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Брд-тстВо СЪБОР В СУРДУЛИЦА
На 21. март т.г. ще се със- община и бъдещите задачи 

той Събор на ръководствата във връзка с това“. Подготов
ка обществено-политическите ките около Събора са в тече- 
срганизащни и ОС. Ще участ- ние, а интересувагаието за не- 
вуват около 400 души, куито го, отнооно неговите заклточе 
ще изслушат доклад на тема: ния, които ще ое донесат след 
„Състоянието на стопанството, разискването върху доклада, 
обществено-политическите от- са извънредно колями. 
ношанмя и самоуггравителния 
механизъм в Сурдулмшката

» ВЕСТНИК НД БЪЛГА Р С Н А Т А НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ * Милан К. Величков

Какво става в *Брзтство«?ПОЛИТИЧЕСКА
ОТГОВОРНОСТ ПРОЧЕТЕНИ 200110 ЙН№И

Централната библиотека в Босилеград и нейните 
четири районни читалища стават все по-популярни и 
необходими за културния живот в комуната.

Броят на редовните читатели постоянно се увели
чава. Миналата година са прочетени над 20.000 книги 
само в бесил вградената библиотека. По всичко личи, 

л >че тоя внушителен за местните обстоятелства рекорд 
тази година ще бъде надминат. Защото вече в пър
вите два месеци на тази година прочетени са над 3.000 
книги.

ОБЩЕСТВЕНОТО ни
развитие налага да 
се разрешава въпро
сите и задачите, ка- 
кто те се явяват в 
процесите на само- 
управителната ни де 
йност.

* Стр. 6Политическата отговор
ност на носителите 
на обществените фу
нкции е, от нормал
ния ход на полити
ческия живот. Зато
ва за този вид отго
ворност се разисква 
в Съюзната скупщи 
ната на СР Сърбия.

Сега са обнародвани за 
обществена диску
сия Тезисите на Ко 
мисията за полити-

Манчин рабуш

КОЙ ОБИРА СМЕТАНУТУ
* Стр. 7

Безправно строене в Димитровтрадческата система при
СКС. ПублиЦК на

чното обсъждане на 
Тезисите ,както в о-

Миналата седмица колективът на кожара „Брат
ство" проведе едно от най-бурните си заседания. В 
дневния ред бяха внесени само две точки: взаимните 
отношения в колектива и разглеждане на въпроса за 
разписвал е на референдум, на който трябва колекти
вът
приклгието ТСирил Илиев може да бъде член на колек
тива или 
телят на

ИНСПЕКЦИЯТА НЕ 

МОЖЕ САМА
нарганизациите 

СКС, така и по-ши
роко, безсъмнено ще 
е нов принос към де 
мократизирането на 
обществените 
щения у нас. 
внесе нови качестве
ни елементи в отно
шенията между раз- 

политичес-

да се изкаже по въпроса да ли секретарят на пред

не. На заседанието присъствуваха председа- 
Общиноката скупщина Димитър Славов, пред 

Общинската конференция на ССРН Илия
синдикален

отно- 
То ще

* Стр. 8
содателят на 
Петров и председателят на Общинския 
съвет Милорад Златанов.

(На стр. 5)
личните 
ки и
центрове на решава-

икономически

не.

Тържествено чествуван Денят на женатаЗа Съюза на комунисти
те е важно въпросът 
за политическата от 
говорност на носите
лите на обществени 
функции да се фор
мулира, защото 
зи отговорност

естество от

Димитровград

та-
е от

по-друго
юридистическата, ко 

разработена в 
нашите закони. То
ва е нужно да се по
дчертае, защото 
литическата

ято е

по-
отгово-
обстой-рност търси 

но разглеждане, и- 
майки предвид

на носите-
ме-

ханизма 
лите на тази отгово- 

Тук трябва 
има предвид и

рност.
да се
Съюзът като «орга
низация и форумите 

а същона Съюза
на Други- 

и са- 
тела

форумите 
те организации 
моуправителни
и отделно 
отговорност

(На 2 стр )

съвместно посещение на една 
ппамична застана и продадениоката ора дим а, комбинат „Ди-троиград пристигна делегация

личната
на ФУН"

© петък, ма



ФОТОНОВИНИ"тгта-ярям
ЗА 17 МАРТ

ОК
В разискванията взеха уча

стие и Велимир Матим и Вои
слав Стаиюович. Те подчерта
ха че п изпълнителните орга 
ши на Общинската конфереи 

трябва да ое избират х-о 
тяхната политичесг

17 март т. г. Конференция 
бс отложена за да се даде 

възможност за по-обегойно ра 
зиок1ва1не по предложенията за 

състав на Общинския ко

наНа Ю март в Босилеград се
заседание тасъстоя разширено 

на Общинския комитет на кое 
то протсъпвуваха всички сек
ретари на местните организа- „„
ции, както и Велимир Матич, митет и другите органи на кои 
член на ЦК на СКС и Воислав ференцията. 
т секретар на Меж- След обстойни рази™я 
дуобщиноката конференция комитетът прие, смажи изме
нт СКС във Браня попия, предложението на кад-,на екс. във вра™. кюмиоия. Об-щинакия.т

оста

НОВИЯ ция
ра опоред

дейност, като при това се 
държи сметка и за докумула 
ция па функциите. Изтъкнаха 

'акцисниото 
органи.

ка

и значението наротата
комитет зае становище

да предложенията на времен- да не предлага кандидат за 
ната кадрова комисия за съ- самреТар. това ще направи но 
става на изпълнителните тела

новитеОбщинският комитет разгле единство на 
другарят Матич подчерта, че, 
в изпълнителните тела на код 
ференцията не трябва да имат 
монопол просветните работни
ци и хора с виоще образова- 
Н1ис, но да намерят място и 
всички активни комунисти, О- 
чакгоа ос, че олод тези избори 

на СК в Боси-

юият Общински комитет. За 
на новата Общинска конфе- 1К>ВИЯ общиноюи комитет от 
реиция, която щс ое проведе сеггштгИя състав на комитета

са предложени 6 кандидата. 
Трябва да отбележим, че в 
предложенията за нотите ор
гани на конференцията 
малко работници от непосред
ственото производство, жени 
земеделци и младежи.

СИС Тома Граяфил в Белград нреЗизлаа 
министърът на стопанството на Гер

манската федерална република Карл Ши 
лер. Двамата министри и членовете на де
легациите водиха разговори за досегашно
то развитие на взаимните стопански отно
шения. Бе разгледан и взаимният стоко
обмен, въпроси за индустриална коопера- 

инзестиции и туризъм. Образувал е 
смееш комитет на двете правителства за 
стопанско сътрудничество.

На снимката: Министърът Шилер бе 
приет и от президента Тито. На приема 
присъствув?. и Тома Гранфил.

Минис
търът 

Шилер в 

Белград

ше
Събития, хора, 

документи
организацията 
лопрад ще бъде по-силна и 
акциошно по-единиа.

има

В.

ЦИЯ,10 МАРТ 1937 г.
Из дейността на Общинския синдика-АРЕСТУВАНЕ НА КОМУ

НИСТИ
лен съветСлед големите арестувания 

на комуниста през 1935 и пър 
вата половина на 1936 послед 
ваха нови ареста.

В „Прегледа на историята 
на СЮК" се дават следните да 
нни за тия арести:

През ноември 1936 година в 
Сърбия са арестували 150 ко 
мушили. В Белград бил аре
стуван целият местен комитет} 
и някои райони комитети. В 
ареста се намирали всички 
членове на Краавия комитет 
за Сърбия създаден през май 
1936 г.

Ниска продуктивност - 

малки работни заплати
Г:

;
с оформена комисия да изра
боти ©лабсрат за интеграция, 
който нопоорадтпзеп-ю да се 
пред статии на разискване на 
трудовите колективи.

До изработването на тоя е- 
лаберат не се е стигнало.

Затуй и на тоза заседание 
общинският синдикален съвет 
отново повдигна въпроса за 
интеграцията и търси от ос-, 
таналите компетентни по-тес
ни: ю реализиране на тази осо 
бено важна задача.

Тези дни в Босилеград се 
състоя заседание на Общин
ския синдикален съвет, на кос 
то се разгледаха няколко осо
бено важни за стоп амония жи
вот в комуната въпроси.

Като пърео разгледаха се се 
гашяяте лични доходи на зае
тите в комуната.

АМ?':А &м■

'■

Стед съденето на тези кому 
шести през лятото на 1937 го- г
дожа последваха вшви арести. ^ш,е доходи при мяо:
Тогава бяха арестувани всич-га Ленове на окръжния ко- 31“ото заети в комуната са
митет за Крагуевац, Крушевац Т|ВЪ1РДе малки. Вторият мо
Ужице, Кгоприя, Лесковац, А- мгят е- че млого башо се ^3° 
лексинац и кго^ияа. През по- личат 3 стопанките ертаниза-
лицейските ареспГминаха над И™*- ПРИ ™и « са все 
60? комуниста, а 163 членове на Р^нището от преди три
на ЮКП са били под след- г<>лмни' а "Ри И*™ 06 запла А щат митаималки.
СТПрез март 1937 година бил Противоположно на тях мно 
плеяеа едгш параход, в който ™ по-добре е положението в 
се намирала група от 200 чер бюджетните и някои услужни 
ногоржи комунисти, замина организации, 
ващи за Испания, за да уча- Д° тота положите се е сти 
стауват в боевете против Фран шало поради слабата произво 
комета фашиста. дигелност и удребненост на

След това последваха прова стопанските организации и не- 
ли във Войводина, където бя 'Достига на съществено произ- 
ха арестувани 122 партийни ак ®ОД'С™0- При такива условия 
тависти в Петровград, Суботи- ке м,агат Да ое очакват по-доб 
ца. Сомбор, Стари Бечей, Но- Резултати. Вместо това е 
ви Сад, Връщец, Мелница, Ку засилена неразбираемата и

вредна конкуренция, която ли 
чи и от многократно увелича
ване на търговските магазини.

*ц , *?•

_ •
ш

На снимката: министрите Тепавац и 
Киприяну преди започване на официални
те разговори.

4 р.
иПокрай това разиакза ое и 

за охраната на труда, за нео
бходимостта от повишаване на 
контрол в търговските органи 
задни и др.

Киприяну 

в БелградВ. в.*,

ПОЛИТИЧЕСКА
ОТГОВОРНОСТ

Сурдулица

ЧЕСТВУВАН ОСМИ МАРТ
(От 1 стр.)Отборът за чествуване на 8. 

март и ръководството на Кон 
ференцията на жените при ОК 
на ОСР-Н организира тържест 
вена другарска вечер в залата 
на Основното учшгище в Сур 
душица, която беше масово по 
оетена. Учениците от тех. учи
лище „М. Питяде“ и .войниците 
от гарнизона на ЮНА от Сур 
дулица изнесоха културно-за
бавна ггропрама, състояща се 
от народни и забавни песни, 
фолклорни игри, рецитации и 
музикални настъпи. След изпъ 
лнанието на програмата тър
жеството продължи с танцови 
■игри и хора до късна нощ.

На самия ден на жените гру 
па активистки посетиха ясени

те на лекуване в Специалната 
болница за гърцо болни и в 
Медицинския център в Сурду
лица, и им връчиха карамфи
ли и други подаръци, а за бол 
ните в Специалната болница 
изнесоха културно-забашна про 
грама с точки от тържествена 
та програма за 8. март.

за пълна дефиниция 
кционера. Тезисите 
отварят редица дру
ги въпроси, които 
дават възможност - 
на въпроса. Сега е 
важно в дискусиите 
да се изясни, че то
ва не е кампания на 
отговорност, а една 
естествена задача, 
която наложи обще
ственото развитие_ 
като се търси и съот 
ветно решение. А за 
разискванията освен 
тезисите богата осно 
ва дават резолюции 
те на Деветия кон
грес на СЮК, Ше
стия конгрес на СКС 
и политическата ак
ция и становищата 
на СКС в провежда 
нето на конгресните 
задачи.

мана.
През април 1937 година бя

ха арестувани всички членове 
на Краевия комитет на КПЮ 
за Далмация. Кой спира интеграцията?

За теша положение е разиск
вано от страна на Общинския 
синдикален съвет още преди 
две години. Тогава е решено, 
че изходът е в интеграцията 
на стопанските организации. 
Предложенията са били доста 
вени на Общинската скупщи
на, която да вземе съответни 
мерки.

Това е било сторено на едно 
от заоеданията на ОС, когато

БРАТСТВО
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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
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През миналата седмица ре
публиканския народен 
(накител ГЕОРГИ 
посети Бабушнишка община. 
Той присъсгвува на съвместно 
заседание на Общинския 
митет на СКС, Общинската ко 
нференция на ОСРН и др. об- 
щеепв ено-по литиче ски 
зации в комуната.

пред- 
АЛ ЕКСОВ

ПРЕДСТОЯТ ИЗБОРИ В КУЛТУРНО- 

ПРОСВЕТНАТА ОБЩНОСТ
ко-

органи

След това Алексов посети
■събранието на избирателите 
село Ваша, на което ое разиск
ва за положението на оелсюо- 
то стопанство в настоящите ус 
ловил, политиката на изкупу
ването на селскостопански про 
изведения

коадо0 й§рат ново ръ 
■^^от^Г^г: ое“^°з^рР^
дане на избори. Според плана на финансирането на т^Гуо 
тези избори ще те проведат танова, както иааТъпую^о 
дотааи стите за

За годишната изборна скуп- нека културна общност каква 
щина ще се изберат 50 члена то првдв^да и зТощ 
от редовете на кинозрителите, 
читателите на библиотеката и

ь

(и подобряването 
на здравната защита.

Георги Алексов отговори и 
«а зададени от избирателите
ВЪПРОСИ. 1у1 дВ. В.

Страница а
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Дните: за Рушя ставаха 
по бурни, като че ли нещо сс 
счлаше. Идеята за розолю- цианалаото 1Ю
повече зрееше у масите. Кон 
1|Рс.1роволюЦ‘И'С1нерите 
ха своите байонети 
Ц йонната вълна, 
правителство с 
М'С1Нш евикмп е

го пиюмо на Ленин четем:
„Победата е обезпечена и за 

девет десетини тя ще мине 
без кръв. Да се чака е пре
стъпление пред революция
та".

