
Заседание на ОС в Босилеград

ПРЕГЛЕД НА ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА
На 29 февруари в Босиле 

град се проведе съвместно 
заседание на двете камари 
на Общинската скупщина, на 
което се разисква за данъч
ната политика на общината 
за тази година. Във връзка 
с това отборниците разгледа 
ха проекторешенията за да-

битъка на територия на об
щината за тази година.

На това заседание ще се 
образува общинска сл/жба 
за събиране на обществени 
приходи, както и 
за разграничаване на обще 
ствените гори на територия 
територия на общината.

вна здравна защита на до- 
нъчните облаги на гражда
ните, на самостоятелните за
наятчии, както и доприноси 
сите за образование, за обо 
рот на стоки и определяне 
на общински такси.

На дневен ред на заседа
нието се намира и програ
ма, която съдържа преванти

МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ 
В ТОЯ БРОЙ „БРАТСТВО" ОТКРИВА 

ИЗНЕНАДАТА 
КОЯТО ВИ ПОДГОТВЯ 

ЧЕТЕТЕ НА СТРАНИЦА 10-ТА!

комисия

В. В.Брдтстео Братство“ получи награда?»

Редакцията на в. „Братство” получи наг
рада в износ от 500 000 ст. динара от страна на 
Кординациония отбор за заема за линията Бел 
град—Бар. Наградата е по предложение на Ре 
публиканския секретарият за информации за 
активно участие в пропагиране на акцията за 
заема.

* ве_С УНИИ н* 6Ъ*ГЖРСКАТА МАР»Д-НОСТ » с юг ос

3 МАРТ 1972 * БРОЙ 540 * ГОДИНА XIV * ЦЕНА 50 ПАРИ
Членовете на колектива на „Братство'' и 

сами записаха заем над един милион ст. ди
нара.Асфвлт към Висок

Тази година асфалтово шосе Подготовки за 80-ия 

рожден ден на друга
ря Титоща емне де Радейна

НА 25 ФЕВРУАРИ в Центъра за култура и за
бава в Димитровград е обсъждан план за чествува- 

осемдесетгодишнината на другаря Тито.
Решсно е през месец май да се устрои търже

ствен рецитал за живота и делото на нашия прези
дент. С помощта на филми, снимки, слова и тексто
ви материали ще бъдат представени пред зрители
те детайли от живота и делото на другаря Тито и 
неговият принос за социалистическото изграждане 
на Югославия и опазването на световния мир.

В селата и по предприятията също ще се устроят 
тържествени чествувания на този юбилей, а Цен
търът за култура и забава ще прожектира по 
та филма „Документи на един живот“. Този филм 
говори за някои по-важни моменти от живота и ра
ботата на другаря Тито.

гите средства ще осигури Пътното 
предприятие.

Осведомени сме, че от пролетта 
до края на тази година трябва да 
бъдат асфалтирани седем километ
ра, т.е. до над село Радейна.

Предвижда се в следващите го
дини да се строят също по седем ки
лометра най-малко, докато оконча
телно пътят не преброди Видлич.

За другите пътища също се пре
дприемат мерки. Особено това 
за щосето към Т. Одоровци и Звон- 
ци. За него се иска да бъде прекате- 
горирано в тю-висш разряд и разно
ските по строежа му да бъдат осигу
рени от републиканските органи.

М. Н. Нейков

В първите пролетни дни в Ди
митровградско ще започне строене
то на пътя Димитровград — Висок. 
Това строенето обаче ще бъде соли
дно, защото се предвижда платното 
да бъде асфалтово.

Общинската скупщина в Димит
ровград и Пътното предприятие от 
Ниш са се споразумели да строят то
ва шосе съвместно. Общината ще за 
върши изкопните работи, яастиляне- 
то и валирането, а Пътното предпри 
ятие ще сложи асфалтовото платно. 
В такъв случай общината ще участ
вува в разходите с около бО0*, а дру-

не на

села-

важи

А. Д.

В този брой:
Случаят на директора 

на „Циле“Електрификацията в Димитровградско

СТРАНИЦА 7-МАИзселилите се, но имащи домове 

ще плащат същата сума Конференция на СКС в Сурдулица
СТРАНИЦА 4-ТА

нио за приключване на тока. 
Плащането при това щ< бъ
де в размер тройна сума от 
тая, която са платили дома 
кинствата, зписали се в оп
ределените срокове, т. е. до 
10 март т. г.

Всичко топа в скоро в^с- 
ме ще е известно на всички 
собственици на 
мове. Комитетът по електри 
фикация е изготвил писма 
до всички такива, в 
ги осведомява за решенията 
и ги кани да вземат участие 
в електрификацията както 
всички други домакинства 
във Висок.

Електрификацията напредва навсякъде. Във 
Висок вече са се записали над двесте домакинства 
и първите суми са внесени. Старите хора, които имат 
малко доход от земята, са писали на свои синове и 
дъщери да им помогнат с пари да участвуват в еле
ктрификацията.

ТОДОР ВЕЛЧЕВ НАЗНАЧЕН ЗА ДИРЕ
КТОР НА „БРАТСТВО“

такива до-
слоктроднстрпбуцнята от Ас 
ежовац с подготвила проекти 
за всички районни цаптровс 
в Босиле градско, а също та 
ка и Електроднстрибуцията 
от Враня за районите Лао- 
бата и Мусул. Отборниците 
ос опряха салюкритичсски и 
върху своята дейност в акцн 
итс 1Ю електрификация, ка
то констатираха, че липсата 
на конкретни акции с при
чина за досегашните прра- 

пеуспехи в тази об-

На днешната осеня па Об
щинската скупщина тю пред 
ложонме на Съвета па тру
довата общност на издатслс 
тво „Братство” и Ниш за дн 
ректор, главен и отговорен 
редактор па 
назначен Тодор Велчев от 
Димитровград, а за главен 
редактор на .вестник „Дру
гарче” Стоян Станков.

На сесията бе разгледана 
и електрификацията на боен 
леградските села. Отбори ш- 
цито бяха овседомопи, че

да сс запишат като участия 
ци в електрификацията,

со надяват, че после, 
дойде ще ми-

Последният срок за загме 
вана наближава. Всички се
ла са приели крайният срок 
да бъде десети март, а иска
щите да се запишат 
ще трябва да заплатят трой
на стойност на електрифици 
райето.

за- коитощото
когато токът 
нат само с разходи по при
ключване на тока в къщат/ 
си. Обаче това се лъжат.

Ето защо. Събранията по 
селата са приели решения, 

важат петнадесет 
след електрифицира-

после

Братство” бс
Комитстъгьт готои и друг 

вид писма. Те ще бъдат п^а 
тени на многото изселшщи 
с молба за парична помощ 
за електрифициране на тех
ния край. Надеждата е, че 
мнозина ще се отзоват да 
помогнат електрифицирането 
на Висок.

