 91жора ни ииисе
у-.

месоци след това събитие, рус
кото правителство прекъснало 
дипломатичеюките отношения с 
Турция и на 23 април 1877 го
дина обявила война на Тур
ция, към която се присъедини 
ли отново Сърбия и Черна Го-

ко от една година след избух
ването на Босненоко-херцего- 
вишжото въстание, а чрез вли 
яиие иа народните маси в Сър
бия и Черна Гора, тели две 
страни стъпили във война с 
Турция .ма 30 юни 1876 годи
на. Това засилило надеждите 
на поробените народи на Бал
канския полуостров и засили
ло врениего сред тях. Съще
временно е това се увеличил 
фанатизъма и насилието па мю 
сюлмашжите маси над македон 
ското население, което започ
нало да бяга по планините. До 
ри някои македонски отметни- 
ци се прехвърлили в Сърбия 

• като доброволци. Така Йован 
Миичич от велешкото Башино 
Село със стотина свои съселя
ни преминал в Сърбия и уча
ствувал в боевете срещу турци 
те в Ибарокия отряд като доб
роволец.

Още преди да влезнат във 
война със Сърбия и Черна Го
ра, европейските сили три пъ
ти се опитали да регулират 
опорните въпроси между боене 
нско-херцеговиноките въстани 
ци и Турция .и това чрез акци 
ята на ^своите консули през сеп 
тември 1875 тодина, със съща 
та на Андраши от 31 януари 
1876 тодина до Турция за ре
форми и с Балканския мемо
рандум од 13 май 1876 година, 
но и трите опита пропаднали 
напълно. Английското правите 
лево превзело инициативата, 
която била поставена на мно
го по-широка основа. Англия 
дала предложение да се пре
къснат военните операции меж 
ду Турция от една и Сърбия и 
Черна Гора от друга страна и 
да се свика конференция в Ца 
риград от шест европейски си-' 
ли (Англия, Австро-унгария, Ге 
рмания, Франция и Италия) за 
да се реши по мирен път бал
канския въпрос. Турция фор
мално се съгласила с предло
жението «а английското прави 
телство. По разискването на ше 
стте велики сили от 11 до 22 
декември 1876 година канфере 
нцията взела решение да пред 
ложи на турското правител-

5.

УДАРЕН С МОКЪР 

ЧОРАПОК!
Кипежът и въстанията иа Бал 
кама имали .непосредствено от
ражение и върху положението 
.в самата Турция. Привърже ни 
ците на либерално-буржуазмо- 
то движение „Млада Турция” 
начело с валията Митхад-па- 
ша, недоволни от тогавашната 
политика, па 30 май 1876 годи- 
дина .ирисилили султана Абдул 
Азис да обдицира и на него
во място поставил Мурат IV. 
Т.ри месеци след това отстра
нили и Мурат, замествайки го 
с Абдул Хамвед Г1 (1876—1909).

От друга страна, за по-мал-

ра.
С обявяването на войната от 

страна «а Русия още 
се раздвижили народните маси 
в Македония, очаквайщи бър
зата пропаст иа турската дър
жава и ма своето 
ние. Затова отново се активи-

повече

У суботу бео у Пирот по работу и на върчанье у йедън 
Дукяц купи, по иоручку на женуту и черкуту, д\ве кутишлетил 
малечкье игле за кройеиье и габарчетм. за заисрепуваиье иа 
куварице нади кавтор и иа килимчетмя над и кревет. Кико 
улезо у зозът, я се поиспружи н задрема, оти бео далдмеал, а 
и жешко беше у купето. По йедно време осечам нещо ме бъц- 
ка, кока у търняк съм се заврел. Помръднем се натам-навам, 
а оно па бъцка, та до кош чин е допира. Нейе кико оди бъле 
апанье, мислим си. Суну руку у джеб и претърну: кутишле- 
тията се поразила, а итлйорът се разтървольил по джобът, па 
и понадоле низ седлото и ногавице. Китово да се прайи? Сък- 
лето ми да се дъргастим много, оги човеците у купето 
мисле дека съм въшаив или шугав. Полъх, никой да не види, 
пзмъкну 3—4 иглетпя, ама бъцкамьего не престаиьуйе. Удър- 
венил съм се текъвя и само подрипкуйем. Жената спроти ме
не поче чудно да ме гледа, поче да се стедза и да се помъ- 
циня къмто пенджерът. Реши се да идем у кенев и там да се 
опраим. Ка улезо у пуарникът, разбра дока е тъмничко. Сту- 
Ри панталонье и поче под пръсти да се чистим, ама много пи- 
паво иде. Тъгаи отвори пе!Нджерчето и поче да гьи тресем ко 
църгу. Кига третият пут да манем с ньи, а оно оне закачите 
некикъв глог и там си остадоше. Леле, кнкво да прайим, уд- 
звери се я и гледам шаренето си гаче на две места кърпене. 
Реши се да не излазим из соблето до гарата. Ама баксуз — 
пред вратата се збраше некитаве жене с деца и заокаше да 
излазим, оти деца че се умурдаре. Оне тропаю, чакоре, кълну, 
а я си трамем. Деца цннкяю. Изокаше и милиционера. И 
поче да тропа и да споминя законйе. У това време стигосмо: 
требе да се слази! Ка ме видоше, женете пиенуше, деца