все

настъпление все

посочва
на револзо 

Временното
■На седми октомври 1917 го 

дина Ленин нелегално мина 
от Фи.чщандия в Петроград. 
Няколко дгди след това той 
ръководи заседанието на ЦК 
на Партията, на което е прие 
та историческата резолюция, 
за въоръженото въстание, ко
ято предложил Улянав. Днищ 
на Великия октомври дойдо
ха. Революцията само що нс 
е започнала. Кадапулантите 
Каменов, Ъроцки, Зиновиев и 
др. пренасят на буржоазното 
правителство решение на ЦК 
на бО'Лшеаи1ките за подготов
ка на въстанието. Временно
то правителство, знаейки че 
няма достатъчно сили да се)

години помощта на 
завежда бял те- 

Р-ор и насилие. Реакцията бес
нее. Бе дадена заповед за аро 
стуването на Ленин и На ос
таналите изтъкнати революци 
одери. В тези неизвестни ц 
съдебни дни за Русия, Ленин 
нелегално минава от Петрог
рад в Разлив. Тук Улянов 
ше „Държава и

„Пристигнахме ,в понедел
ник през нощта. Съобщете на 
„Правда“. Улянов“. С тази кра 
т.ка телеграма се обърна Ле
нин към пролетариата 
април 1917 годиш а. Узнавайки 
за пристигането на Ленин на 
железопътната гара беше нер 
бикневена блъсканица. Чакал 
лайте и перона бяха 
Цели редици демонтира 
н.ти на петроградоките 
работници и войници 
както и моряците от 
Кранщад, с нетъриенце 
чакаха своя водж и учи 
тел.

11И-
революция“ и 

активно работи за подготовка 
■на VI конгрес на Болшеоишка 
та партия.

„Гответе се

през

за нови битки, 
наши бойни другари! Изтрай- 
НО/ мъжки и мирно, не се попълни.

ЛЕНИН ПРЕЗ БУРНИТЕ 

ДНИ 1917 Г.След пристигането в 
Петроград Ленин запои 7 
на подготовката на въ- — 
стамието, за въоръжение на 
болшевишката партия със сво 
коте известни Априлски тези- 
си, с които даде теоретическо 
тълкуване и конкретен план 
за преминаване от буржоазно- 
демократическа в социалисти, 
чеока революция.

На конференцията на бол
шевиките, състояла се на 24 
април 1917 година, Ленин про 
чете главния доклад за преми 
н.ава.не на цялата власт в ръ
цете на Съветите на работни
ческите и войнишки депутати: 
По този въпрос Ленин на 21 
май 1917 година прочете до
клад в Марин ски я корпус на 
Василевсиия остров.

„Да бъдеш твърд като ка
мък на пролетарската линия 
срещу дребнобуржоазните ко 
лебания. Да ое подготвим за 
революция хиляда пъти по

-силна от февруарската“ — чс 
тем в споменатия доклад.

■Пишейки тези редове Ле
нин знаеше кого има след се- 
бе. Това показаха и демогастра 
циите на 400 хиляда работни
ци от Петроград, състояли се 
на 18 юни 1917 г. Пролетарии 
та на столицата и на цяла Ру 
сия непоколебимо застана с

давайте на провокациите.. съ7 противопостави на предстоя- 
бирайте сили, нареждайте се щата революционна вълна по 
в боеви редици. Под знамето 
•на Партията, пролетари и вой 
ници! Под нашето знаме упне 
тени хора от селото! 
шеше в Манифеста на VI кон

дготви предаването на столи
цата на западните империалм 
■сти, за да може в договор с 

пи- тях да ое разплати с револю 
цията. Като узна за това орам 

грес на РСДРП. Идваха еептем но и подло предателство, Ле- 
м!врийоките дни. Въздухът на нин изпрати писмо до члено- 
Русия миришеше на барут и вете на Болшевишката партия 
дим. Пропадна опита за кон- като заклейми предателите и 
трареволюция на село с Кор- неприятелите на революция- 
килов да предизвика бунт в та, зиновиавоко - камеиевски- 
маоите. Мазите, застанали те платени ммпериалисти. 

край Ленин и Болшевишката На двадесет и четвърти ок- 
партия, чакаха покана за ак- томвгри Ленин писа на члено- 
ция. В политическия животна вете на ЦК: „... по никакъв 
страната идва до прелом. Вли начин не оставяйте властта в 
ястието на Болшевишката пар ръцете на Кереиоки и кемпа- 
тия в масите постоянно наро- кия до 7 ноември (25 октом- 
стзаше. Съветите на работни- ври, по никакъв начин, още 
месните и войнишки депутати тази вечер да се реши въпро- 
сс болшевизират.

Тези дни Ленин в п.исмо 
Болшевиките трябва да взе- да ое разгроми по всякъкъв 

властта“ пишеше следно- начин. Отлагане н.а акцията е
■равно на смърт“.

Започна се изпълнението на

Снимка от паспорта на Ленин 1917 г.

Гениалното предвиждане надействителност. Оръдията от 
„Аврора" означиха на 25 ок- великия Ленин се осъществи, 
томври 1917 година Великата 
социалистическа революция. Боголюб Илиев

ЛЕНИНОВИЯТ ЮБИЛЕЙ - ВСЕНА
РОДНО ЧЕСТВУВАНЕ В СЪРБИЯ

шите народи, защото с учени■Стотата годишнина от рож
дението на Ленин в Сърбия ето на Ленин е била проник- 
тце получи характер на воена- ната нашата революция и ця- 
родно чествуване, което ще се лото ни движение. Освен то- 
■прошеде в комуните и в трудо ва жизнеността на Лениново- 
тите организации.

Това е решено на заседание 
то на републиканския комиге^т 
за чествуване на този юбилей, 
състояло се на 5 март т.г.

Председателят на този коми
тет Петър Сгамболич изтъкна ба за самсуправителея социа- 

правител- на заседанието, че този юби
лей и неговото чествуване и- 
мат огромно значение за на-

■са, сице тази нощ .. . Правите 
лсттото се колебае ... Трябва

мат
ТО: то творчество, неговите анти-

„Лолучавайте болшинство в
столични Съвета на ра- заповедта на Ления. Русия е

които
демагожки възгледи са нали
це в съвременната борба за 
социализъм. НЬговата мисъл 
е Енедренл и в сегашната бор

днатаботяичеоките и войнишки де- на крак. Работниците, 
путата .болшевиките мотат и вчера станаха войници, изпъл 
трябва да вземат държавна няват светлите завети на рево 
■власт в овоите ръце. Да се взе люцията. Бе зает Зимния дво-

Мос- рзц, а временнотоме властта отведнъж в
Петроград, ние ще побе ство арестувано. Великият со

циалистически преврат стана

щизъм на нашата общност на
партията на болшевиките и 
нейния вожд — Ленин.

ква и
дим безсъмнено“. В едно дру

равноправни народи и народ
ности.I

юбилеяВ чествуването на 
^ ще вземат участие общесгве- 
^ но-политическите организации 
^ в Сърбия, културно-просветни 
| те и образователни общности, 
| ;издателствата, вестниците, ра- 
^ диото и телевизията и други. 
$ Ще се настои всички честву- 
| вал рия да бъдат овързами с то- 
| зи юбилей.

§ 164.000 работни5 65, п КОЛО
ци е тях. Този брой 
обаче е намалял мал 

обединява•

СТОПАНСКИ ЦИФРИ рмания — на 
Чехословакия§5 на

§ 275, в Грция на 730I ко, зарад 
нето им, но при това 

увеличил броят

декара и пр.
Това обаче не мо

же да бъде единстве
но мерило, защото е 
важна структурата на 
обработваемите пло
щи, мощността на тра 
кторите и други.

1 ТРАКТОРИ 

НИ МНОГО, 

НИ МАЛКО

§I се е
на магазините със са
мообслужване и§* на

§ По повод стогодишнината от 
§ рождението на Ленин са пла- 
§ стирасти изложби, кино и дру- 
| ги представления, а също е по 
^ дкрепена идеята за определ- 
§ яне място за паметник на Ле 
§ нотн в Белград.
$

мага-* универсалните 
зини. Сега у нас има 
към
на самообслужване и 
121 централни униве-

$$
§ 1700 магазина1
§
§
§ реални магазина.

ТЪРГОВСКИТЕ 
МАГАЗИНИ У 
НАС

I

Стрелац
§

2.180 де- §§ е падал на§ Нашето селско сто 
все повече се 

Това зна 
по-малко жива

Търговските мага
зини никнат като пе- 

Ясно доказа-

§ кара земя.
Нашите специалис 

са доволни от
& панство
§ ИНЕ Ш - ДЕЙНИ& механизира. чурки. 

тлество са магазини- §§ ти не 
общия брой тракто
ри, които притежава
ме сега. При съпоста
вяне с Други страни
действително

1чи все 
работна сила обрабо
тва 
земя.

'I
\ те и в нашите градо- 

Димитровград и 
Босилеград, които са 

от необходи
мия брой. (Тук не го
ворим за лошата им 
снабденост).

Миналата година у 
нас е имало около 60 
хиляда магазина с о-

§
^ Дружеството на жените в с. 
^ Стрелац е известно по своята 
^ културно-про овети а работа. Ку 
8 лурно-лросветната секция при 
^ дружеството
ч ствува от освобождението и 
^ редовно подготвя програми за 
^ селяните. Всяка година през 
^ май жените от Стрелац уреж- 
^ дат и своя изложба. Там мо- 
^ гат да се видят хубави везби 

■777777777777777777777777777777777^7777^4 други ръкоделия.

Невенка Ма.рязтович казва: 
„Ако ваички обществено-поли
тически организации работеха 
така, много работи в нашето 
село и нашия край можеше ус 
пешно да разрешим".

За учудване е, че работата 
на жените от Стрелац все ощо 
не е наградена с нищо. Те са 
заслужили.

по-големи площи 
При това трак- 

са основните
1 ве

повечеторите излиза, 
почти бедни с 

Например

§
§ оръдия.

До края на октом- 
миналата година 

е и-

на жените съще-че сме 
трактори, 
в Италия един ТРак‘ 
тор се пада на 300 де
кара, във Франция 

191, в Западна I е

I ври
В нашата странав& 47.000мало около 

трактора,
чи че един трактор се

зна-което на К. Гюров

Страница 3
13 МАРТ 1970БРАТСТВО ♦



местните общностиСъвещание с председателите йа 

в Димитровград _Пред туристическия сезон 

в Димитровград

Програмите на местните общности 

важна политическа задачаЛАК СМЕ НЕПОДГОТВЕНИ!
Вместо още отоста да ос л-рс 

днрк-омат мерки готови д-а по 
срсщн-ом сезона — почни ни
кой ик ое тревожи. И тази ю 
дима ще посрещнем туристи:

сезон както лапи, или

До започването на ту риеш- 
сезон остават ОроенлЧООКИядни ,а в Димитровград не сс 

предо ри-смет ссрпоонн мерки 
за посрещането на гостите от 
страната и от чужбина. И та
за година, както и досега, нс 
сс тревожим много зарад на
ближаването на туристическия

по-широка сти от райопа, на което тряб
ва да се обсъдят бъдещите ва 
зимо-отлошепия между кооле- 
р а гщ ята и селскостопанските 
производители. На същото ст, 
вещаиие, покрай някои пере- 
шепи втшроеи въд връзка с из 
куггувапето и по-добрата му 
организация ще се разисква и 
за участието па кооперацията 
п електрификацията на отдел
ните райони.

Съвещанието предложи ос- 
нзвтгите училища да поправят 
всички училипцш сгради в об 
щипата, за да могат мгстните-

можо да сс ползва 
злрадепа защита.

Участниците в съвещанието 
ио-обстойн-о сс спряха върху 
и очгататъшп ото сьтрудпичест 

часптте земеделски про 
с кооперацията, 

па местните

По инициатива ил председа- 
Общююската скушци- 

Димип.р Славов миналата 
п Димитровград сс

теля иаЧООШ1Я 
п-слани да речем.

Хигиената в града с под ося
на
седмица 
проведе съвещание с прсдста- 
толитс иа местните общности. 
На съвещанието сс реши всич 
ки местни общности 
да поработят статути, програ
ми за работа през следващи
те пет години и да сс устало- 

сътрудничсстш) 
завеждащите местните кан

ко равнище.
Вината за това не може да 

само „Услуга", защотоза
по на
изводите;™
Председателите
общности категорично поиска 
ха да сс развие такова сътруд 
ничество между производите
лите и кооперацията, че тя да 
стане носител па социалисти
ческото преустройство па

Като едпа от пай-важлитв 
задачи па кооперацията е при 
лагалсто па агротехнически ме
роприятия. Изтъкна се също те общности да ги превземат 
така, че частите сслскостопа 
пски производители са 
от най-важните фактори за по 
-нататъшното развитие на ко
операцията, защото своите 
продукти пласират главно 

чрез пея. В този смисъл пред 
седателите на местните обипго 
сти предложиха в райои Сми- 
ловци да се проведе съвеща
ние между представители на 
кооперация „Сточар” и пред
ставители на местните общио-

сезон.
На първо място — гостилия 

царството щс ни издаде и тоя 
път. В „Балкан“ няма къде да 
нощуват повече от 20—30 ду
ши. В мотела има 50 легла, но 
хигиеничните и други условия 
и е са за п ропоръка.

И този път минувачите през 
Ддаттревгрзд не могат да иа 
мерят местни 
Кизело мляко има само в 
„Блед“, докато на мотела, кщ 
дсто може би найчмного би 
сс харчило не може да сс на
мери ни за лек.

носи
м-ехиниената, до известна стс1 

аме виновни всички ние.
спешно

поя,
димппрсгасрадчлош.

Кой да дежурува 'във всяка 
улица и да пази, да речем, но 
щем някой да нс плиска на ули 
цата останалия от зелето оехк. 
Или кой да стои край слад
карниците и да пази сладка
рите да нс плискат па улицата 
нечистотията. Просто сме овик 
нали боклука да хвърляме на

ви по-здраво 
със
целарим, които и според ста
тута на общината, са длъжни 
административно 
местите общности.

се
ло.