Един проблем обаче измъ- 
населението. Във Висок,

които ще 
години 
ието, а именно:

чва
както н другаде, има доста 
изоставени къщи. Собстве
ниците им са на работа в 
Пирот, Димитровград и по 
други места, но идват иреа 
лятото или зимата и си се
дят немалко дни. Тези хора 
може би сега няма да искат

— Собственик на мрежа
та в срок от петнадесет го
дини след електрифицираме 
то ще бъде комитетът по 
електрификация иа район Ви 
сок я той ще дава разреше-
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страна да пактира с други 
против трети страни или го- 

страни да разделят 
па сфери иа влияние.

всички

територии и на своята сгря
на на линията на прекъсва
но на огъня в Джаму и Каш 
мир и решително подкрепя 
пакистанското правителство 

тяхното усилие да 
независимостта и су 

както и народа 
и Кашмир в тях-

Официално комюнике за китайско-американските разговори лемите
света

Двете страни са разгледа
лидълготрайните Сериозни 
размирици между Китай и 
Съединените щати. • итаиска 
та страна е потвърдила сво- 

становище: въпросът за 
Тайван е съществен въпрос, 
който спъва нормализираие- 

между
Китай и САЩ. Правителство 

народна 
република е единствено за
конно правителство. Осяобо- 

на Тайван е вътре 
китайска работа и нито

Американците обещават 

да напуснат Тайван
и народ в 
запазят 
всренитета, 
на Джамуборба за право на само 
определение.

сто

ната то на отношенията

в Джаму и то на КитайскатаСЪГЛАСИЕване на огъня 
Кашмир.

КИТАЙСКАТА СТРАНА

заявила американската стра 
на. 4

Г. СЪВМЕСТНОТО комю
нике зе. посещението на пре
зидента Никсън в Китайска
та народна република и за 
китайско - американските ра 

встъпителната

съществени 
Китай и Съе

Съществуват 
разлики между 
динените американски щати 
в техните обществени систе- 

и външната 
Двете страни обаче са 
гласили че без оглед

си системи тря- 
своите от-

Съсдинените щати се под
чертали, че тряОва да се .по
зволи на народите от Индо- 
китаи да решат за своята съ 
дба без външна намеса.

тяхна непрекъсната първо 
степенна цел е била до ре
шение да се стига чрез пре
говори. Предложението от 
осем точки, изнесено от Ре- 
пуолика Виетнам и Съедине
ните щати от 27 януари 1972 
година представлява основа 
за постигане на тази цел. 
При 10тстъств,ле на решение 
чрез преговори, САЩ считат 
окончателното изтегляне на 
всички американски сили от 
региона, като съставна част 
на целта за самоопределе
ние на всяка държава в Ин- 
докитай.

САЩ ще задържат своите 
тесни връзки, подкрепяйки 
всяко усилие на ре1гублика 
Корея, насочено към намаля 
ване на напрежението и към 
засилване на комуникациите 
на Корейския полуостров.

Съединените американски 
щати придават най-голяма 
важност на приятелските от
ношения с Япония. Те и за
напред ще развиват същест
вуващите приятелски връзки 
с нея. в съгласие с резолюци 
ята на Съвета за сигурност 
от 21 декември 1971 година 
Съединените американски 
щати са за задържане , на 
прекъсването на огъня меж
ду Индия и Пакистан и за 
изтегляне на всички военни 
сили на собствените си те
ритории и на собствената 
страна на линията на прекъс

ждението 
шна
една страна няма право да 
се намесва в това, а всички 
американски 
обекти трябва да бъдат изте
глени от Тайван.

Китай никога няма да бъ- 
И той се протизговори във 

час.' между другото сс каз-
политика. 

се съ- 
на об-

де суперсила 
вопоставя на хегемонията и 
политикатг. на сила. от кой
то и да е вид. Китайската 
страна заявява, чс тя реши
телно подкрепя борбата на 
всички угнетени народи и 
държави за свобода и неза
висимост — со казва от ки-

ми силя и военни
ва, че

Президентът Никсън се е 
срещнал с председателя на 
Китайската комунистическа 
партия Мар Дзе Дуй на 21 
февруари н че двамата ли
дери са имали сериозна и 
откровена размяна на мне
ния за китайско-американ
ските отношения в междуна 
родните въпроси.

11о време на посещението 
са водени сериозни, обшир
ни и откровени разисквания 
между президента Никсън и 
министър-председател Чжоу 
Ек Лай за нормализиране на 
отношенията между САЩ и 
КИР, както и по други въ
проси от интерес за двете 
страни. Освен това държав
ният секретар Вилиам Род- 
жерс и министърът на вън
шните работи Чи Пенг Фей 
са разговаряли- в същия дух.

ществсните 
бва да развиват 
ношения върху принципите 

зачитане на суверенитета 
и териториалния интегритст 
на 1-<шки страни, ненападе
ние на други страни, иевме- 

във вътрешните

Американската страна е за 
явила:
признават, че всички китаи- 

двете страни на Тай
ванския мореуз считат, че^ съ 
ществува само един Китаи и 
че Тайван е част от Китай. 
Правигелствоот на САЩ не 
се противопоставя 
становище. То потвърждава 
своята заинтересованост са
мите китайци по мирен на
чин да решат тайванския въ 
прсс. Имайки предвид така
ва перспектива, то 
ждава, че крайна цел е из
тегляне на всички американ
ски сили и военни обески от 
Тайван. Междувременно то 
постепенно ще намалява си
лите и веонните обекти на 
Тайван в съгласие с намаля
ването на напрежението в 
тази област.

Двете страни са се съгла
сили, че е желателно да се 
разшири разбирателството 
между двата народа. За цел 
та те са разгледали опреде
лени области като н^чката, 
технологията, културата, спо 
рта и журналистиката, в ко
ито контактите и размяната 
на хора могат да бт^>,1т от 
взаимна полза. Те се съгла
сни да улеснят постепенното 
развитие на търговията меж 
ду двете страни.

Съединените щати
ИВ

ци от
тайска страна.

Всички чуждестранни вой
ски трябва да бъдат изтегле
ни на своите територии.

шателство 
работи на други страни, вър 
ху равенството и взаимна^ 
полза и върху мирното съв
местно съществуване.

на това
Китайската страна изразя

ва решителна подкрепа на 
народите от Виетнам, Лаос 
и Камбоджа и на техните 
усилия за постигане на сво
ите цели. Тя решително под
крепя предложението от о- 
сем точки иа временното ре 
волюционно правителство на 
Южек Виетнам.

Тя решително подкрепя 
програмата от осем точки за 
мирно обединяване на Ко
рея.

Имайки предвид тези при
нципи двете страни заявяват:

ДО Напредък към нормали 
зиранс на отношенията меж 
ду Китай и Съединените аме 
рикански щати в интерес на 
всички страни.

ДО И двете желаят да на- 
мялат опасността от между
народен военен конфликт.