освобожде-

зирали хайдутските чети в ти
ла на руско-турския фронт, 
особено четата *на Димитър Бе- 
ровоки, която действувала с 
преживелите бойци от Разлове 
нжото въстание. Турската власт 
взела остри мерки против вся 
какви прояви на съпротива. За 
това отстранила митрополитите 
ма екзархията в Охрид и Ско
пие, след това пристъпила към 
прет.реси, арестуване и иятер- 
нации на много учители и гра
дски първенци с цел из осно
ви да премахне всякакъв заго
вор. В затвор били хвърлени 
около 30 видни първенци от 
Охрид, след това от Прилеп и 
други места-

че по- :

На събрание на актива на 
СК а органа на управление в 
Общинската скупщина в Ди 
митровград се говорило за 
Насоките. Един дискутант. 
между другото, казал:

— Много пъти се търсех
ме, но не можахме да се на 
мерим. Дълбоко съм уверен, 
ме и в духа на Насоките не 
ще се намерим.

В органа на управлението, 
изглежда, се играят на крие 
ница. Само не се знае кой 
е с вързани очи — Насоките, 
или някои членове на Съюза 

_ на комунистите.

4. Въвеждане на конституция 
в Турция и провеждане на из

бори
Тези събития съвпадат и с 

първите парламентарни избори 
в Турция. Обаче описаните об
стоятелства в Македония не са 
били благоприятни за по-голя- 
мо ангажиране и избор на пър 
вите пратеници в турският пар 
ламент, който започнал своята 
работа на 19 март 1877 година.
С конституцията се предвиж
дали два дома: парламент и се 
нат с доживотни членове, кои
то определял султанът избирай 
ки ги от редовете на някогаш- 
военни коменданти, посланици, 
както и от редовете на най- 
високите християнски верски 
организации. Сенаторите не мо 
гли да бъдат по-млади от 40 
години. От 32 сенатори само се
дем не са били муслимани. Ме 
жду тях един бил сърбин от 
Прищина ,и един македонец от 
Струма — който се казвал Гео 
рги Чакаров. Докато за парла
мента на всеки 50.000 жители 
се избирал по един народен 
представител и това чрез тай
но гласуване. Народните пре- • 
ставители на турският парла
мент били избрани от админи
стративните съвети на санджа 
ците и от вилаетите. От 115 на 
родни представители в парла
мента били 69 муслимани, а 
46 немуслимани. От македонци 
те бил избран само един наро
ден представител и това едрия 
търговец и землевладелец Ди
митър Бобев от Битоля.

(СЛЕДВА)

оп

запла-
каше, а човеци уокаше: „Ударен йе с мокър чорапок! Вачайте 
га!“ Згащи ме цвърсто милиционерът и гтровреви, да шотим
и с ньега до болницу да идем, а после — или дома или у луд- 
ницу. Срам ме йе да ей раоправям за резилът из чаршиюту. 
Разгеле докторът излезе познат човек, разра ме, даде ми не- 

срам и 
малечка иглетия че ми на-

Бай Джор^

кикве панталонегине, та се прибра дом, . у-мрел оди 
.дове. Кой ти знаеше, дека толко 
прайе толкова голема гюрунтия.

КОНКУРСИ
Че конкурсите 

'.имат отделно полезно значе 
■ние показа последното заседа 
ние на общинската скупщина 
в Босилеград. Когпто започна 
ха разискванията по конкур-

когат да

Въз оанова Основния закон за приемане на стажанти в 
трудовите организации и въз основа решението на управител
ния съвет при земеделската кооперация „Напредък” в Долно 
Тлъмино от 7 декември 1968 година, кооперацията обявява

са за преизиране на двама за 
веждащи общински служби, 
същите доказаха, че не под
лежат на преизбиране. ЗаКОНКУРС ство да въведе административ

на автономия в Босна и Херце 
целта се позоваха на безброй говина, България и Македония

под контрол на великите сили,За законопредписания.
Виждайки това един отбор■1, Стажант със средно икономическо училище. Кандида

тът ще работи счетоводство, калкулации и лихви.
2. Стажант — квалифициран работник з аработа в дарак

а след тава извесно разширява 
не на територията на Сърбия 

ник каза: — ПредЛагам да и Черна гора. Турското прави-
за телство отхвърлило предложе

нията на конференцията и съ
щия ден, на 23 декември 1876 
тодина със топовски салви об-

чийницата.
се публикуват Конкурси 
всички работни места в об
щината. Сигурен съм, че до-

Лични доходи — според правилника за стажанти. Квар
тира обезпечена само за кандидата работник в даракчийница
та.

Кандидатите трябва да подадат молби със свидетелства 
за завършено средно икономическо училище (1) и биография.

Стажът ще трае една година.
Молби се приемат на горния адрес в срок от 15 след пуб 

ликуеането на комуна.
Кандидатът под (2) трябва да приложи удостоверение, че 

■е квалифициран дракчия.

народ овала въвеждането на 
конституция в Турция. С то
ва останала напразна по-ната- 

зако- тъшната работа на конференци 
ята на великите сили в Цари
град и затова била закрита. Не 
доволна от такъв изход на цре 
говорите след непълни четири

като се «стигне до решаването 
по тези конкурси служещите 
многодоб.ре ще научат 
нопрописанията.

Аименно това 
тига в работата им.

сега недос-
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