да помагат
специалитети.

съвещанието 
па предссда- 

ОС пад 40 въпроса,

По време на 
бяха поставстш 
теля на 
К0-1П-О сс отнасяха главяо до 
здравеопазването, сътрУДпкчс 
ството с кооперация „Сточар” 
и комунални проблеми.

и по-нататък да се грижат за 
тях. Обсъдиха се въпроси за 
уреждане на селата, а предсе
дателите на местните общнос
ти от район Висок изтъкнаха, 
че ако „Услуга” не поддържа 
редовно автобусната линия, на 
селението е готово с петиция 
да се обърне към транспорт
ното предприятие от Пирот за 
въвеждане на редовна линия 
в този район.

Съвещанието с председате
лите на местите общности 
ще допринесе за по-бързо из 
готвяне на програмите за раз 
питие на местите общности 
през следващите пет го дани, 
което неотдавна постави Излъ 
лгостелнкя отбор на Съюзната 
конференция на ССРН.

едилулицата.
А лицето на улицата, в край 

змотка е огледало и на нана
Дтиггровгрздтко старопла- 

съацо така в
шстд град.

Затова би трябвало през нас 
тъпващата пролет да ое орга
низират акции за почиствано 

и разхубавяване

нчнгах-о агне 
Димитровград нс може да сс Във

със здравеопазвапетц 
председателите па местните об 
щпости изтъкнаха, че органи
зацията па здравната служба 
трябва да бъде такава, че да

намери.
Подобно е положението и с 

другите местни деликатеси — 
като качамак, домашни колба 
си, игли да речем 
които тук се подготвят по с- 
динстве-н начин.

връзкана улицата
па града.

А Димитровград има всички 
условия да стане уютно и при 
ятно туристическо място.

шкембета.
М. А.

Стопански темиКОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ ЗА 
ЗАПАДНА ГЕМАНИЯ

Кожообработвателното пре
дприятие „Братство“ в Желю- 
ша започна с производството} 
на кожия калъфи за автомо
билни седалки за Западна Гер 
мания.

За изработката на тези ка
лъфи се интересува и домаш- 
вията пазар. Предприятието 
очаква да опечели значителни 
средства.

ИЗМЕРЕНИЯТА НА УТРЕШНОТО 

БЛАГОСЪСТОЯНИЕ
Д. Йотов

Да илюстрираме благосъсто 
яни-ето и с „насъщния хляб”.

ако производителносттаОт известно време в наша
та страна се разисква за бъ- на обществения труд расте б°/о, 
дощия оредноорочен план за — ако сродната работна за- 
раззитието на страната. Той плата ое увеличава 9°/о годиш 
още не е изготвен окончател
но, обаче някои проекти са 
готови и по тях ое разисква 
в най-горните ни органи на са 
моупр авл еиието 
ните, а също и в обществено- 
политическите организации.

Планът за развитието се ните ще имат 
прани винаги с яано опреде- възможност да ои купят раз- 
лена цел — да бъде животът ни уреди, да си строят домо 
ни по-добър, т.е. блатосъсто- 
яанм-ето на народа да се подо 
бри още повече.

Какво ще е блатосъсетояние -същевременно 
то на нашия трудещ в следва 
щия петгодишен период?

Специалистите от Съюзния падат към 92 телев1Изора. През 
институт за стопанско плати- 1975 година, когато приключи 
ран-е считат, че блатосъстоя- борбата за изпълнезгие на срс 
ии-ето би могло да се увелича диоорочмия план, на 1000 жи
та с осем на сто в следващи- тели ще се падат 200 зелеви
те пет години. Това обаче е зора. Това значи че на петима 
възможно н.ри определени ус югославяни ще има един тс-

| ловизор а това е на по-малко 
от две семейства.

М. А. Един промишлен работник в 
1966 година е трябвало да ра
боти за един килограм хляб 
23 минути. В 1975 годеша за 
един килограм хляб ще тряб
ва да работи -само 15 минути.
По-рано за една риза е тряб
вало да работи 12 часа, а в 
1975 година ще му е нужно са 
мо 6 часа. Наполовина работ
но време ще е необходимо за телното предприятие „Градня“

мебелното предприятие „Ци-

но. ТОПЛА ХРШ 
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В злополуката при

ВСЕКИ ПЕТИ ЖИТЕЛ 
С ТЕЛЕВИЗОРГоин дол

в скупщи-
Ако воичко това се осъще

стви, а има уоловия, югославя 
много повечеПътници, дръжте 

се здраво, не 

мога да спра!
За своите работници строи-

един килограм месо и за ре
дица други хранителни про дук ле“ и конфекцията „Свобода“

обезпечиха топла храна в сто 
Естествено, парите от други ловата на ресторант „Балкан“, 

те работи часове ще може

ве и да живетят по-разкошно.
Тъй като днес телевизорът 

и колите са най-търоените и 
най-желанитд 

блага, ще започнем от тях. 
Днес на 1000 югославяни се

ш.■ а ■

В злополуката, която стана 
при село Гоидол, на 22 фев
руари тази година, :са повре
дени петима души, а не два
ма, какго по-рано бе съобтце 
■но. Повредени са били: Борис 
Манчав от оело Г. Държина, 
Бояна Стайкова от Ниш, Мм- 
леша Саазова от Алексинац, И- 
ван Костич от Ниш и Станке) 
Христов от с. Трън-око Одоро-в

Една част от разноските пла
щат предприятията, а остана
лата работниците. 
„Димитровград“ има своя ра-

да харчи за -купуване на опо- Комбинатменатите телевизори, хладил
ници, коли или за строене на ботническа столова.

м. н. н.жилища. Ц. Б.

Бележка
ДОВИЯ.

Именно: ВМЕСТО НА СЪБРАНИЯ- НА УЛИЦАТА-Ци.
Шофьорът на рейса на „Ус

луга“ ТАМ НИ - 151-70 Дими
тър Митов при минаването на 
отклонението при с. Гомндол, 
където вече бил паркиран пц 
ротакия рейс „САНОС“ НИ — 
579-38, ое опитал да спре, но 
не успял, и се обърнал към 
пътниците със следните думи:

— Пътници, дръжте се здра 
■во не мога да опра!...

-След това реясът на „Услу
га“ блъснал пиротония рейс. 
При това сблъскан е

— ако националният доход Броят на колите, много же- 
расте средно 8°/о на година, лаии от хората, също ще ос

— ако заемнаето на работна увеличи. Мнозина 
сила ое увеличава 3% на го
дина,

В Босилеград се продължа 
®а с една стара, вредна прах 
тика: провеждането на съ
брания става трудно, а с то
ва отслабва политическата 
дейност на обществено-поли 
тич-аските организации.

Така се случи и с послед
ното събрание на избирате
лите, на което трябваше да 
се обсъжда приемането на 
общинския бюджет. За 
жапение, на това събрание 
присъствуваха само 50 
ши — повече служещи, кои
то не са много заинтсресира 
ни, нито засегнати от въве
ждането на данъка. Между 
тях имаше само трима зана 
ятчим. Изненадва, че не при 
съствуваше нито един земе
делец, нито пак достатъчно 
занаятчии — тъкмо тези, ко 
иго ги засягат данъчните о.б

лапи и измененията в новия 
бюджет.

За това нещо няма никак
во оправдание, защото при 
много по-трудни условия съ 
бранията на избирателите са 
уопявали във всички Боси- 
леградаки села. А е то, това 
нещо е невъзможно в Боси
леград!

Дали събранията не се от 
бяпват с умисъл, за да може 
утреден свободно и неофи
циално да се критикува об
щината и общинския бюд
жет, и всичко друго. Тоя, 
макар и овободен извод е то 
чан.

югославя
ни през аледващите пет годи
ни ще ои купят коли, защото 
това ще им позволява матери 
алиото благосъстояние. Днес 
на 1000 югославяни се падат 
36 автомобила. След пет годи
ни на 1000 югославяни ще се 
падат 90 автомобила.

Осми март в Босилеград бе Броят на хладилниците ще 
отбележен с гостуването на се увеличи толкова, че всеки 
Дома на културата от Враня о пети-шести жител ще има хла 
комедията „Зона Зомфирова“. дшпник. Приблизително тако- 
Пооащеагието бе масово-, а пре вя ще е увеличението на пе- 
дставлението на качествено ралните машини, електричес- 
равнище. ките готварски печки и други.

-Инак по повод на тоя праз- Значително ще се измени и 
ник други манифестации в-Бо начинът на отоплението през 
силеград не са провеждани. За студените дни. На нафтовата 
тава е главно виновна общиц печка, -ще мише модята. По-сте 
-ската ташференци-я общес- -пенс ще я изместят електри- 
таена дейност иа жеиите, ко- чсските уреди за затопляне на 
ято напоследък бездействува.

В. В.

В ЧЕСТ НА ДЕНЯ 

НА ЖЕНИТЕ
съ-петима

пътници в димитровградския 
рейс са леко повредени, дока 
то пиротокия рейс е повреден 
за около 4.500 динара. Щети
те, които е претърпял рейса 
иа „У-слуга“ още ве са преце
нени. Пред следствените 
ни шофьорът Мито®

ДУ'-

Вдна такава практика оба
че да се премахне. Тя не до
нася нищо положително и 
•решаващо, защото изтъква 
въпроса, чии са събранията 
на избирателите и на когов. в.

орга-
заязвил)

че ненадейно му отказали спи 
рачките и не бил в състояние 
Да предотврати удара. стаите, защото ще има повече 

електроенергия.М. А. — Ц. Б.
-ползват.
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Какво става в »Братство«?Обзор

МЕЖДУОСОБИЦИТЕ
СПЪВАТ

ПРОИЗВОДСТВОТО

НУЖНО Е СТАТУ1И1Е ДА СЕ 

ПЕНЯ! И Д0П1ЛНЯВАТ
Статутите на Босилеградската община 

домете организации вече няколко годили не 
способяват към постигнатото общо равнище 
упрялителнилпе отношение в комуната 

Статутът на общината

и на тру- 
се при- 

на само-

е изработен и приет преди 
шест години. От тогава до днес са направени незначи
телни и не много съществени изменения. При трудо- 

останали без измене-вите организации статутите са
1ШЯ.

Като последица от 
лошите отношения в 
колектива бяха и че
тирите пиамени остав 
ки на специалистите 
в предприятието на> 
чело с директора. 
Главно об основани е 
на оставките е че спц 
циалистите не могат 
да намерят общ език 
със секретаря на пре 
дприятието. Заточва о7 
ставките са формули
рани ултимативно: щ - 
ли секретаря вън от; 
предприятието или 
те. В поясненията да 
дени на заседанието 
на колектива опециа-) 
листите подчертаха, 
че проблеми в произ 
водството няма, обат 
че секретарят следи 
всяка тяхна крачка 
записва кой колко 
пъти разговаря по те

Допълняването на общинския 
мо главно поради конституционните и законни про
мени. При това трябва да се имат предвид и проме
ните в обществено-политическите

статут е необходи-

отношения, настъпи
ли след стопанската и обществената реформа 
и взетите становища и задачи в документите 'от Де
ветия конгрес на СЮК и решенията на Председател
ството на СЮК.

какт о

СЕКРШР
Тези динамични и качествени промени, чрез до- 

пълняване трябва да намерят място в статутите. За- 
щото това представлява конкретна акция за доизграж
дането на нашата обща и комунална обществено-ико
номическа система.

КАКВО НЕДОСТИГА НА СЕГАШНИТЕ СТАТУТИ \

Провеждането и практическото прилагане на ста
тутите показва, че са обременени с обобщени разпо
редби, преписани от Конституцията и закона. С това 
са пренебрегнати много основни и важни отношения 
в комуна-та. Така целисходността на статутите се губи 
в неконкретшгге неща.

Например в разпределението „Обществено-иконо
мически отношения" на общинския статут сз казва, 
че в общината се обезпечават условия за развитие на 
производителните сили и на социалистическите отно
шения в трудовите организации. Обаче 
на кой начин ще се постигне. Подобно е и с член 19, 
където се говори за ролята на общината в развитието 
на земеделското производство и изпълняването на об-

Трябва да кажем, че вмнов-лефоя, грубо се 
тях,
на предприятието пред дело
вите партньори, не зачита де
ловите тайни и тн.

Секретарят на предприятие
то отхвърли всички обвине-. 
мия по негов адрес като зая-) 
ви, че главната причина, по не 
гово мнение, за създалите сд 
лоши отношения, е в това че

мятания, които се отразяват 
върху правилния процес на кици за създалото се положд

ние в кожара „Братство“, коя 
Накрая колективът реши да то през последното време по

стига най-добри делови усгте- 
за ми в комуната, и носители на

са глав-

отнася към 
омаловажава директора

производството.

упълномощи работническия 
съвет да вземе решение
разписваме на референдум. Ве отрицателни явления 
днага след това работнически- но комунисти. Не е ясно защо 
ние на което бе взето решение партийната организация не е 
да се обяви референдум в наказала нито един от актьо- 
срок от 15 дни на който це- риге на твоите заседания, но 

той оправдано 'критикувал ди-■ лият колектив ще реши да ли се ангажира, по наше мнение 
ректора за някои неправилно- секретарят Кирил Илиев ще, напълно ненужно, целият ко
сти и че искал повишаването остане в предприятието или лектив. А именно бездействие 
на личните доходи на специа- не. На същото заседание ра- то на съзнателните политичес 
листите да се съгласува с пра ботничеоюият съвет взе реше- ски сили доведе и „Фабрад 
вилмика за разпределение на ние да повиши личните дохо- до нежелания край. Поуките

ди на техническия кадър от 
1100 на 1600 динара.

не е казано

ществешш план.
Тези въпроси са регулирани с Конституцията и за 

коните, и за това няма нужда от повтаряне. Против- " 
но на това в статута на общината недостигат конкрет- 
ности по въпроса за отношенията между гражданите, 
трудовите организации, планирането, ползването 
фондове и др.

на

личните доходи .
След тези думи на секрета

ря техниците напуснаха засе
данието на колектива като за
явиха, че те не отиват заради 
малките лични доходи, но, на 
първо място заради бойкота; 
който секретарят прилага към 
тях.