__ Нито една не се стре
ми към хегемония в пацифи- 
шкия регион на Азия и две
те се противопоставят на у- 
силията на която и да е дру
га страна или група страни 
да установи такава 
вУ звузж зн внУз охин и 'кин 
преговаря от името на коя
то и да е трета страна или 
да подписва договори за сме 
тка на други страни.

Двете страни са съгласни, 
че би било противоположно 
на интересите на народите в 
света, която и да е голяма

потвър-

АМЕРИКАНСКОТО
СТАНОВИЩЕ

Тя решително се противо
поставя на съживяването и 
по-нататъшната експанзия 

на японския милитаризъм и 
решително подкрепя желани 
ето на японския народ да 
изгради независима, демокра 
тическа, миролюбива и неу
трална Япония.

Тя е твърдо убедена, че 
Индия и Пакистан трябва в 
съгласие с резолюциите на 
Обединените надпи по индий 
ско-пакистанския въпрос, не

Мйрът в Азия и мирът в 
есета изискват усилия за на 
мялаване на непосредствено 
то напрежение и за ликвиди 
ране на. основните прич. А ш 
за конфликтите. САЩ ще ра 
бзтяг за справедлив и безо
пасен

хегемо»

справедлив, 
защото това е в съгласие със

миер

стремежите на народите и 
нациите към свобода и про
грес, безопасен 
това отсранява опасноста от 
чуждестранна агресия — е

защото

Тито на 80 години

На път в Москва и в Югославия
След арестуването на Гор- 

кич, другарят Тито беше по
викан от Париж в Москва да 
даде отчет. Положението 
Москва тогава беше 
тежко, заЬото по това време 
бяха арестувани не само пар 
тийни и военни дейци и ре
волюционери на Съветския 
съюз, но и чуждестранни ко
мунисти. Другарят Тито 
що имаше неприятности, за
щото трябваше да отхвърли 
някои измислени и апсурдни 
обвинения, при което успя.

В Москва Йосип Броз води 
повече пъти разговори с изтъ 
кнатия революционер Георги 
Димитров. От 
ри другарят Тито между дру 
гото откри тенденцията на 
ръководството на Коминтер- 
на да разпусне ЮКП заО\ 
фракционни борби в нейно
то ръководство и поражения
та, които имаше в политиче
ската платформа в страната.

Обаче Йосип Броз 
доверие в политически здра
вите и революционно вдъхно 
вени комунисти в страната и 
не можеше да приеме никак
ви намерения на Коминтер- 
на да

Затова другарят Тито 
шк да поеме тежката и твъ
рде отговорна задача за окон 
чачтелно ликвидиране на от
рицателното идейно и поли
тическо наследство от мина
лото, фракционната и борба 
в партия — и всичко онова, 
което години наред обреме
няваше ръководството на па
ртията.

С нелегален

ре- винаги зачиташе личността 
на човека, умееше да се об
хожда с хората и да ги съ
ветва. С идването на 
такъв метод на обхождане 
прие цялата Партия. ^Разби
ра се беше необходима здра 
ва дисциплина като основно 
условие за

в
Титомного

съществуванетосъ- ®ЗУна една нелегална «§и от ре- 
партия, 

се на все-

мпаспорт на и- 
_мето на канадски гражданин 
Спиридон Мекас., Тито зами 
нава във Франция, през Фин 
ландия и Дания. Там

жима 
Но практикуваше

преследвана
18Н Яки член да се даде възмож

ност 8, * 
Е I

се за
държал няколко дни, а в на
чалото на 1938 година приети 
га в Югославия да извърши 
реорганизация на Партия.

През годините, преди 
пето на Тито на поста

да поправи 
си, на дело да покаже 
останал борец за 
социализма.

За отбелязване е

грешката 
че е 

идеите на
&
IIтези разгово-

именно които падаха 
класовиятова, че в партийните 

низации започна 
вива принципа на демокра
цията — създаване на обще
ствено мнение. Освободени 
от „директиви“

идва
сек-

в ръцете на
престижа нГ 
противоположно на 
ите, които дотогава живур-
*а*а' 46 воеки се поддава под изтезания и побои. Оба
че историята на партията е

орга- 
Да се раз-

легално се подаваше 
ка на ръка, Тито 
тия посветена 
то на защитата

от ръ- 
в една ста

на значение
то™.^ името на ко-
б^но ^ ** "а ПаРтията осо- оено изтъква държанието на 
Спасения Бабович и Кърсто
сттпТ^а в затв°рите на стара Югославия. Такива Й 
безброй

ретар на ЦК с постоянно 
стопребиваване 
беше практика 
ръководители

ме
теори-в страната, 

партийните
имаше от чужбина 

по време на идването си 
Югославия

и често от 
неосновани критики отв стра
на на хора, които идваха от 
Виена, Париж или Москва, 
югославските

изпълнена с примери на хра 
бро и правилно държание 
пред класовия 
лед на изтезанията, 
прилагаше кралската 
ция.

Към края на 1937 
органа на ЮКП. който

главно остро да 
критикуват комунистите, 
ито в тежките условия на

ко- други примери на 
съпротивавраг без ог- геройскакомунист/^прекъсне всякакви връ 

зкк с Югославия и официал-, 
но да разпусне едно револю
ционно движение.

срещу 
допри- 

един- 
тежки- 

всекидневна 
Разплата с добре обучени а-

нелегална работа правеха 
някоя грешка. Другарят Ти
то посочваше грешките, 
той това правеше

през 1937 година 
работят в обстановка

които
поли-

класовияпо враг много 
несоха да се заздрави 
ството на Партия. В 
те условия на

можеха да
на дру

но гарство и доверие. Това съ-
така. че година вщо допринесе комунистите,
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Беседа със Станиша Станкович съюзен представител Югославско - българските отношения

Планинското земеделие иска 

системно решение
УЛЕСНЕНИЯ ЗА 

НАСЕЛЕНИЕТО
От 22 до 28 февруари т. г. в Белград са водени 

разговори между правителствени делегации на 
СФРЮ и НР България по уреждане на минаването 
на югославско-българската граница от граничното 
население.

Имайки предвид не само 
естествените, но и обществе
ните условия, при които ое- 
га работи, босилеградският 
земеделски производител 

счита че се намира в неза
видно икономическо 
жение.

въдството и овощарството 
представляват база за пови
шаване на заетостта и дохо
да на земеделските произво
дители. С конкретизиране на 
мерките -в кредитната поли
тика ще бъдат стимулирани 
капталовложенията за мели- 

Плодорс-дието е слабо и ориране на пасища, създава- 
той не успява да произве л мето на изкуствени лНвади, 
необходимото. Същевременно подобряване породите на до

битъка, формиране на план- 
тажи за производство на бо
ровинки, малини,

чения бяха повод дейно да 
се застъпя © Съюзната скуп
щина, когато се разглежда
ше икономическото положе
ние на земеделието в рам
ките на съвкупното стопани
сване. Тогава посочих някои 
становища от нишкото съ
вещание.