В дяла за сдружаването и сътрудничеството няма
които се особено

д. Йотовса очебиещи.
нищо за интеграционните процеси, 
важни за сегашната и бъдещата стопанска дейност. 
Разбира се, това трябва да намери съответно място, 
и то конкретно, в статутите на трудовите организа
ции.

НЕДОСТАТЪЧНО ЗА СТОПАНСКОТО РАЗВИТИЕ 
НА КОМУНАТА Още под пресното впечатле 

ние от неотдавнашните неми
ли събития във „Фабрад“, ко- 
гато заради същите междуосо 
бици главно в ръководството, 
предприятието бе доведено до 
катастрофални загуби и прину 
дително ръководство и
впечатлението
40 работници от цеха за гал
ванизация във „Фабрад , непо 
сродотвените производители от 
кожара „Братство“ сдинодуш- 

изиокваха да се пресекац 
междуособиците с всички раз 
полагаеми сродства. Не мо
жем да не ое съгласим с думи 
те на работника Васил Визов, 
че работниците не са виновни 
за създалато се положение, но 
■всички новини идват от канцс 
париите, които ое разпростра
няват по цеховете и хората ос 
определят за еди,а или друга 
група. „Не искаме да гладува-, 
ме, каза той, заради лошите 
отношения в ръководството'. 
Ако трябва да оволиим и два- 
ма-трима, но да прдължим ц 
работата както до преди един 
месец. Не виждате ли, че в 
■предприятието не се работи 
■вече 15 дни, производството 
напълно сме занемарили,

това водим без-

изказано в об-Стопанското развитие на комуната
програмите за работа е бегло раз- 

общината. Подобно е и със са-
има

ществения план и 
работено в статута на 
моуправителното договаряне 
важна роля в решаването иа

в общината, което 
общите за комуната въл под

на уволнените
роси.

общественият плап, кой- 
общинската скупщина няма 

общественото раз 
които с много по-голя- 
проблемите и възмож-

Например, оказва се, че 
то всяка година приема

влияние на стопанското исъответно 
витие на 
ма трудност 
постите за

попериодични анализи, 
могат да посочват 

тяхното решаване.

Макао че за самоуправителното договаряне е мал Макар, че за ^ з ‘ яамира практическо
приложение ^решаването на ^

„роен. Н» »•

зацнн, като се утонп.т да не
говаряне.

щестеено

се игпорират 
организации, 
ствуване на всички
хора.

за формите на —7“Г,ГГ= 

дейност е казано работена работата на съ-
Така например обтойно е Р Р дта на трудовите
бранията на изб^^е ' обществсно-политическитс
хора, местните общност, не е голяма,
—Г “етЖГГре“"- „е се оси..-

стаяват и прилагат.

но
за сметка на 
плодни разисквания и по ра
ботните моста и на подобни 
събрание“.

|ПО‘-н ататъши ните р азискша - 
мия показаха, че и отношени
ята между самия технически 
кадър не са на нужната висо
та. И тук има рилалство, под-

устрои прием за жените. След(Продължение от 1 стр.)
Вечерта в Димитровград бе да това делегация на жеаште 
доно представление от Ниш- оети болницата и майките — 
неин народем театър, а след 
тава организирана богата ло-

по-

]Х>дилкн е болницата.
Почти във .всички предприя 

тия на жените бяха раздаденитарии.
■В неделя председателя на 

ОК на ССВН ИЛИЯ ПЕТРОВ скромни подаръци.
В. Яслиноп
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НАШ РЕПОРТАЖ

ПРОЩАВАЙ ДЕРВЕН, прощавай ц„„/го,/*//*//*;////""""""""'"""""""е=
:* за0 селоот село

о « урежда ож>я жшют. Тук има Тези работници-строители . 
амбулатория, основно учили- само гю време на почивката 
шс пет крчми, поила, три ела през летните месеци работят 
.дкариадци, дюс обуицарници, ко в къщи, помагат малко на се 
операция, шишавкя работиш- мейството, и пак заминават" 
ци бърсиаршси салон. Тяхната работа на село няма ^ &

Икономичеоките възможно- голомо значение за икономи- б*-.- 
остават зад печалбарство чесюото положение на семей- «а 1ЧЖ 
Клиюурчали са извеели ка 'Твеото. Те заработват много. вей 

то майстори-строители из ця- Някои дори заработват годи
лата прана. Това се предава шио и по пет мшгина стари 
от поколение на поколение. И динара.
всяко ново поколение като че И тогава всички чакат зим 
по-добре изтича заната. Ако агите месеци — „мъртвия се- Ее^.| 
техните деди стросха малки зоч“, когато ои идват. Тогава П(Ъ'*м 
къщички в Моравско, днескли започва бурния живот «а Кли бг^ 
сурци строят огромни строи- суроко... Започват озатби, кръ 
тслии обекти, фабрички коми чмите ос не празнят, а родния

ските гощашки са ежедневни. 
Най-хубавите месеци в Кли-

олромяо значение. Тези днц суроко са от декември до март. Тит? 
те ои взимат „довиждане“ и за Няколко месеца, когато, чай- За ^ ^ 
минават... Прощавай Дервен, ниците са пълни, булките за- като ^

китени, децата с бащите, мо-

Още двадесетина дни и Дср 
пои ще утихне... Кръчмите 
щс ое изпразнят, магазините 
ще чакат купувачи.,.

Печал бавните — клисури и 
ще тръпнат па работа. Щс це
лунат децата, ще ги посъвет- 

„иш игата да ои гледат , ще 
жената щс и заръчат

///у/////////  ///*" " ///У//////Л,

В КЛИСУРСКИ РАЙОН ЗА
ВЪРШИХА КОНФЕРЕНЦИИТЕ 

НА ССРН
*спиват то.целунат

какво да прави п къщи и на 
имота. Щс тръпнат, а па раз
дяла при рейса щс дадат твъ 

обещание за Първи май 
дойдат за някой

0.‘Ч
рдо 
отново дааш частната политическа плат 

форма, а са се протишолостав 
яли ата самоуправитслния со
циализъм за осъществяване 
ата своите интереси и позиции Сура — сиреч по Дервен, цен 
и да предприемат възпитател- трашата махала от двадеостте 
ио-дисциплинарни мерки сре- ,д,ома — колко ги има в Кли- 
щу тях в дука на Устава на Сура ц0 клиоуроко са и: Кос 
СКС. 1 трошопци. Сухи Дол, Драин-

— Статута на ОС и Програ- [(И< стрезимировци, Паля. 
мата на работата й да сс из- д,асс дер®еи с бръзи крачки 
менят и допълнят в духа на 
конституцията на СФРЮ и СР 
Сърбия и положителните 
коля при нас, тъй като тс са 
донасяни и търпели измене
ния през време на председа- 
телствуЕЯнсто на бил. предсе
дател Стапяш а Станкович, без 
участието на събрания на из
бирателите, събрания на тру
довите колективи, м опшгге об

Завършиха конференциите 
в педаружниците на ССРН в 
Клисурония район на които се 
разглеждаха материалите на 
Подкомисията на нар. предс
тавители от Скулщ1шата на СР 
Сърбия за състоянието на са
моуправлението в Сурдулшнкл 
та община.

За подчертване е, че конфе
ренциите бяха маоово посете
ни, тъй като мъжете печалба 
ри бяха тук. Разискването бе
ше също така живо и инте
ресно.

!ДОН.
Дврвсп ще загълхяс... 
Клиоуроко е изпестно по Кли

:
ни, мостове.

Мсосц март за клисури;и има Ос

>прощавай либе... ся р 
чеР С; , 
редсц, 
Редна > 
тае х;,

за- Заседание на ССРН по земеделското производство
Почти всичките конферен

ции в 11 подружници на ССРН 
от този район донесоха също 
заключения с различни фор
мулировки, а които да се имат 
предвид при подготовката на 
предстоящия Събор на обгце^ 
твено — политическите орга
низации и ОС в Сурдулица. 
Най-важните 
всичките конференции в под-

Права, но и задължвния 

производителите
А от р 

еча к-„ ; 
Пъргг ( 
Щащч ( 
за Дщ I 
та чод

щности итн.
— Да се отзове СТАНИША 

СТАНКОВИЧ от поста нар. 
представител на обществено- 
политическата камара в Съюз 
ната скупщина като най-гол- 
ям виновник за така нарече
ния „Сурдулишки случай“.

— Да се сменят от отговор
ни функции в обществено-по ЯСНИ НАСОКИ В ЗЕМЕДЕЛС -тясно сътрудничество със зо

КОТО СТОПАНСТВО. меделоките производители, о-
баче като им се иска срещу 

Миналата седмица в Бабуш дадените праша определено за 
ница ое проведе заседание на дължение на производствени 
Общинската конференция на 
ССРН. В работата на заседа-

заключенмя на
»Е.И! |1 

да ме 1 * 
-млада « 
ви Ш

дружниците са:
— Да ое развиват самоуправ 

лението и демократическите 
отношения в рамките на об
щината в духа на самоуправл- 
телната социалистическа сис
тема у нас.

— Ваички основни организа 
ции на СК да разгледат дър
жанието на своите членове, 
които са били на позициите

ГЕШЕНО Е БАБУШНИЦА ДА то чрез изкуствено опложда- 
СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ МЕ не на кравите, финансовите 
ЖДУОБЩИНСКАТА КОНФЕ възможности на кооперации- 
РЕНЦИЯ НА ССРН В НИШ. те, нуждата да се развива по-

партньори с кооперациите.
Бе констатирано накрая, че 

занапред трябва да те мисли
за уедряване на производство
то и за неговата по-добра ор
ганизираност, за да се улесни 
и износът на продукцията от и незетф: 
този край.

А ;<флитичеокия живот и трудовите 
колективи всички ония които 
са активно участвували на по
зициите на частната политиче 
ска група в Сурдулица, а ня
кои за провинения да се взе
мат и на отговорност пред за 
кона.

— Ония които 'за незаконно 
ползували различни материал 
ни облаги, с които е причине
на щета на обществото да се 
принудят да възвърната сред
ствата на същото.

— Бързи мерки да се пред
приемат за оздравяването на 
стопанството в Сурдулишката 
комуна, което в предишния пе 
риод е много изостанало в раз 
витието си.

— Да се предприемат най- 
строги наказания срещу всич
ки, които са допринасяли, или 
допринасят за раздухване на им. но да бъдат почетни фунх 
националиетическа и шовинио ционери, а да работят в други 
тичеока омраза, за разбиване 
братството и единството меж- ,
ду народите и народностите на 'ОТ,°'РС’Д професията им. 
страната ни.

IБ. Васов

Босилеградска културна дейностнието взеха участие членоветд 
на ОК на СКС, народният пре 
дсташител в републиканската 
скупщина на СРС Георги Алек 
сов, гости от Пирот и други.

Стрелац
ПОДОБРЕНИЕ 

НА УСПЕХА 3» ЕДНА ГОДИНА ПРОЧЕТЕНИ IIНа заседанието бе решено 
общиноката конференция на 
ССРН в Бабушница, съвмест
но с общинските конференции 
от Пирот и Димитровград, да 
ое приобщи към междуобщин 
оката конференция в Ниш. Ре-

Миналата оедмица се състоя 
заседание на съвета на основ
ното училище „Добрила Бог-, 
данович“ в Стрелац. Обсъдено 
бе финансовото положение 
през миналата година и резуд 
татите е ученето през първо
то полугодие.

Стана дума и за учителите, 
които нямат пълна квалифика 
ция. Даде се предложение да 
се формира Фонд за солидар
ност и да се помогне на про
летните работници, дока то не 
намерят друго място за рабо- 

К. Гюров

(От 1. стр.) 17ГОГГ6 5 К’
И земеделските проязво- земадаИ 
дители редовни читателиБосилеград оката 

ка разполага с 5.200 
предимно белетристика. Чети- 

ши ое също досегашните ръ- рите районни читалища имат; 
ководители в ССРН в Бабуш- 5.000 книги.

библиоте- За оегс * 
в Гора Ч

книги.
За оега най-бройни са чита

телите — учениците. В Босиле та, Гря * 
град това са от основното учи град. Т< Ч 
лнше и гимназията. Те главно феа,оз^ 
ползват белетристика и науч-

и друя 8леград с книги ое снабдяват и 
уч еяиците от Белут, Райчилов

ница да не бъдат вече плате-
Тоя книжен фонд е все още 

малък, но в сравнение от пре
ди две — три години той е 
увеличен многократно.

на литература. Обаче в Боси:
учреждения или предприятия Така

сега по половин книга се пада 
Приет бе годишният баланс на глаша от населението.

ци, Радичевци, Извор и други 
околни близки села.

ТакИ 
е ГеорРр

Втора по големина катего- Все 
рия читатели са служещи ц броят 5 - 
работници. Между тях най- ким® ■ ^ 
(много се изтъкват онези от редо®6 
училищата и общината. ва Йе.^**

апегр1'
Положително е, че напосле

дък се повишава броя на сел

та. М. В.
на организацията. За сега обаче 

трудности
връзка с помещенията, в кои 
то ое поместват и издават кни 
гите. В тоя поглед в най-ло
шо положение се намира Бо- 
силеградската библиотека и 
Горнолисинското читалище.
11ШШ1111Ш111111Ш1Ш||М111111111||||||||||||||||||ШШ|||Ш|Ш|||ШШ|||ШШШ||||||ШШШ|ГШ|ШШ|||||Ш||||||||Ш1Ш1^ ^

№ ^ 
д0бр^«!

най-големи
Хорски заблуди и поверия ЗЕМЕДЕЛИЕТО ИСКА 

ЯСНИ НАСОКИ

Въпросите на земеделското 
стопанство в комуната 
най-важната тема, която бе ра
згледана на заседанието.

съществуват във

ДАЛИ СМОКЪТ ИЗДОЯВА 

КРАВИТЕ?
бяха

)
Основа за обсъждането бе 

докладът на агронома Вука-
шин тодорович за работата Четиво зз земеделеца

животно, около два Иа кооперациите и подобрява- 
метра Дълго, е съвсем безо- нето 
паодо. То не напада човека, 
даже може да се каже че е
м^,СТрахлшю- А раната 

у се състои главно от мищ-
ки и други дребни животни, ваха' заоеп11аха въпроса за по 
с гущери и птици, които ло- Д°бРятване на животаговъдство 
ви в гнездата им. Понякога 

диренето на мишки може 
Да се види край оборите и 
може би затова се вярва, че 
идвал да издоява кравите.