С удоволствие мога да ка
жа, че заключенията на на
шата камара в Съюзната ску 
пщина, прие Съюзният изпъл 
нителен съвет и започна да 
следи усилията на републи
ките, покрайнините, а отдел
но общините каквато е Бо- 
силеградската, за развитието 
на земеделието.

Накрая по тоя въпрос мо
га да кажа, че всяка акция 
и инициатива зависи от са- 
моуправителните органи и 
организации в общините, а 
отделно от онези общински 
ведомства, които са дължни 
да дават инициативи. Квали 
фициранн кадри, които са 
готови да подемат решава
щи инициативи и в тази об
ласт, а такива от Босилеград 
ско има във всички краища 
на страната ни, трябва да 
бъдат и главни носители на 
акциите.

Моля ви се отговорете ка
кво е значението на пътища
та за земеделието. И по-точ
но кога може да се очаква 
довършването на пътя през 
Власина?

— Не мога да кажа нищо 
повече от онова, което е за
писано в програмата на Съ
вета за пътища в Ниш. То
ва е отговорно ведомство, 
което получава средства от 
Републиканския пътен фонд.

Досегашните отсрочвания 
за изграждането на повечето 
пътища са вършени поради 
недоимнък на средства. Това 
обаче не оправдава, шгго 
пак на някой начин може да 
намали значението на пътя, 
който трябва да свърже Бо
силеград с останалите цен- 
три на нашата страна. На
против за по-нататъшно раз
витие и превзимане на ико
номически мерки във всич
ки области в комуната, тоя 
път е от голямо значение, 
ние.

За това е подписан протокол. Според протоко
ла населението от двете страни, живещо в селищата 
в дълбочина от 20 километра, има право да минава 
границата 12 пъти -годишно със специални докумен
ти. В изключителни случаи този брой на преминава
нето може да. се увеличи. При всяко пътуване насе
лението от граничната зона има право да престои 
4 дни на територията на другата страна .

поло-

и това, което произвежда не 
е в състояние да го продаде 
Той смята, че за това влияе 
и недоимъка на добри пъти 
ща, които да свържат комт; 
ната с икономически по-раз 
витите центрове. Според к-е 
го подобряването на земе 
лието се решава бавно. За
това той счита, че държава 
та би трябвало да сложи рт 
ка върху тоя проблем в бед
ните планински краища.

По този повод поискахме 
отговор на два въпроса от 
Станиша Станкович, наро
ден представител и на боси- 
леградската община в обще
ствено - политическата ка
мара в Съюзната скупщина. 
Освен това Станкович е и 
председател на скупщинския 
съвет за вътрешна политика.

Събрание на избирателите в Димитровград

Прието предложение за 

данъците
На 25. февруари 1972 г. в 

Димитровград се състоя съ
брание на избирателите, на 
което се разисква за данъч
ното облагане на гражда
ните. За разлика от събрани 
ята по селата, които са били 
масово посетени, в Димитро 
вград от 3500 избиратели п^и 
сствуваха само тридесет и 
двама.

скупщина, запозна присъст- 
вуваните с данъците и дру
гите даждия, които се пред 
важдат през тази година. О- 
собени промени между та
зи и миналата година няма.

Станиша Станкович

друго. За разлика до 
предимство при ползване на 
кредитни бенифишш ще 
мат трудовите организации, 
намиращи се в стопански и- 
зостаналите и преди всичко 
в планинските краища.

Отделно съм доволен 
приетите становища на ми
налогодишното съвещание в 
Ниш, на което се договарях
ме за необходимите 
и капиталовложения в обла
стта на земеделието. Възпри 
етите на съвещанието заклю

Другарю Станкович, на 
вас е известно положението 
на боснлеградските земедел 
ски производители. Отгово
рете ни какви мерки могат 
да се очакват от Съюзната 
скупщина за системно реша 
Еанс на положението на зе
меделците в планинските 
краища на страната ни?

сега, Предложението на Съвета 
за финансии е одобрено от 
събранието на избирателите 
а окончателно решение ще 
вземе Общинската скупщина.

и-

Иван Денчев, завеждащ 
приходите при Общинскатаот А. Д.

Заседание на работническия съвет при 
конфекция »Свобода«

— Активизирането на съ
ществуващите ресурси в пла 
нинските краища, а нароч
но в областта на животно-

мерки

Положителна оценка за 

работата на магазинитетеше във Виена, Париж или 
Брюксел. Куриери нелегалл 
но внасяха вестника в стра
ната или вестниците и бро
шурите конспиративно се 
изпраща по поща.

Обаче от идването на Тито 
начело на Партията, центра
лният орган на ЮКП и оста 
налите нелегални материали 
се печатат в Югославия. С 
централната техника ръково 
деха Светозар Вукманович и 
Павле Пал и все до 1941 го
дина в печатницата нямаше 
нито един провал.

генти и полицейския апарат, 
комунистите често бяха аре
стувани. Но убеждението — 
което донесе и постоянно ра 
звиваше другаря Тито — че 
ще се издържи под изтеза
нията и че няма да се опет
ни името на Партията, укре
пи обстановката на другар
ство и взаимно доверие в 
борбата за целите и задачи
те, които не бяха нито мал
ки нито лесни, нито прости.

Членовете на работничес
кия съвет при конфекция 
„Свобода” оцениха положи
телно работата на своите 
магазини през миналата го
дина. В 33 магазина оборо
тът е повишен с 10% в сра 
внснис с миналата година.

В много от магазините при 
ревизия на края на година
та отговорниците са били 
начетени сравнително пове
че от 1971 г. Членовете на 
Работническия съвет роши
ха парите, конто при реви
зия са се показали по мал
ко от необходимите да се 
доилатят, а парите, които 
при ревизия са излезли по
вече да се впишат п полза 
па предприятието.

Михаил Любенов, дирек
тор на предприятието, пред
ложи с цел да се подобри ра . при продажбата на едро. 
ботата в магазините против 
опия отговорници, които са

начетени със суми, възлиза
щи на стойност по-голяма от 
1500 да се предприемат дис
циплинарни мерки. А отго
ворниците, които са начете
ни със суми по-големи от 
5000 д. веднага да се отст
ранят от длъжността. Това 
предложение единодушно бе 
прието. Също така са пред
приети мерки ония магази- 
нерн които нямат необходи
мите квалификации през сле 
дващите няколко години да 
оформят образованието си.

Вярвам — каза Станкович 
че тази година Съвета за пъ
тища ще може да реализира 
програмата си, която е при
ета още преди няколко годи
ни, по поради недостатъчно 
ербдетва не е изцяло завър
шена. Поради това съм убе
ден, че и пътя от Босилеград 
до Власина ще бъде 
най-късно идущата година.

УКРЕПВАНЕ НА ИДЕЙ
НОТО ЕДИНСТВО

ЕДИННА ПОЛИТИЧЕСКА 
СИЛА

Комунистите, които в го
дините преди втората свето
вна война имаха 
ност по-често 
рат с Тито си спомнят, че 
той беше инициатор на пар
тийни курсове, като обръща 
ше особенно внимание на 
идеологическото образова- 

членовете на Партия-

На края ос стигна до за
ключение, че работата на со 
бетвеннте магазини е по- 
рентабилна, отколкото про
дажбата на едро, тъй като 
магазините изпълняват пла
на с по-малка разлика (ра- 
бат), отколкото е позволена

възмож-
За кратко време, още от 

организацион-да контакти-
идването на 
ния секретарият на ЦК на
ЮКП в страната, резултати
те постигнати във вътрешна
та консолидация на Партия
та и развиването на нейна
та политическа дейност, по-

гатеш

ние на
та. Тези курсове в рамките 
на цялата ориентация 
едно от предусловията за ук 
репваие идейното 
иа ЮКП, която беше прину-

А. Д.В. Велинов
бяха казаха от какво огромно зна 

чение що бъде създаването 
единно партийно ръковод 

ство в страната за общото 
развитие на революционното 
движение. Опитът от рабо
тата на ЦК потвърди Тито- 
вите предположения, че ръ
ководството, въпреки жесто
ките преследвания, може да 
остане в страната и 
по-силно да влияе върху жи
вота и работата на Партия-

В Босилеградско изборите закъсняватединство иа

дена да се разплаща с разни 
схваща ната партийна организация 

взе решение да насрочи из
борите, без оглед какъв ще 
е отчета на комисията. Пре
дизборното събрание, на ко
ето ще се из върши предла
гане на члчеиове на ново ръ 
ководство н за Общинската 
конференция на СКС ще се 
проведе през тази седмица.

В. В.

силеград. Причините за то
ва, както е известно са в ре 
шаването на някои явяващи 
се отрицателни прояви, вър
ху които все още работи па 
ртийиа 1КОМИСИЯ. Но тя не ще 
успее в определения срок да 
изпълни задачата си, с оглед 
на сложсиостта иа въпроси
те, които трябва да разгледа.

Поради такива обстоятел
ства, секретариатът иа мест

Наскоро в Босилсградска
та община щс приключат па 
ртийнитс избори. За сега в 
партийните клонове и иове- 
чето местни организации из
борите завършиха в сроко
вете, които определи Общии 

конференция на СКС.

опортюнистически 
ния иа отделни лици, а дори 
и иа цели групи.

Все докато Йосип Броз не 
дойде в страната и не заста- 

иачело иа Партията, цен
тралният орган иа Партията 
се печатеше в чужбина. Га- 
ка все до 1935 година писа
ната партийна дума се пече-

многоиа ската 
Обаче до 

изборите дойде в местната 
партийна организация

закъснейте в

та. в Бо-(СЛЕДВЛ)
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Новоизбраната общинска конференция на 

СКС в Сурдулица устрои първото заседание
_За секретар на ОК на СКС отново избран Стоядин

Стоилкович /
на комуната, давай!.жен и е

напътствия .как трябва даНа 27. 2. т. г. се състоя първото заседание на новоиз
браната конференция на СКС в Сурдулица. На заседание 
то покрай членовете на Конференцията присъствуваха и
представители на стопанския и общественополитически
живот в комуната като гости, както и ЖИКА РАДОИДО 
ВИЧ, ччлен на РИВС на на СР Сърбия, ВЛАДИМИР СТЕ 
ВАНОВИЧ, секретар на МОК на СКС от Враня, ВОРИВОЕ 
ДВЕТКОВИЧ, секретар на ОК на СКС от Враня и ИВАН 
АНДОНОВ, председател на Общинската конференция на 
СКС от Босилеград.

върви за напред.
На края се проведоха и. 

бори за нов ОК на СКС 
др. органи и тела на Общи: 
ската 'конференция. За не 

на ОК на СКСсекретар 
ново е избран СТОЯ ДШ 
СТОИЛКОВИЧ. Сурдулицам. г

Встъпително слово относно 
актуалната стопанско-полити 
ческа ситуация в комуната 
и задачите на СК след II Ко 
нференция на ОКЖ изнесе 
СТОЯДИН СТОИЛКОВИЧ, 
досегашният «секретар на ОК 
на СКС. Между другото той 
подчерта, че преди две годи 
■ни в комуната главна тема 
на комунистите е била така 
наречения „сурдулишки слу 
чай”. Тъй като тази хипоте- 
ка днес е овалена, то основ
ни задачи на комунистите 
и останалите прогресивни си 
ли в изминатия и следващия 
период са били и остават — 
упорита борба за стопанско 
то развитие на комуната и 
усъвършенствуване система
та на- самоуправлението. Об 
щият доход на стопанските 
организации от 89.212.000 
дин. през 1969. г. за девет

Перспективата на нашите 
стопански организации е до 
бра подчерта секретарят за 
щото с програмите за' разви 
тието си се включват в нро 
грамата за развитието 
СР Сърбия и ония области и 
групации които са носители 
за стопанското развитие- в 
републиката ни.

СЕСИЯ НА ОС В ДИМИТРОВГРАД

ПРИЕТИ ПОВЕЧЕ ОТ ДЕСЕТ РЕШЕНИЯна

ако в семейство-иапример, 
то има сляп човек, ако през 
годината е имало 
за лекуване на болни в се
мейството, ако с имало смъ
рт. Новина е и това, че въз 
растни хора, нямащи *в се
мейството си работна ръка, 

да бъдат освободени

Отборницитс на димитровградската общинска ску 
пщина в миналия вторник имаха сериозна работа. Повече 
от десет важни решения бяха обсъдени и приети, а бяха 

и няколко отчета на общинските служби.

разходиВ разискването по матерп 
ялите участвуваха над 15 но 
воизбранни членове на Об 
щинската конференция на 
СКС и гости. Между тях в 
работата на Конференцията 

и ВЛАДИМИх

разгледани

Естествено, най-значителен 
документ, който трябваше 
да бъде приет, беше Решсни 
ето за данъците на населе
нието. С рещението се уста
новяват 13 вида общински 
данъци, между които най- 
важни са данък върху лич
ния доход от заетост, данък 
върху личния доход на земе 
делените производители и да 
нък върху личния доход на 
занаятчиите.

Според решението заетите 
работници плащат този да
нък в размер 1,6°/о.

Данъкът върху л. доход на 
земеделските производители 
не е еднакъв за цялата тери 
тория на общината. Земедел 
ски производители от Баче- 
во, Градини, Гоин дол, Ди
митровград, Желюша и Лу- 
кавица ще плащат този да
нък в размер по-голям е око 
ло 1% в сравнение с произ

водителите от останалите се 
лища. Отборницитс са имали 
предвид, че тези места при
тежават най-високопродук- 
тивна земя и са по-близо до 
консуматорските центрове 
на земеделската продукция.

Производители с л. д. — 
основа — до 400 динара не 
плащат данък. При основа 
от 400 до 1.200 се плащат 
4,3% данък. Размерът обаче 
расте с увеличаването на ли 
чния доход. Тези размери се 
отнасят до по-силните сели
ща от първата група. Други 
те селища плащат 1% по-мал 
ко.