Представете си само, коя ! 
крава би могла да стои мир 
но, когато влечугото й се мо 
тае в краката, а не ли да за
почне да суче вимето й.

Зарад това.

Хората винаги са се бояли кой 
от змиите, зарад опасността 
да бъдат ухапани от тях. Те 
рядко правят разлика между 
отровните и безопасните нео 
тровни змии.

никога не е видял 
щото смокът и не се ' 
с никакво мляко.

Това

за
храни

сянна селскотостолачокото 
пр оизводство. Наторяване на ливади 

и пасища
Трите л 
азот, Я ;Може би затова се боят и 

от съвсем безопаония смок, 
който е една от най-годеми- 
те змии по нашите краища. 
За смока съществуват разни 
приказки. Слушали сте чес
то, че смокът бил толкова 
силен, че могъл да стисне 
човека и да го удуши. Или, 
че смокът имал на опашката 
си голяма топка, с която, ако 
удари човека, може да го
обгше ^ай'РазпР°странено е 
обаче вярването, че смокът 
обича много млякото и затю- 
ва може да издоява 
като смуче вимето 

Такава

Разискванията, които послед

те
бива Ч) . 
ОП* % 
«е«и,
бъде
летта 011Кога и как да употребите 

торове на ливадите?
минерални

1

гтьь =кЕч~адом вааьотс тЛ,ЗК1И тооовр ,а — Количеството и качество- сге^.>5
лпвалите Но -и Р,ягваН€ на то на тревата «и сеното от лн- ос ^
от попупягирагт^ Се н^окдаят вадите и паежцата много за- оя* ^
от подхранваде, както нивите, виси от това кога и как со ^Ето какво препоръчва спе- торят. и как се

В нашите

че се храни с 
мишки, тази змия е полезна 
и ако някъде я видим, не би- 
м да я убиваме.

крави,

картина обаче ни-



БЕСЕДА С д-р ЦВЕТКОВ
! ИМА ЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПО-СОЛИДНА 

ЛЕКАРСКА ПОМОЩ
I

цай-хУ1; 
: запати-

: давай ля
!ге озпзат 
*зй Дер'

;* 7 : .

На неотдавнашното съвещание с председа
телите на местните общности бе поискана по- 
добре организирана здравна служба в общината, 
т.е. такава организация, която ще даде възмож
ност да се ползва по-широка здравна защита, 
отколкото сега. Изтъкна се също, че съществу
ващите здравни амбулатории по районите цен
трове не са обзаведени с нужния инвентар, ни 
то пък сградите съответсгеуват на предназначе
нието.

. махалите-
>ю те 
[й-бурлил

■ червени 
преД

жи-

,,аха
а.
зз бога- 

(казва се
>. И до-
ш разяа- 
'всяка ве- 
йшети до 
[ и стари 
'Бор, Ск°

Във връзка с поставените въпроси се обър
нахме към управителя на здравния дом в Ди
митровград д-р Никола Цветков с молба да от
говори на поставените въпроси.

— Що се касае до разширяване на здрав
ните услуги по селата каза Д-р Цветков, здрав
ният дом още тази година е предприел мерки

зъболекар редовно да носеща ва отношение може да се из- месеци, каза накрая Цветков, 
ва някои районни центрове, ползва опитът на Височка Ръ- посещенията на лекари в Сми 
като Погаиово и Висок. Съ- жана. Населението от този ловци и Висок ще бъдат орга- 
щото можем да направим и в район е участвувало в изграж 
Смиловци и Трънско Одоров-- дането на амбулатория с по- 
ци, обаче в тези села нямаме ловилата средства. Този опит

об- може да се използва и в на- дмицата.
През летните

травят пя 
! „Ела, за 
чеси обу- 
рша, жуп 
дао чиф-

н из прани така, че ще има ре
довни прегледи два пъти в сеИЗБРАНИ НАЙ-ДОБРА 

ДОМАКИНЯ И ДОМАКИН 

В СЕЛОТО
сгради. Ако местните 
щностм намерят решение и о- шата комуна, 
безпечат нужните помещения 
и в тези села ще изпращаме 
зъболекари. Здравният дом 
вече е поръчал необходимия 
инвентар за обзавеждане на 
амбулаториите. Поставеният 
въпрос за постоянен лекар в 
някои районни центрове здра 
впият дом не е в състояние да 
роши със собствени сили. Кад 
ри има, но финансовите въз
можности за строеж на амбу 
латории в Смиловци или във 
Висока не позволяват да се 
предприеме нищо в това на
правление, поне засега. В то-

Д.

и недей 
: поръчва 
аме Пър-

1

; ще чака 
гг дните...
1МИТР0В

КОЙ ОБИРА СМЕТАНУТУ?ШИ Г. Любата
СЛЕЗО НЕКНЯ У Димитровград да си

СЪБРАНИЕ купим йедно-друго и да се видим с другоселци. 
От при павлиончето гледам граджанъе снову из 
чаршиюту и варкаю кока бегаю пред змийе. И/з 
дукянетс излазе жене и мужйе ама намрштени

йедно потепали. Му 
ли за

зобено на 
водители) 
гаого има 
на Люба- 
и Босиле- 
гетът про 
'ра, отна- 
'дствените 

■ селекоте)

ССРНЖелюша в залата 
състоя интересно състе-

На 7 март вечерта в кока су ньим дома сее до
пцую, питую йеднога другога че иде

ги подвезе. Мину из чаршиюту и сее 
ме нещто скъкче кикъв ие тия зор та су се натру- 

автобусат. СвЪрну у ,,Гациното до

на културния Д«м се
— избор на най-добрата домакиня и 

Условията са били следни- 
най-добре поддържа 

най-добре уреден двор, 
да е

жети
Пирот дазание

Тези дни в с. Горна Любата 
се проведе разширено събра
ние на местната организация, 
на което присъствуваха и ръ
ководствата на подружниците 
на ОСВН от тоя район. В ра
ботата на събранието взе уча
стие Цоие Тодоров, председа- 

ОбЩинЮката конферен-

домакин в селото, 
те: домакинята, 
хигиена в селото, с

която пали пред
испийем йедну рекийку, ка тамо заседал сват ми

си он йе човек по-изобщо да е най-чиста. За домакина

за домакиня. На бюлети

Гога от Желюшу. Помисли 
близа до град, по-често дооди па че га питам. 
Седо при нега преметнумо по йедну, поручимо 
йош по йедну и че га питуйем: „А бре свате — ре 

йе тая работа та Цел град се надигал 
кой къмто Пирот, кой къмто Ниш ?

— А, насмея се сватат, другиден йе праз- 
женете. Ли се купую дарове, а у градат

види. Оня-

читател 
• Рруинци. да не пие. 

мъжете гласуваха
имаше по 10 имена. тел на 

ци)я на ССРН.нкте;личава и 
— дома- 

ма много 
се изтък 

»а от Бо-

най-добър до 
Станков, работник в 

„Градня" в Димит- 
бе избрана — Дана

М. А.

званиетоСлед гласуването
падна на Иван

квако
макин се 
строителното предприятие 

за домакиня

,На Т01ва заседание ос рази
сква за
Социалистическия 
сно решенията 
за1седанм!е на Председателство 

Съюзната конференция

мя1лото и ролята на 
съюз съгла 

от последноторовград, а 
Иванкова.

ник на
та вачаю кой накуденема нищо,

дан чу у општинуту дека пирочанци излезли по
па зайнат мече да докарую ни 

друге работе и тека они обираю
то на 
на ССРН.В. В. ишарни от нас и 

поижнину, ни...................... ИПИ.....
т|||||||111»11||||||||||||,11111111111, ....................................... . Присъстващите разискваха 

.стопанските проблеми, сът 
в комуната и в

сметануту.
— Е, са ми йе свате съри,е на место. До дека', 

нийе от селата пищейомо кико цървийе и свак. 
дън се сибираомо по задругете да питуйемо що 

, шикьер, судове, уруткье, никой ни

изгодата м пол
на тези то заЕто калява е

употребата^Фебят
*°мллек-
^ДържатЧества __ 
'й ~~ тях

воялеа пролет да се торят Из'следванията ПРС5 послед д1Юбатсл<ия район. По въпр
П^“алщРна тореи^^ употреб^тТ Гедело^Г к^перации ое от

™" ТР'”' ТОРЕНИ О „роим»»»*
70 кг/декар кродитират кооперациите,

тези ги съдят за неплатена па 
шарина.

ществуващи

нема сол, гасРлите по-йже не чуйеше. Е са йе и при ни опрел нож у кош- 
па йега реше нещо и за наще мукъе. Оно 

знайеш свате сит гладнога не веруйе,
виде кво йе немка, Они че иду у Пирот,

Щом
ланински-
Реме чинуне НЕТОРЕНИ ТОРЕНИ С 

50 кг/декар
акива 

,Са накла
Мо*е даата и т

амато- лиа
изобщо

160 КГ 450 КГ
съга че
а нийе че бийемо путат до Димитровград па да

Нийе
710 кг

лро 1 декар е дал сено 
Всеки динар даден за 
тор е дал
1 кг тор значи е дал 
сено

4,1 ДИЯ*Р че йе и кому че омързне.
нече да йе лъсно. А

видимо до кига 
смо си научили, ама и ньим 

сЪс здрав йе, па

го-2,8 динар* Някои от присъстващите
работата на мест- 

които поВСкч°- ако >варих а за
ошсте канцеларии,

валяни самоуправителни

7,7 Ю- че се видимо па у петак.3,7 кгл?ез съгаоро малко

които ще се о' 
' връщат трои*

ЧН. това от« (МНОГО
(въпрози б езд е йствув ат.че добитъка, "РИ

площ много сено.
торенето на ливадите и значи парите
щата е най-ефикасният и » дат за тор ое
-полезният път да ое по У ио повече, 
евтаца и качествена храна

Ра Манча, с. р.то IТази таблица ни показа
9. 9.



ЗА ВАС, ЖЕНИ
КА|ГдГпЕРЕМ И СУШИМ 

ВЪЛНЕНИ ДРЕХИ
Бсзпр»вното строене в Димитровград в размах

Инспекцията не може сама
♦ ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИЯ ПЛАН НЕ СЬ ЗАЧИТА.

# Вълнените дрехи се* За ла проверете дали иъл
Поя,

_ перат
и сушат обърната наопаки -« 
да ис избеляват.

* Водата, в която перете в
_ _ ДРсхи,

трябва да бъде еднакво топла 
Рязката промяна на темиера 
тура предизвиква свиване. Пе 
реге коякогю е възможно ло 
бързо. Не оставяйте трикотаж 
иите ДРС-Х1И във водата даже 
няколко минути повече, отко 
ласото е необходимо.

нспата ви рокля пуска 
преди прането издърпайте ни 
шка, поставете я в гореаца са-

в бяла изпирате вълненитеобърнал към ОО- пулсна вода, увийте я 
кърпичка и я изсушете в нея. 
Ако върху кърпичката няма 

от боята, перете рокля

1X1 Радо» се 
щиикжата скупщина, която па 

сесия' Да реши 
или не залоч- 

И Общинската 
си от 12.

С влизането в сила на генералния градоус- 
трайствен план на Димитровград през 1968 годи
на — бяха начертани основните контури на гра

биха поставеше много условия, които трн 
бжаше да се спазват в строенето занапред, за да 
в* си стига до нарушаване на прописаните ДН- 

[7 Но какво в действнтсшюст става? Е по- 
града „цъфти" безправно строи-

СПОЯ редовна 
— да се 1)уши 
патил обект.
,скупщина па сесията 
и. 1909 година взела заклю
чение обектът да пс се зака
ча д аостапс къкъвто е. А 
този обект се намира точно 

средата на бъдещата ули
ца „Нишава!“ По същИя въ
прос се е изказвал и Върхов
ния съд в СР Сърбия клто

отношение разру-

сл оди
та без страх. Дрехите, които 
пускат боя, ос перат в хладка 
вода, с прибавка па малко сол

да, но

и оцет.мензии
следно време в 
телство. Само през последните две години мис-

издала към 30 роше
но

лекцията по строежите е 
ния за събаряне на безправно построени обекти. ка МЕНЮнозва: ...

шаването на безправно поегро 
обекти не решава Общи 

скупщина, но службата 
И1напек)цията по строежите! 

Последиците от незачитане 
компетенциите са ясни.

За нарушението Младенов е 
глобен с 150 динара. Какво да спите 

•гази обект? леката
В цялата „строителна сума

тоха“ обаче не винаги общин 
ските служби, компетентни за 

на градоустройство-
Яйца върху пюре от лещаос прави с

Петър Миланов получил, раз 
решение да строи барака го
ляма 3x3 м.

на
спазване 
ния план намираха общ език. 
Това нещо доведе до познати 
те вече „случаи с 50-те плацо 
ве“, а в момента са в течение 
нови „случаи“, 
от тях изобщо не биха били 
предмет на разиокване ако па 
един и същ въпрос не се сти
гаше до разногласия.

Този път ще см послужим с 
някои оведения от информа
цията на инспектора по сгрее 
жите в Димитровград Мирос
лав ЙОВАНОВИЧ. В нея той

Пригответе шорс от 1/2 кг леща и ло изсипете в 
огнеупорен съд, намазан с масло. Върху пюре наре
дете резени от шунка, а върху всеки резон счупете от 
ниско по 1 яйце. Полейте ястието с масло и го запе
чете в умерено гореща фурна, докато се втвърди бел
тъкът.

то ма
Създава сс хаос в строенето,

пана мястото
шупаТака,кто и'"пише в" молба“ който, фактически подпомагат 

} ', Той построил жилищна омия, които трябва да го сан-
твърд материал от кционират. „

И на него е било комбинат „/Iимитров I рад е
раз- 

В неговия

Множеството та си
сграда от 
40 кв. метра, 
налагано от страна на 
цията да спре със строежа и 
да го разруши, но това и до 
ден днешен не с направено.

Георги Радев започнал 
св-оя плац на улица „Нишава“ та? Или: след години щетря 
да строи, както заявявал, га- бва да ос построи и 
раж за пътнически автомобил ,, Нишава какво ще се пра
без разрешение на съответ- ви с обекта на Радев? 
мия орган в Общинската окуп 
щатна. Големината на неговия 
гараж обаче е — 56 кв. метра! данс?
Естествено,
кола още няма и затова ин
спектора по строежите издал жите при Общинската скупщи 

още в началната1 на, предлага следните мерки: 
на 17. 9.

паIслек- получил разрешение да 
шири обекта си. 
плац ос падат и някои безпра 

построени сгради. Трябва 
па ли сега той да плати сметка-

Кашкавалени пастети. мю

улица Сварете обикновен бульон и го прецедете. Отдел
но настържете 150 г кашкавал и прибавете към него 
120 г прясно масло, предварително разбито до побе
ляване. 2 яйца и 1 4 кг брашно. Замесете тесто и го 
разточете на кора, дебела 1/2 см. Сложете кората в на
мазана тавичка и я нарежете на ро.мбчета със страна 
3 см. Настържете отгоре кашкавал и го поръсете с 
червея пипер. Опечете пастетите в силна фурна до 
златисто оцветяване и ги поднесете с бульона.

е издвоил няколко характерни 
случаи.

Владимир Младенов от Ди
митровград търсиш одобренир 
за поправка на къща. След ка 
то го получил, не се придъРт 
жал към одобрението, но сру 
шил из оонови обекта и на 
същото място започнал да 
строи нова жилищна ограда. 
Компетентната служба още в 
началната фаза на строежа 
наложила на Младенов да прц 
късане строежа и да се при
държа към разрешението. 
Той обаче и по-нататък про
дължил с рушенето на обек
та, построил нов и се населил 
в него. Какво да се прави се
га? Според генералния градо
устройствен план една част от 
обекта заема част от бъдеща 
та улица „Нишава“, а освен 
това на това място не е пред
виден никакъв строеж.

Докъде ще се стигне ако се 
продължи с „дивото“ изграж-

За да сс попречи на товатолкова голяма
нощо, инспекцията по строе-

иареждаие 
фаза на строежа,
1968 година, Радев да разруши не на безправно построени о- 
построеното. В решението на бекти веднага да се изпълня- 
инспекцията стои, че обжалва ват, още в началната фаза на 
нето на това решение, не от- строенето, а да не се чака, как 
лага изпълнението му.

Той продължил със строе
жа, обжалвал решението 
Общинската скупщина до Ре
публиканския секретариат по 
градоустройство, жилищно 

строителство и комунална дей 
ност за СР Сърбия в Белград 
Този орган обаче потвърдил 
решението аха инспектора по 

‘Строежите в Димитровград. Сс?

1. Всички решения за руше

Супа от грис с шунка
то досега.

2. За подобни нарушения да 
на се прилагат максимални гло

би — до 3 000 нови динара.
3. Общиноката скупщина да 

понася разноските ако компе
тентната служба загуби ня- 
каой спор при съденето с ли
ца, които строят без позволи 
телно.

гг

Запържете 1 кафена чашка грис с 3 лъжици ма
сло, докато получи златист цвят. Прибавете 1/2 лъжич 
ка черен пипер и налейте 6 чаши гореща вода, като 
бъркате сместа, за да не стане на грахулоси. Посолете 
супата и я оставете да ври на тих огън 15 минути, след 
което прибавете 150—200 г ситно 
След 8—10 минути свалете супата от огъня 
стройте с 1 яйце и 12—1/4 чаша кисело мляко.

нарязана шунка.
и я за-

М. Андонов

Въз основа на член 93 от Основния закон за пред
приятията председателят на Общинската скупщина в 
Босилеград обявява От заседанието на скупщината на общин

ската образователна общностКОНКУРС

На 5. март т.г. се състоя ре 
доено заоедаиие на Окупщина 
та на общиноката образова
телна общност в Сурдулица.

На същото е приет годиш
ният баланс на общността за 
1969. г.
разходите на Общинската об
разователна общност за фина 
мсирането на основното и сре 
Дмо обрязвания през 1969. г. 
възлизат на 7,304.133,70 н. дин. 
от които за ооновните учили
ща отпада 73%, а за ореднитс 
27%.

ЗА ДИРЕКТОР НА ЗАНАЯТЧИЙСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 
„УСЛУГА“ В БОСИЛЕГРАД

дайте училища не отговарят 
на предвидения профил.

Взето е
предвижда повишение на лич
ните доходи на просветните ра 
ботници. С тези предложения 
които ще намерят место в но 
вия финансов план за 1970. г. 
ще се настъпи пред ОС в Сур 
дулица на следващото заседа
ние за доделяваяе на средст-

и решение да от
делна комисия работи на усъ-; 
глобяването на нормативните 
до1кументи при Общността. 

Приети са и предложения-

У еловия1
— Освен изискванията предвидени в Основния 

закон за трудовите отношения, кандидатът трябва да 
има следния образователен ценз:

— виеше, полувисше или средно специално об
разование или ценз на висококвалифициран работник.

— да не е наказван по член 55 от Основния за
кон за предприятията.

Молбата с останалите документи за общите и 
специални условия се подават до Занаятчийското пред 
приятие „Услуга" в Босилеград, в срок от 15 дена след 
публикуването на конкурса.

Според показанията
та на комисията за изменение 
и допълнение Правилника зц 
разпределението на личните до 
ходи, въз оанова на които се

ва.

м. в.

Скупщината .разгледа успе
ха на училищата в комуната 
на края аха I полугодие на уче 
блата 1969/70. г. Между друго 
то в информацията се казва, 
че в седемте осемгодишни учи 
лища в комуната се учат 4.299 
ученика в 150 отделения.

В трите оредни училища (тех 
селско-стоп ан окото 

и училището за КВ работни
ци се учат 1.165 ученика, от 
които положително са оценени 
234 ученика.

Скупщината на Общинската 
образователна общност бе 
формирана за прилагането на 
Закона за ошовгаите

ПИСМО ОТ БОР
Другарю редактор.

Като редовен читател искам да ви обърна внимаиие 
на едно ваше опущение. На страница 2, където се дават све
дения за вестника, има грешка в тек. сметка. Там е написа
но 625-3-70, трябва да стои — 625-3-78.

Моля ви се тази забележка 
във вестника.

инчсакото.

да приемете и изправите

Сърдечни поздрави от Вашия читател 
СЛАВКО СТОИЛКОВ,
Бор ул. 29 ноември 19а/1

^ие ®и„ благодарим за уместната забележка. С това се 
вижда, че действително

ин-

училища 
и Закона за средното образо- четете всичко в нашия вестник.
1вакие във връзка с профила 
на кадрите, тъй като 56 пре
подаватели в основните и сре

РЕДАКЦИЯТА
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» просвета ★ изкуствоШ1•Л ШД1Ш
Заседание на гимназиалния съвет

IIФОРМИРАН ФОНД 

ЛШ КАРАИВАНОВ“в
Тези дий съвета оа ги 

мн аги ята „Иван Караи
ванов" в Босилеград про 
ведояо редовно заседа
ние, на което обсъди ш| 
колко важни въпроса з.а 
това единствен» средно 
училище в комуната.

Разгледа се полугоди
шният успех и се каза, 
че не е задоволяващ.

По случай десетгодтн 
вината от смъртта на 
Иван Караиванов, чието 
име носи гимназията, 
съвета взе решение да 
се формира фонд, кой
то ще носи името на пат 
рсна. От средствата на 
тоя фонд ще се стилен- 
дира.т кадри, необходи
ми на гимназията и ще 
се дават награди на най 
-добрите ученици.

Средствата на тоя 
фонд ще се формират 
от дотациите, които се 
дават на гимназията, от 
даренията на обществе
но-политическите и сто
пански организации, учо 
циците и родителите.

На 27 март гимназия
та тържествено ще от
бележи своя юбилеен 
патронен празник. Той 
ще се чествува с богата 
и разнообразна програ
ма, която прие съвета.

Най-напред ще се по
ложи венец на гроба на 
Караиванов. Това 
сторят група ученици от 
гимназията. През деня 
в Босилеград ще се ус
троят спортни 
нля между учениците, 
граничарите и градска
та младеж. Вечерта ще

7||111Ш11Ш1ШШШ1ШШ11ШШ1ШШ11И1ШШШШ11Ш1111Ш111Ш11М11ПШШ1Ш1ШШ11ШШ1111111Ш1ШШ1

се предаде културно-за
бавна програма, а на 
следващата вечер ще Се 
устрои „литературна ве
чер", на която със свои 
творби ще уча1ствуват 
чоници, учители, журнг. 
листи от в-к „Братство" 
и др.

У-

В ПЪРВИ КЛАС В НО
ВАТА УЧЕБНА ГОДИ
НА 120 УЧЕНИКА

На заседанието съве
та взе решение в новата 
учебна година 
клас на гимназията да 
сз запишат 120 ученикг, 
в четири паралелки. За 
това нещо 
и нужди, 
сти. По
броят на учениците 
рз-и клас ще се задър
жи на паияалогодишното 
равнище.

Накрая съвета взе ро 
шепне отново да се о- 
бяви конкурс за дирек
тор на училището, за- 
щото по първия не се о 
успяло да се избере ди-

в първи

съществуват; 
и възможно- 

такъв на чия, 
в пъ

СЕЕМЕЕН ПОРТРЕТФРАНЦЕ КРАЛ:!
ректор.

Предложението на ня 
кои членове на 
да се мени статута на 
гимназията, зг. да се об

съвета На последното заседание На Общинския 
Любен Димитров, учител отсиндикален съвет 

Долно Тлъмино каза, че просветните работнициКАК СЕ ПОЗДРА
ВЯВА] УЧЩЕЛЩЕ

лекчът условията на коц 
курса ■ бе отхвърлено, 
затцото това противоре
чи на закона. В случай 
че се стигне до това, ще 
бъде необходимо да се 
менят и останалите пор

това

комуната вече не се поздравяват на конвенцио* 
нален начин: ,,здравей , ,,как си , ,,как върви 
обучението и др.

Вместо това сега се поздравяват с въпроса' 
,,Каква ти е заплатата”.

в
ще

мативки ахти на 
училище.

състеза-

' Ч‘-
- '-04 л —-в. в.

и тя потвърдително кимна глава.
— А познавате ли този?
— Не — отвърна девойката.
Милиционерът се обърна към Суле:
— Колко пари сте имали в джоба си?
— Седем хиляди и петстотна динара.
_ Елате с ме«е — рече милиционерът па

Мила Джоржевичкато че не е началото налънцето прилича.
Те^са бледи и гладни. Йордан мърмори:

" Суле дъл БУКЕТ„Гладен съм, не мога вече да търпя . 
го го гледа и мълчи. После грабва един камък 
и го запраща из улицата. Ръката му остава въ 

търси да се хване за нещо.
„Това не се

двамата.въздуха, като че
Йордан още веднаж казва:

трае", и забива поглед в паважа.
Суле не го измъчваше бедата. Той беще ве

селяк! с малко успехи при ^ЯПЪП'
гърбавия нос и присмехулния

Суле се съгласи, но девойката отказа:
— Защо, аз нищо не съм откраднала, пус-— разказ

нете ми ръката
Милиционерът повиши тон:
— Не ви е срам! Кой е могъл да сложи не

говите пари в чантата ви?
Някой от тълпата извика:
— Такива крадли трябва да ги проведете из 

целия град, та да полепят кога са крали.
Момичето видя, че е безпомощно и каза на

помисли. Чакам приятеля си.
се ос-Девойката си 

Той може да
вободя от този заплес, как
46 ™ЯМ«ж* ^каза девойката. Платих го Ю00 
пипана. Дайте ми толкова и готово.
^ Йордан измъкна банкнотата и тя му даде 
букета/ Девойката бързо закрачи надолу, като 
нервно погледна в часовника си.

из-
дойде още сега. Трябва да

иначе да му обясня,
чивото лице,
Ра3йор^Гму беше пълна пр<шщоположн<,ст,
но безделниченето ги бе събрало __

— Нощес хич не спах — каза Суле.
лех си за една работа- п

— И какво? Имаш ли някакъв
та Йордан.

— Няма да ти

Мис-

план? — пя- 

не се съгла- 

побой, не приемам

Суле:
_ Вземете всичко, само пуснете ръката ми.

иа ми-Суле пусна девойката. После обясни 
лиционера, че бърза на една неотложна среща, 
а той нека прави с девойката каквото тряова, 
само да му даде парите.

Милиционерът, смутен от виковете на тъл
пата изброи парите и ги даде на Суле. Той бър 
зо тръгна към ъгъла па улицата.

го кажа, докато
*сиш.

— Ако става въпрос за 
— рече Йордан.

Суле го хвана под РъКЯ'
— Първо ще опитаме с някоя

купуват цветя.

После затича и вик-

_ Хей другарке, хей. Девойката се обър-
и«гят» Суле здраво хвана ръката й. 
Какво Искате от мене? Кой сте вие?

Д3 “
ръката.

Суле тръгна след иея.
жена. Сега на:

на чак ♦*
Йордан с букета бързаше да се срещне със 

Суле На малкото площаде видя момиченца как 
играят па слънцето. От едно жилище чуваше
как викат едно от тях:

— Ясенка, Ясенка, хайде стига си играла.
името си, отвърна, че

Йордан погледа в жената на прозореца, след 
това момиченцето и му каза:

— Малка, иа ти този букет!

мазе оглеждаха

Как хубаво е
тях. Дойбавно из улицата 

и минувачите.
— Ето ти една, 

облечена!
— А чантата 

каза Суле.
Девойката вървеше 

раифили в ръцете. ‘®^ш1Ика сИ. 
витрина и погледа в ас

— Чака някои — Реч1/ ^
— Чака — усмихна се
- Хайде! - каза Суле. иди 

хубавец.
Йордан понечи А» 

кряй
_ Извинете - ваза __ 0,1Я с

- Тя изненадано »;^ къМ Суле
вия костюм — показ „родадете
ти да ви предложа Д 
Не е важна цената.

Минувачите направиха кръг около 
милиционерът, а Суле продължаваше да Д 

обяснява, че му е открадпала пари, 
около него в цветарския ма-

Вървяха
газилите Йордан. 