С рещението се предвиж
дат улеснения на земеделско 
то население. Това. се отнася

могат
от данък, при условие 
дадат писмена заявка, 
след смъртта на данъкопла
теца земята става обществе
на. Предвидено е намалява
не на данъка и за парцели 
от 6,7 и 8 разрад, ако са за
сети с дългогодишни фура
жни треви. Това обаче е вре 
менно освободжаване и ва

да
взе участие 
СТЕВАНОВИЧ, който межд\ 
другото каза че за в бъдеще

че

най-голямата преокупация н: 
комунистите от Вранския р. 
гион трябва да бъде по-на 
татъшното ни икономическ. 
развитие. На кадровата по 
литика следва да се обърнемесеца е увеличен за същия 

1971. г. на
жи пет години.

В скоро време нашият ве
стник в сътрудничество с 
общинската скупщина ще пу 
бликува всички решения с 
цел населението да бъде по
дробно осведомено за пра
вата си и задълженията, ко
ито се съдържат в разпоред 
бите им. М. Н. Н.

период през 
103.872.000 дин., или за 16,4%

по-голямо внимание, защотс 
само чрез знания можем дг 
постигнем по-голями успехи 
Националистическите прояв; 
никога не смеем 
ним Акционните 
които трябва да се донеса 
трябва да бъдат съвсем ясни 
и конкретни. И другаря ЖК 
КА РАДОЙЛОВИЧ, разисква, 
върху икономическото поле

повече. Натрупването е шест 
пъти по глямо, т. е. от 955.000 
дин. за 9 месеца през 1969. 
г. на 6.474.000 Дин. през 1971.

да подце-
програмьгодина.

Обществения доход в след 
ващия период в комуната ще 
ще расте средно 12,5% годи 
шно, а доходът — 17%.

От работата на синдиката

Самоуправлението и обществено-по
литическите организации в ръцете 

на работниците
ОБЩЕСТВЕНА ХРОНИКА

СТАВА ВЪПРОС ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ
ва на работниците и заеми.

Когато става дума за от
ношенията между хората в 
колектива, секретарят на пъ 
рвичната организация казва, 
че побрано е имало недовол 
ство, главно от отделни ли
ца, които не искали да се 
придържат към мерилата иа 
трудовата общност. В „Свобо 
да” не се приказва за конфли 
кт между заетите в админист 
рацията и производството по 
простата причина, 
странен, 
на заетите в администрация
та зависят от заработката на 
работниците в 
Такова

ПОПАДНАХА ми скоро едни инфор 
мации за това, че пиротски предприя
тия и други трудови организации дават 
значителна парична помощ на горанска 
та организация за купуване на фиданки 
за залесяване на голини.

Чува се също, че редица пиротски 
предприятия се споразумели да ускорят 
строенето на пътя от Пирот до Височка 
Ръжана и оттам до „Врело" като отпус
нат нужните средства.

Не ни е известно това заеми ли са 
или незадължително участие, но 
шението на предприятията е за 
похвала. Това свидетелствува, че и те се 
грижат за общия възход на комуната.

Все пак и в двата случая на отпу
скане на средства има нещо, което иска 
въпрос: Някои от предприятията в Пи
рот нали си набират дохода не само от 
Пирот, но и от Димитровград и Бабуш- 
ница? А щом е така, не следва ли да 
поотпуснат пари и за нуждите на тези 
комуни, които, знае се, са по-бедни от 
пиротската?

Защо се налага такъв въпрос? Ето 
защо:

„Тигър“, не толкова скоро направи 
интеграция с димитровградската гумара 
и сега са едно предприятие. „Ангропро- 
мет“ години вече има свои магазини в 
Димитровградско. Горското стопанство 
държи горите от старопланинските пре
дели, които са в територията на Димит
ровградска комуна. И не само те са, ко
ито си правят дохода и от Димитров
градско.

Това значи, че тези предприятия осъ 
ществяват част от дохода си (от който 
дават за пътища и горанските акции) и 
тук, в Димитровградско. Нали и от тру
да на работниците от гумарата се наби
ра доходът на „Тигър“, а в магазините 
на „Ангропромет“ в Димитровградско 
потребителите оставят не малко пари? 
А за горското стопанство и да не гово
рим гората на димитровградската 
част от Стара планина не от година се 
сече, така да се каже безплатно.

Ако някой каже, че те си плащат ну 
жното, няма да сгреши. Данък-оборотът 
и другото там по закона се плаща дей
ствително, но това само никак не 
статъчно, ако вземем ползата и изгодите 
на предприятията, които имат работа“ с 
димитровградската комуна. Ето, дайте 
само да се запитаме

о 1$н
к
<о
Вв

отно-
всяка Първичната организация 

на синдиката в „Свобода“ ми 
е изпратила 

климатиче- 
ле

че е от
личните доходи

палата година «
20 работника на 
ско, а шестима на балнео 
чение. За целта е

е до-
производство 

отношение предпола
га >и добра осведоменост на 
работниците 
ществени въпроси. Работни
ците са запознати с проекто
закона по обществения 
говор, а сега се подготвя 
брание, на което ще се рази 
еква за принципите на раз
пределението на дохода и 
на личните доходи на равни 
щето на републиката и в ра 
мките на текстилната про
мишленост.

Че работниците наистина 
са обществен, икономически 
и политически фактор гово
ри факта, че всички ръково
дители са работници.

заплатила 
от своята каса 3 хиляди ди
нара. Но работата— какво са постро

или например търговските организации, 
които имат магазини в града? Къде са 
магазините, постройките? Повечето 
поправяли частни къщи и магазинчета, 
а за нови строежи или други никоя от 
тях не дава динар.

Ето, затова пишем 
на димитровградската комуна не стигат 
средства за всичко. А щом предприятия 
дават на една, справедливо е да дадат и 
другите комуни част от печалбата си, за 
щото я правят и там.

Може би това би трябвало да се по- 
обсъди на някой съвместен обществено- 
политически форум.

по ВСИЧ1КИ съ-на синди
ката не се изчерпва само с 
грижа за болните и 
ни работници. Голямо 
мание се отделя и на 
рно-забавния

изтоще- 
-1 вни-са до-

култу- 
живот в колек 

тива по начин който най-до
бре отговаря

съ-

тези редове. И на димитров
градските условия. Именно 
синдикатът организира по
сещения на театрални пред
ставления, концерти на заба 
вна и народна музика и пак 
то казва секретарят «а пър
вичната организация Никола 
Петров за тези цели са из
разходвани 5 хиляди динара 
ПървичнатаМ. Н. Нейков организация да- - М. Б.Страница 4
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Звота баня привлекателна 

но недостъпна
•« ч

I-

Самоуправителните тела 
и органите на управлението, 
ойществено-политич-еските ор 
ганизации и ръководства 
много пъти досега разговар
яха за изграждането на Зво 
нека баня като туристическо 
рекреативен център и клима 
тически санаториум. Тази те 
ма е всекидневна опсесия и 
на работниците от гостилни 
чарското предприятие „Цър- 
ни върх” в Бабушница. Не 
по-малко и в разни форми 
беше и чест гост на страни
ците на нашия вестник, но 
и ден днешен нищо не се е 
променило нито в третмана, 
нито в предложенията и про 
ектите. И този път се върща 
ме към темата за строежа на 
Звонска баня, ако не за дру
го, а то поне да поставим 
географията на подсъдимата 
скамейка, защото такъв бла 
годат е създала на такова 
недостъпно място. Или поне 
да изтъкнем отчаянието на 
хората движещи се в ома
гьосания кръг между израбо 
тения градоустройствен план 
и нереализираните проекти 
за модернизация на банята 
и за строеж на околовръст
ното шосе Бабушница—Зво- 
нци—Суково.