й, виждаш ли, чантата й? -
с букет ка- 

пред една

де и
дърпа и да 
докато
газиш Чакай бе другарю, намеси се един мла-

, __ пусни момичето, успокой се.
ДС>К__ Няма да я пусна, докато не ™

_ нервничеше Суле. — Нека милицдо 
чантата, защото между мо- 

хилядарка с петно от зе-

каза
сс въртяла

Момиченцето, чуло
идва.спокойно,

това спря

парите 
перът да й погледа 

пари имаш една *ти СИпея,

по тръгна. Суле

девойката.
1 кафя 

__ ме ира- 
този букет.

ите
лоно мастило.

смут“”^д»'
Осмата беше наистина с пръски от 

който дотогава дър 
изгледа девойката, 

била ли е в магазина

Сульо. Изведнаж Йордан 
помисли: „Какво

чаша и

Вечерта пиеха със 
си спомни за девойката и си 
ли прави тя в участъка?"

И при тая мисъл грабна празната 
я смля в шепата си. Няколко парчета стъкло
окървавиха ръката му. _______

чантата иа мили 
вадешеоткаже,

ционера 
банкнотите.го чакаше

мастило. Младежът, 
Суле сс смая и строго 

Милиционерът я пита я'
зелено
жеше
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много и тежал само 25 
грама. Наложило се цели 
седи да го хранят изкуствгнг 
лежал неподвижно в ' ''

ст»-Раму нормално човешко 
щество лекарите «дишали ръ 
цС _ това, което дегето е про 
пуснало да пауни и възприеме 
във възрастта между две и 
шест години, никога не може

към

КИЛО.
Ме.поиграе. Свстлииа- 

Раму, той се чу 
когато

меротше да 
та уморявала
петвувал добре само _
пердетата в стаята са спусиа- 

когато настъпвал полу-

ПРИРОДА }Г НАУКА И леглотосн и само от време на врем^ 
издавал някакви странни 
ни. Починал при кризи Зву.

ОТ с-
пиленсия, след като изладиа., 
в кома.

ти и

ПОСЛЕДНИЯТ МАУГЛИ мрак.
Доктор Шарма, главен 

кар па болницата, къдсто 
отведеп Раму, е категоричен, 
че детето с израсло сред въл
ци. Сър Филип Мсйсън Бар, 
специалист по тропичпи забо- 

който също е прег- 
Раму, твърди ,чс ,.дс- 

миого общо с

да се навакса.
Интересът на хората 

Раму бил огромен. Всеки ден 
искали да го по 

носели му цветя и пло

лс-

Дутонсинта показала, че 
зъкът му е много по-малък 
от нормалния и че центровете 
на говора са разрушени. ц0 
това все лак не дава отговор 
на главния въпрос, дали Раму 
с осакатен от детски паралич, 
дали е идиот по 
или е истинско дете-вълк?

МОстотици хора
сетят
довс. Наложило се да постав
ят преграда, за да не могат по 
гститслитс да го пипат.

През последните две години 
си Раму заболил се

едшшизабелязали вМнозина са чели истерията циггс
край на гарата голям вързоп, 
който мърда непрестанно. От 
ворнли го. Отвътре изскочилц 

момченце и запълзяло 
па всички страни. Това бил Ра 
му. Никой не знаел как се е 
озовал във вързопа и на та

па Маугли, детето-вълк, описа 
на така добре от Киллинг. До 
ри е създаден филм, в който 

Сабу майсторски 
съдба

ляванип, 
леждал
тсто притежава 
вт-лците*.Ио други учени не споделят 
топа мнение. Например профе 

Кали Прасад смята, че Ра 
му е боледувал от полиомие- 

(детски паралич) и това за 
осакатило фи 

След

голо от живота 
риозио от плеврит и имал кри 

Отслабнал
актьорът
пресъздава страгшата 
Маугли. Но дали Киллинг е из 
мислил историята на Маугли, 
или е чул разкази за трагич
ната участ па деца-вълци? 

Известно е, че в Индия не-

рождение,
епилепсия.зи от

соррата.
Още при първоначалния 

проглод лекарите установили 
по цялото тяло много бройни 
и дълбоки белези, както и елц 
ди от ухапвалия. Момчето но 
умсоло да пло от чаша, лоче
ло млякото, което му сипва
ли в чипийка. Отказвало да 
яде печено, а когато му под
несли сурово месо, разтрепера 
ло се и лакомно се пахвърли-
ло, разкъсвайки го само със да говори на хтгдя. 
зъби, без да си помага с ръ- тези опити нищо не изляъ . 
цете. При това изяло месото Специален лекар и три сестри 
със завидна ловкост и бързи- постоянно се занимавали с не 

Когато сестрите от болни- щастпото дете. Правели му рц 
цата се опитали да го изкъп- зличпн процедури, за да раз- 
ят, то яростно започпало да движат и изправят деформи- 
ръмжи и хапе. Успокоило се, раните крайници. За да го оту 
щом довели голямото куче. чат да яде сурово месо, оста- 
Очите му светнали от удовол- вяли го дълго време без хра- 
ствие и то започпало да пъл- яа. Обаче слсд една годила ра

збрали, че всички усилия са 
безрезултатни. Раму пе се на
учил да произнася пито едпа 
дума. Той не се интересувал 
от пшцо — пито от хора, пи
то от предмети. Храната, дре
хите, ласкавите думи — пшцо 
пе можело да предизвика ня- 

реакция У него. Донес- 
— не им обър-

лит
боляваисто го с

и психически.
било изоставелозичоскиведнъж се е случвало да па- 

мерят деца, за които се пред
полага, че още от малки са 
отгледани от вълци. Последно 
то известно на лекарите и учо 
ните доте-вълк е Раму, умря
ло през аврил 1968 годила на 
възраст около 21—22 години. 
Но прод всички, които са за
познати със съдбата и поведе
нието на Раму, е стоял въпро
сът, дали наистина детето 0 
отгледано от вълци, или ня
каква друга причина има, за 
да бъде то морално и физиче 
ски осакатено.

Раму бил открит през януа 
ри 1954 година на гарата в Ла 
кноу, важен железопътен цел 
тър в Северна Индия. Пътни-

топа детето с 
от своите родители.

пякой деп Ра 
своята а»

С надежда, чс 
му спм ще разкаже 
тобиография, лекарите се опц 

д?. създадат у него чове. 
навици и дори да го учат 

Но от(
тали
шки

па.

зи около кучето с явпото яа-

ВНЕСЪЛ 5000 ДИНАРА 

ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ! каква
ли му играчки

внимание. ЕдинственотоПенсионираният офицер от 
с. Лукавица Митко Димятри- 
е-вич е внесъл за модернизира 
нето на Югославските желез
ници заем от 5 000 нови дина-

Дидтитровград вече приклю- пал 
чи внасянето на пари на заем нещо, което го заинтересува
на Югославските железници, ло, била една празна консер

вена кутия, която стискал 
ръцете си дори когато спял. 
Лекарите не успели да разбе 
рат дали ръмженето и виене
то па Раму са израз на удово- 

означават нещо

вв който тук бяха събрани 150
хиляди нови динара.

ра. П(ри организирането на зае
ма особено се проявиха: Мари 
ико Маринкович,

I

Той казза, че условията на 
заема са много подходящи и 
че той е любител на железни
ците и има голямо желание 
да види и нашата железница 
като най-модерните в света.

лствие, или 
Свободан друго. Когато към Раму приб

той
Вместо очакваните слънчевипърви

дни, март започна със снежни виелици и 
низки температури. Навсякъде в Европа 
владаее истинска януарска зима. Вееш за 
висок сняг и вре спи пристигат ежедневно 
от разни страни.

На снимката: макар че всяка година 
зимата в СССР се съпровожда с високи

Джорджавич, Александър То- лижавало някакво куче,
видимо се оживявал, 
да ходи в зоологическата гра
дина, а когато му пускали за 

на магнитофон с виене
благоприятните условия в зае на вълцн или други

Обичалдоравич и Милан Маркович,

МАРТА 

ВЪРЛУВА
_ _ _ __ _ . снегове, на крайния изток на СССР, в
р ЕВРОПА ,сжен Сахалзшск, улзщата може да се раз

познае само по светофарите, които в слу
чая служат за ориентация.

ръководители в ж. п.—депото 
в Димитровград. И покрай писи звукове

на животни, Раму се радвал и 
се опитвал да подражава 
това, което чувал.

След няколко години безус
пешни опити да направят от

Покрай него заем за желез
ниците са внесли и-. Ранко Ма 
нойлов, ж.
2 400.

ма, малцина от димитровград
ските стопански организации 
се отзоваха.

на
работникп.

М.

•2

Една бабичка билаВ полите на планина Църноок, в Босилеградско, 
се намира село Зли дол. В неговата мера има една 
местност, която хората наричат „Бабин град". Това е 
една височина, на която в стари времена е имало ня
какво укрепление. От тази местност към село Рибарци 
се простира наклон, които носи името „Върлявище". 
Оук има останки от стара черква, вероятно разрушена 
от турни или Кърджали. Някога тук са ставали съ
бори и е имало оброчища.

За името на „Бабин град" и „Върлявшце" се е за
пазила една легенда, която крие и значителни истини 
от миналото.

сляпа и трудно й било да люлее 
70 люлки. Затова рекла на хората, когато дойде царят, 
да й обадят. Бабичката искала да го обиди, за да я 
погуби и така да се спаси от работата. И когато един 
ден дошъл боляринът Константин, 
с думите: „Царю, честити, дано 
Той обачеСтари тя го посрещнала 

много", 
кротко: 

— и а! отишъл, без да я

не ти е за
не се разсърдил, а й отговорил 

„До замън, бабо, до замън" 
накаже за клетвата.

Вадите, разбира се били готови.предания 

за вадите в 

Босилегра-

♦
Някога в „Бабин град" живеела бабичка, нарича

на Кръндарица. Тя живеела тук, когато Къстендил 
бил столицата на болярина Константин, когото народът 
наричал цар Константин. Той владеел 
по течението на река Драговищица. По негово 
около реката започнали да правят вади за напояване 
на земята и за ползване на водата при промиване на 
рудите и задвижването на миньорските 
И днес са се запазили 
Драговищица, която 
промиване на руди, а после е прокарана чак до Мо
дро поле" в Кюстендилско, за да се използва воДата 
За напояване на полето. Тогавашните вади били пра
вени примитивно и трябвали много

В мерата на село Рибарци 
ято някога се наричала Самоков, зарад рудничарство- 
то. Там също има

има една местност, ко-

осташш от вади. Такива останки 
има и в местността „Дойчин дел". Тази вада някога е 
лишавала край село Райчиловци, отивала към Млеко- 
минци, в местността „Котлеие" 
люстностга „Самоков". Оттам е отивала чак до „Модро 
поле . И в мерата на Рибарци е имало средновековен 
гРаД» който по предание е бил разрушен от турците 
в началото на 18 век, зарад укриването на хайдути в 
иего.

и местностите
време

и продължавала към
съоръжения, 

останките на една вада край 
в ония времена е ползвана за

дско Преданието ни говори за още една вада, която 
през Костадинова време е направена, за да се доведе 
йода от Църноок. Тази вада лишавала през Зли дол и 
Върлявшце, ио отнемала водата на село Зли дол и на 
крепостта „Бабин град". Затова управителката на та
зи крепост Баба Кръндарица пе била съгласна да се 
строи вадата, но била и безсилна да. се бори срещу 
волята на болярина Константин. В Босилеградско, осо

човешки ръце.
Легендата ни казва, че когато цар Константин пра 
вадите, той мобилизирал цялото население. Из

лизали на работа всички, не били щадени даже 
ните с кърмачета. Затова и старите баби имали ра
бота да гледат децата, докато майките работят.

вил
и же-
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25-ГОДИ^Н ИНАТА НА^ФУТБОЛ Н ИЯ 

СПОРТ в СР СЪРБИЯ

Председателството на ОК на на Б ориса® Стаякювич, истори 
Съюза на младежтта в Сурду- ята на НОБ от 1941. до 1945. 
лица с представителите на тех г. при нас, в изпълнението на 
качваното училище „М. Пия- народни и забавни песни и му 
де“ и селско-стопанското „Йо- ' зикалми точки, както и от об- 
емп Броз—ТИТО“ от Сурдули .пастта на ненадейно>стте. Жу 
ца е арганизстрало викторина рито от 5 членове ще провъз 
на 9. 3. т.г. Дома на културата гласи победителите, които ще

получат и награди от ОК на 
В съревнованието учасгау- Съюза на младежтта.

Интересувагаяето всред мла- 
— ученика от даете поменати доялите е голямо .в целия град, 
училища. Те ое съревновават а екипите ое подготовяват усъ 
върху познаването на делото ррно.

в Сурдулица.

ват по 5 екипи от по 4 члена

Преди няколко дгаи в Димн 
провирай бе проведено събра? 
ние на ръководството на Съ
юза на шортите организации, 
на което ое разисква за чест- 
вуването на 25-годишнината от) 
формирането на футболния 
съюз в Сърбия и 50-годишни 
тата на Футболния съюз в Ю- 
гоСлавия. Ведно се разисква 
по повод тези тържества да 
ое отдаде признание и на за
служилите спортни дейци.

Заоега в Димитровград ак
тивно работи футболния от
бор и стрелчеоюото дружество, 
а преди години този град се 
славеше е добри волейболни, 
баокетболни и атлетичеоки от 
бори.

За значението на тези тър
жества членовете на ООФК за 
позна Александър Леко®, кой 
то изтъкна, че в Димитров
град спортът има традиция, че 
в града 'са били провеждани 
голрми шорти състезания, но 
в последно време, някои шор 
таи дисциплини са замрели, 
но би било желателно в юби
лейната година и те да се съ
живят.

Михаил Любенов подкрепи 
изказването на Леко® и пред
ложи в Димитровград да се 
организират тържества по по
вод 25-годишнината на ФССи 
50-годишнината от ФСО, и из
тъкна, че гимназията „Йосял 
Броз Титз“ има добър банкет 
болен отбор, който" може с ус 
пех да се носи с отборите от 
други 'Съседни обоцини.