Макар че това не е ново, 
нека ни бъде позволено да 
посочим основните факти. 
Звонска баня е климатичес 
ко лечилжце в което години 
наред вече идват хората да 
лекуват главоболие, ревма
тизъм, нервни болести. На 
мнозина топлата вода на Зво 
нека баня е помогнала и те 
отново идват. За да докаже 
лечебните свойства на Звон 
ска баня директорът на 
„Църни върх” посочва при
мера на една девойка от 
Ниш, която миналата годи
на дошла да се лекува в 
Звонска баня. Преди четири

години тя била парализира
на и през това време посе
тила всички бани в страната, 
но без успех. След тридесет 
дани в Звонска баня тях зд
равословното й състояние чу 
вствително се подобрило 
Сега пише 

ни с благодарност. През 
последно време някои идват 
по препоръка на лекарите. 
Не по-малко ефикасни са 
туристическите и рекреатив 
ни свойства на банята. Зато 
ва всяка лето има доста го
сти от Зренянин, Светозаре- 
во, Зайчар, Бор, Алексинац, 
Пирот, Димитровград и дру 
ги места в Сърбия. През се
зона всички капацитети са 
заети. Например от юни до 
август всекидневно гостуват 
по 400 до 450 души. „Църни 
върх" разполага с 300 легла, 
а останалите се настаняват 
частно или в къмгпгнзи.

Гостилничарското предпри 
ятие в бабушница одавна 
планира да строи хотел в 
Звонска баня, който вече е

писма пъл-

предвиден и в градоустрой
ствения план. Обаче те се и 
страхуват да инвестират три 
милиона динара за строежа 
на хотел по простата причи
на капацитетите да не оста
нат празни зарад лошите 
пътища. Затова сега се води 
битка за модернизиране на 
шосето Бабушница—Звонци- 
Суково. Когато този проект 
бъде реализиран няма да 
има опасност капиталът за 
такъв обект да бъде умърт
вен.

Когато става дума за из
граждането на Звонска баня 
не може да се отмине едно 

нарушава

че битката за гости не може 
да се спечели без инвести
ции за строеж на хотел и до 
бри пътища. Все дотогава 
за Звонска баня ще говорим 
и пишем като за нещо пре-

ои. Инак кой ще иска отго
вор от Илия Миланов, кой
то своеволно изсекъл алея
та тополи на автобусната спи

строеж взема все по-големи 
размери. Този въпрос тряб
ва да разреши Общинската 
скупщина в Бабушница. Съ
ществува и мнение, че Об
щинската скупщина трябва 
да вземе и решение за защи 
та на дърветата и този рай-

коетоявление, 
пропозициите на градоустро 
йствения план. Част от гра
доустройствения план, кой
то се отнася до частни стро 
ежи не се зачита и дивият

рка.
Изтъквайки отново същес

твените проблеми на Звоис- 
ка баня искаме да посочим,

красно но недостъпно.
М. Бакич

90 години от рождението на Георги Димитров <е
8 
•—IПоезията най-добър паметник 

за Люба Ивошевич е
03

1„0 забулени поети,
Я воала си снемете, 
вгледайте се без воал — 
чист ли о светът и бял 
и ухаен като цвят 

ли е този грешен свят? _ 
Горки казва, чо на война 

естсстизъмът с нсумсссии. И 
в стиховете на Иво

длив живот. Самата автор
ка, както видяхме, е била ви 
наги във авангарда на тази 
борба и оттука иде острият 
публистичен и полемичен 
тон на нейните стихотворе
ния. Има естети, за съжале
ние, които смятат, че публи- 
стичните елементи в поезия
та са нейната болест и смъ
рт. Но ако се вгледаме в 
българската национална пое 
зия, ще видим, чо нейните

§От братската страна съсе 
дна 5

ти рано първа долетя — 
възторжена, за слънце же 

на —
предвесница на пролетта.

Димитър ПОЛЯНОВ

яI
в«

ако днес 
шевич. не откриваме доста
тъчно художествено въпло» 
щение на идеите й, трябва 
да имаме на предвид, чо те 
са писани от човек, който 
не с имал възможност да 
осъществи напълно своите 
заложби.

След като знаем живота 
(За който между другото 
има твърде оскъдни сведе
ния) на тази изключителна 

никак няма да ни учу ижена,
дват нейните пламенни^ сти
хотворения и острите й тем 

статии за тежко- ния и оскръбен народ, съден 
за престъпления, към конто 
го тласкат.

Ивошевнч вижда до дъно 
ужаса на обществото, а кое 
то човек за човека с вълк, в 

охолно

като тях господари па живо 
та са го направили прсстъп- 
пик, защото от никого не е 
чул човошка дума. И на 
края гневно завръшва:

Но ако случайно смъртта
110 ОТМ1П1С,

о, вий моралисти на блуд
ния свят,

о, вий фарисеи в злато и 
коприна,

с души потопени в злоба 
И яд,

пазете се — казвам ви но 
на шега!

В образа на този подсъдим 
поетесата е олицетворила я- 
росиата закана на обезнравс

Избор д-р Джордже Ишя- 
тович и Богдан Николов

пераменти 
то положение на български
те работнички. Стихотворе
нията й са написани на сръб

И все пак тези стихове въл 
нуват със своята правдивост 

стиховеИ псе пак тези 
вълнуват със своята правди 
вост и нроблсмност, със сво 

искреност и острота. Най 
главните въпроси на живо
та и съдбата на трудещия 
се човек са влезли в тях та 

естествено, както естест
вено вълнуват и измъчват то 
зи човек. Ето стихотворснн 

„Пред съд”. Съдят няка-

най-високи върхове — „Хад 
жи Димитър”, „Епопея на 
забравените”, „Арменци", „Да 
бъде ден” и пр. — са ропи- 

този публицистичен

ски език.
Едно основно впечатление 

налагат тези стихотворения. 
Това впечатление е вълнени 
ето за
кръвавата заинтересованост 
от тази съдба и най-актив- 

участие в нейното раз 
решаване. V Ивошевич 
ма неутрални теми, нито не- 

мотиви. Всичко е 
на основната 

борба иа рабо 
класа за справе-

КООТО СД1Ш живеят 
от потта, страданията и кръ 
итта на други.