Освен боскетбола и Ф.К. „А- 
сен Балкански“ би трябвало 
да одиграе един мач с някой 
гостуващ отбор, а преди залоч

Да учаепвмват и г-™» Любено®, златни и сребърни планети и
На тевя гъбтят р'е5ц'ите- няколко прамоти. Честзуване- 

II ание бе заклго то щ.е започне на 27. март.

Срещи и разговори

Ще открия 

изложба 

в Димитровградда има повече ред в на
станяването на работа
'Проблемите на самоуправле бота ръка от „Фабрад“, раз-

бара се, дсесолкото ое устано
ви, че има възможност за при 
емп ;е «а нога-а работна сила.

И тези път се изтъкна, че 
лошите отношения във „Фаб- 
ргд“ са главната причина по
легатата от заетите в този тру 
дов колектив да ое' намерят

Между студентите от Димитров
градско следва и ИВАН КОЛЕВ от с. 
Желюша. Той е студент 
година на Художествената академия 
и един от най-добрите в своята кла
са. С него разговарях върху някои 
проблеми от следването му.

четвърта

нието в трудовите колективи и 
подготовките за предстоящия 
конгрес на профсъюзите в Съ 
рбия бяха главна тема на съ
стоялото ое неотдавна заседа
ние на ПредеедателстЕОто нг(
Общинското синдикално вече 
в Димитровград. На заседание, 
то, между другото, те разисква на улицата, 
и за належащите проблеми 
■във връзка е настаняването на
работата като е изтъкна, че през 1970 година, 
би било необходимо, по обра
зеца на някои съседни общи
ни, и в Димитровград да ое 
се въдвори повече ред при да 
вашето на работа.

Освен това разиоква ое и за 
подготовките за Втория кон
грес на самоупрааителите, кой
то ще ое състои през ноем- в дървообработвателното 
ври тази година ® Сараево. предприятие „Васил Иванов— 

Общинското синдикално ве- Цише“ в Димитровград е фор 
че разисква и за проблема на 
уволнените във „Фабрад“ 
работници. Подчерта се, 
профорганизциите в останали
те Димитровградзки предприя- в-оеоношанмя младежки 
тия би трябвало в най-скоро е изтъкнато, че тази органи- 
време да обсъдат въпроса за зацИя занапред ще трябва по- 
приемането на свободната ра- тяШ0 да сътрудничи с остана

лите обще1СТВ'ено-политически
................... .... организации в предприятието,

на ПЪ1рВ,0 мдето със Съюза на 
комунистите, които да помог 
ват в укрепването на редовете

— Обикнах изобразителното изку- 
може би зарадство като ученик, 

това, че моето село Желюша е изве
стно със своята живопис. Затова 
бях ре шил непременно да следвам 
изобразително изкуство.

Бе обсъдена и програмата 
за работа на профсъюзите

М. А’.
— Кей от художниците ос

тави най-голямо влияние на 
развитието Ви.

— Вероятно профеоора Джо 
рдже Бошан и на него най- 
много дължа за своето раз
витие.

— Помогна ли Ви някои от 
нашия край?

— Да, Иван и Мета Петров 
и Сзободаи Сотиров. Това са 
живописци, които много оби
чам.

В Димитровград се правят 
подготовки за адаптация на 
помещения в които ще се съ
бират студентите и младежта. 
Какво мислиш върху това на
чинание?

— Крайно е време този про 
блем да се реши. Мисля да 
подпомогнем тази акция.

— Какво ти е жизненото же 
лание?

— Имам желание да напред 
вам в своята специалност, за
това използвам всяко свобод
но време. След като завърша 
образованието си ще се завър 
на в Желюша където ще про 
дължим да работим. Имам на 
мерение през това лято да от
крия изложба в Димитров
град.

Сърдечно се поздравихме с 
пожелание този наш млад ху
дожник да постигне по-добри 
успехи в работата си.

ФОРМИРАН МЛА
ДЕЖКИ АКТИВ В 

»ЦИЛЕ«
Иван Колев има голямо же 

ланио в Димитровград да се 
открие Художествената гале-

мглрам младежки актив. За ггре 
40 доедател е избрана Тодорка 
че Тодорова.

На първото събрание на но 
актив

рия, където ще си намерят) 
место най-хубавите творби нз 
художниците от нашия край. 

— Получаваш ли стипен
дия?

— Не получавам стипендия, 
не съм ни искал такава. Ако 
не беше студентския кредит
трудно може да се издържи. 
Сега получавам 39 000 д. месеч 
но и от тях се издържавам.3 Свободая Кръстич

м.й.
сега се е запазила стари- Деца без основнобено в южните краища и до

ината хумористична песен за тази случка:
„Разлюги се баба Кръндарила, 

зема дървената сабя, 
сировища от буково дърво, 
и си яна куса магарица.
Па си търгл а нанадолу

сретне цара Костадине

Из дейността на

ОБРАЗОВАНИЕСъюза на младежтапа си

ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ПРАЗ
НИКА НА МЛАДОСТТА - 

ГЛАВНА ЗАДАЧА

В района на Раков дол, Ра казват, ако основното обра- 
дО'СШ1 и Дървена Ябука в зовани* е задължително 
Бабушпишка община след страната, тогава и тук тряб- 
оовобождеимето е постигна- ва да бъдат създадени усло- 
то много за културно-просве ви« за това. Кой тогава е 
тното преобразяване па то- виновен, че много деца не 
зи край. Тук през НОБ се завършват основно учили- 
формира Бабички отряд и ще. 
хората дадоха много за ос
вобождението па страната.

Но може да се каже, че 
хората от този край не са 
получили всичко, за да мо
гат да живеят по-богато и 
по-културно. Тук още ипма 
добри пътища и здравни за довло школуване и остана- 
ведошш. В това направление лите ученици, тогава това у-

250.
Учителски кадар има, помо-

да си
и да брани своя имсиина 
Назад, назад, царе Костадине 
На курбан чу те обречем 
Глава чу ти сосечем.
Цар Костадин се наемел

бабиното чудо се смая
така конски мухи

в

Този дни ® Димитровград сс 
-състоя заседание па Председа
телството на Съюза на младеж 

което ое обсъдиха ня- 
актуашни въпроои из дей-

и от Отговорните в Общинска
та скупщина в Бабушница 
трябва да знаят, че в Дър
вена Ябука, Раков дол и Ра
достен сега има пад 150 уче
ника. Ако се открие основ
но училище и обхванат с ре

Па си зема та, на
магарица хвърля кои

пастта на младите в комуна
та. -На лършо място бе подчер 

че с необходимо да ос

И ги на 
Разрила се разигра се

танго,
положат максимум усилия ус
пешно да ее организира чест- 
вуването иа Деня на младостта 
и рождения ден и а другаря 
Пито, 25 май.

За предстоящата конферен- 
Съюза на младежта, ко

бесна магарицалуда
баба Кръядарицапа си върли 

Магарица търчи рипа, 
баба Кръядарица

баба Кръядарица

нещо е направено, но с ра- чилшце би имало над 
бота на самите хора.

Най-тежко е все пак, че щелия също.
Хората от тези села под

канват компетентните да ре
шат този въпрос, който не

вика

От яд
и си зема ЦИЯ 'В

ято ще ое състои на 23 март 
ще ое обсъдят и някои въпро
си от идейно-политическата ра 
бота на младите, мето-дите на 
работата я СЮМ и до.

На конференцията ще бъ
дат избрани и 10 делегати за 
междуобщинаката конферен
ция на Съюза иа младежта.

от този район много деца 
остават без завършено осно

се по дига а
сабя букова, сироиица 
та посече тикни по

жаби по гьолища

плотища вп-о училище. Тук пяма пъл
но 0'оповно училище. Деца- бива да се отлага.и погази та пътуват в Стрелац и Ба- 
бушлица по 20 км. ХоратаЛюбея Манов Камоп Гюров
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Карикатурен екран— Струпа ми сс 
_каза той, слад ка
то ос увери, 
ма ЛПЯИЦО повече за 
вадеше е ръце, 
телевизорът е дефек 

завода.

ЗлободневнаБебето ос разпла 
ка и всички пкупом 
•се наводохме над лто 
шчето. И точно то
гава телевизорът отз-

чс ня-

ИСТОРИЯ е 

ТЕЛЕВИЗОР
— че

пъшка и спря. теш още от 
Има объркан моита-Може би е

опрял, коштото да ои 
поеме дъх — помъчих сс да успокоя из
плашеното домочадие и тъщата.

— Слушай — обади ос тя, — вместо 
да разсъждаваш по-добре ое размърдай 
и викни темник да по поправи.

Извадих изрезка от рекламен кът на 
вестник, в който няколко частици, уверя

не отговарят на амтгежеи плаш и лампите 
рметрите на бушон ти те.

_ Божичко — прохленчи тъщата е
бода ни дойдещо занасълзели очи,

до главите ...
КЪСНО, дефектът ОП 

Ето
— То ралю или

— продължи той. — 
внасях пъглища на сд-

полсазпа рогата 
вчера на пример, 
по място. Та па хората де

ваха, че поправят гарантиралго телевизори 
вюички видве и марки. О- остъклили

по домовете от 
бадих се на един. Обеща да дойде слод по изрязалиата мазето и не

И от тази дзифка ду-
■им прозореца 
правилно стъклото.лоши час. И ли удържа на думата.

— Добър вектор I — поздрави той, след ставало течение, докато 
цепене па дърва мъжът не се

хало, подвивало,
след едно 
схвалгал и . ..

_ Ще сталге ли? — осведомих сс аз.
— Ама, разбира ос, че ще станс. Тря 

бва да си купят малко маджун и да го

като му отворих.
— Заповядайте — чинно го покалгих

аз.
— Не работи а? — подхвана опецятал-

истьт. замажат...
— Не стъклото бе, другарю, За те- — ЖЕНА МИ ПЪК ВСЕ НЕ ХАРЕСВА ВИЛАТА...—Да!

— Втелява ое, значи?
— Ншто говори, тшгто пък се вижда 

нещо по стъкларията му — обади се тъ- 
шата вместо мен.

ловизора питам.
— Готово! Още утре ще изпратя °и-

но, щото той е баш майсторът. Аз само 
клиентелата и правя п-рофи- САМОУПРДВИТЕАНИ БИСЕРИзаангажирам 

лактика. Пък и таз вечер що ви е, а? Про
грамата е свършила преди половин час. 
Дайте оега два лев-а капаро и утре преди 
обед да има човек у дома ви. Хайде, до
виждане, че още на три места ме чакат.

Да другия ден преди обед синът не 
дойде. Привечер, техникът, който повика 
хме от сервизната база, вкара обратно ла 
мпмте по местата им и отстрани повреда
та аламинут — дето е приказката.

— Случайно да имате отвертка, 
аз обикновено развивам бурмите с нокът, 
ама тук нещо ое запъва и задържа. 

Дадох му.

че
Съветът на босилеградската гимназия взел 

решение от сега да се плаща отделно на оня, кой
то води протокол на заседанията.

Същият съвет констатира, че обявеният 
конкурс за избиране на директор на училището 
бил успешен. А директор не са успели да избе
рат/

— Може да ое е изместил някакъв 
детайл. Това често ое случва . ..

И тсакто ои говореше спокойно, иззед 
яъж зачахна и удари два шамари на апа
рата. След това убеден, че физическите 
даалемия не помагат, пъхна ръце във вът 
реалността му и започна да вади една след 
друга лампите.

В. в.
Докато мие предишната вечер сме ус

покоявали разплаканото бебе, по-големият 
м;и аин бил извадил шепсела от контакта 

Н. Божков (НРБ) Нашенски шофьорски 

историйни— Предупредете по-добре 
него! Аз съм шофьор...

то е в явно затруднено поло
жение. — Ахо противникът ти 
беше много добър, то той ня 
маше да се качи на ринга, за 
да ое бие с тебе!

хййгЗх
♦

Чужд хумор Един шофьор, пътувайки от 
Пирот за Димитровград, уда
рил в пътния знак: Когато бил 
попитан в милицията защо е 
направил така, отговорил:
— Знакът беше 
поставен I...

натоварил на колата „желязо
то" и когато стигнал до шо
фьора, който се мъчел да за
пали камиона, му казал:

— Не е ли-това твое „желя
зо" ... намерих го на пътя... 
Тогава и шофьорът на ками
она забелязвал, че му няма 
кардановата ос.

155
— Събуди се, мили, един 

крадец се опитва да отвори 
прозореца на банята!

— Остави го, нека го отво
ри, знаеш много добре, че аз 
от един месец се мъча да го 
отворя и не успявам!

*
неправилно* — Взехте парите и ншцо не 

сте уредили!
— Защо не желая да си по

мислите, че уреждам нещата 
за рушвети!

— Скъпи зетко, реших да 
прекарам новогодишните праз 
ници с вас.

— Добре, но сега е март.

*
♦

Друг негов колега, 
нал"

„напус-
пътя и залезнал в една 

гора. При това започнал да ви
*Директорът:

— Какво каза съпругата ти, 
когато й съобщи, че тази ве
чер ще останеш в службата 
след работно време?

— Отговори: мога ли да бъ 
да сигурна?

След като няколко пъти пад 
нал на изпита, един кандидат 
За шофьор заявил пред коми 
слята:

ка:— Да, знам, скъпи ми Пепе, 
но доброто възпитание изиск
ва да не се пристига в послед 
ния момент.

* — Откога тази 
към мене!...

гора върви
На връщане от имен ден же 

ната се кара на мъжа си:
— През цялата вечер бъбре 

ще невъобразими глупости. За 
щастие никой не разбра, че 
си напълно трезвен!

— Ама може ли да ми да- 
дете книжка да карам само от 
Димитровград до моето село 
и назад:

Когато издържал излита — 
получил книжка да кара нав
ред из Югославия и чужбина 
дори.

*
♦

Един пък друг млад шофьор 
пътувайки за Пирот, 
бил" 
данова ос.

Слод него вървял селянин с 
кола с животинска тяга. Той

Гледачжата на карти:
— Предупреждавам ви, че 

някой ви стои на пътя!

* „изгу-
ни малко ни мното, кар-

— Не страхувай — казва тре 
ньорът на своя боксьор, кой-

М. Андонов — Ц. Бояшгч
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