В стихотворението „Ншце 
тата”, майката и детето уми 
рат от мизерия. В стихотво 
ронисто „Над 
нролстарнята” 
трагичната съдба на младо
то работническо ссмойство, 
то» — сдъвкан от машината, 
тя — останала сама с нсвър-

ята
съдбата на народа, ти от

дух, от този гневен патос иа 
борбата. Така е разбирала 
Ивошевич ролята на поезия-

ка люлката на 
се възпяваното

пя
та и така се опитала да осъ
ществи своите поетични за
мисли.
си „Долу Воала 1’’ тя сс обър 
ща към поетите:

сто
къв човек за извършени пре 
стънления. А той, подсъди
мият, доказва на съдещите 
го „моралисти”, че такива

утралии 
подчинението

В стихотворението
сното си дете.голяма тема:

тиическата
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Поради плоследицш от градаушк
Заисаво в Волев дол

Три села търсят помощВ очакване на> тока
тикули ма кредит. За сметка 
на това те са готови да скл 
ючат договори, с които 
задължават ма тези две сто
пански организации да про 

своята продукция —

се записали 21 домакинства, 
очаква чс ще сс запи- 

о&що 25 домакинства.

Населението оТдбосилегра-тров, Васил Мнтов и Славча 
Минов. Те се и борят пове
че домакинства да со запи
шат за електрификация. От 
34 домакинства, досега са

Електрификацията е тема 
на деня в Волев дол. Всяка ве
чер в кооперацията неселеии 
сто обсъжда възможностите 
за електрификация не само 
на своето село, но и на це
лия район. Неотдавна по вре 
ме на разговора, с председа
теля на Общинската скушци 
на Димитър Славов, земеде
лецът Васил Мадов заяви: 
„Убеден съм, че след зъвеж 
дането на тока, във всяко се 
ло на район Висок в обще
ствените помещения ще има 
по един телевизор. И тогава 
дългите зимни вечери няма 
де, бъдат така отекчителни. 
но ще бъдат изпълнени с бо 
гат обществен живот".

Най-големк радетели за 
електрификация на селото 

Петър Борисов, Илия

но се 
шат

дскитс села: 
вино и Караманица на про
ведените преди няколко дни 
събрания на избирателите 
изтъкна, че данъкът за гази 

не трябва да им се

се

Веселин Петров дават
най-късно до .юни т. г.

Енергично търсят съоощи- 
- - Долно

година
покачва, защото не са в със
тояние да го заплащат, през 
лятото на 1971 година град 
унищожил посевите. им по
ради което те осга сс «ами 
рат в трудно положение. Ос 
вен че им е намален данъка 

година, друга 
от общината нс са по

телните връзки от 
Тлъмино до Караманица да 

с оглед на това, 
път с асфал-

се решат, 
че въпросният
тиран.

Населението такасъщо
в най-скоро време 

с работа амбу- 
Караманица 

Долно Тлъмино. Тази

предлага 
да отпочне 
латорията в

за миналата
помощ 
луч или.

Населението от 
села търси 
скупщина да им помогне при 
решаването на следните въ-

тези три 
от Общинската

или в
потреба е особено голяма, 
защото въпросните села са 

много отдалечени от 
на комуната. На- 

на най-засе

твърде 
центъра
края сс предлага 
гнатите семейства, община-

проси:
Посредством земеделската 

кооперация в Долно Тлъми- 
и търговското предприя

тие „Слога” да им сс позволя 
да купуват хранителни ар-

та да им задели парична поносега са
Васов, Драголюб Апостолов, 
Михаил Иванов, Михаил Пе

мощ. В. В.
Изглед от Волев дол

МЕЖДУ ВЕЦ «ВЛАСИНА» И БОСИЛЕГРАД 

ОЩЕ НЯМА СПОРАЗУМЕНИЕ
Горни Зли дол

Ще етроят път
Изпълнителния съвет на Сърбия, в раз-— Весав Бериша, член яа _

говор с ръководителите на босилеградската и сурдулишката община из
тъкна, че ще се държи строга сметка за интересите и на обществото и на 
общината

На събранието на избирателите в Горни Злидол е 
взето решение населението само да си построи път на дъл 
жина от пет километра от селото до Брестница. За тази 
цел всяко семейство ще даде парични средства 100.000 
стари динара. Същевременно посредством местното само
облагане населението ще осигури и необходимата работ-

во, което е наистина излишна ръка. гато е нивото «а водите на 
другите реки малък, а с това 
и необходимостта от ток го
ляма. Поради тези причини 
след детайлно разглеждане 
тоя инвестиционнен обект е 
намерил съответно място в 
обществения план за разви
тието на Сърбия.

С цел да помогне в реша
ването на създадения спор, 
тези дни, членът на Изпъл
нителния съвет на Сърбия Ве 
сав Бериша води разговори 
с найотговорните за полити
ческия и стопанския живот 
на босилеградската и сурду
лишката община.

— Никой няма право да 
извлече полза за сметка на 
другото — изтъкна Бериша. 
Той добави, че при дава
нето на водостопанско съгла 
сие на ВЕЦ „Власина“ ще 
се води отделно много сме
тка за сегашните и перспек
тивните потреби на босиле- 
градска община да 
достатъчно количество вода. 
Според него трябва 
вземе само онова количест-

Спорът за изграждането 
на акумулационното езеро в 
Горна Лисина за нуждите на 
власинските водоцентрали 
все още е без изгледи за по- 
бързо решаване.

По предложение и искане 
на събранията на избирате
лите и местните общности, 
босилеградската община пов 
дигна спор пред върховния 
съд на СР Сърбия. Преди то
ва и ВЕЦ „Власина“ посред 
ством Републ 
ни взе да решава въпроса 
за локация на акумулацион- 
ния обект. По такъв начин 
се прекъснаха едногодишни
те преговори между дирек
цията на ВЕЦ „Власина“ и 
ръководството на босилегра
дската община.

Обаче сега и от едната и 
от другата община присти- 
стигат предупреждения, че 
тоя спор може да създаде и 
някои националистически 

страсти, които би имали за 
последица непредвидени тру 
дности и щети.

Изпълнителният съвет на 
Сърбия влага усилия досега 
шиите недоразумения да 
се превъзмогнат. По въпро
са за ползването на трите 
реки в босилеградската об
щина за изграждането на 
втората фаза на влаоински- 
те водоцентрали, Изпълните
лния съвет се залага по вси
чки въпроси да има пълна 
икономическа яснота.

Когато става дума за елек- 
тропроблемите на Сърбия ви 
наш се е разчитало и на до
строяването на власинските 
водоцентрали, с довършване 
на втората им фаза. Тези во 
доцентрали имат своя специ
фична важност, защото успя 
ват да произвеждат ток, ко-

Пътят за това село има голямо значение. Преди вси 
чко то ще улесни снабдяването, както и ползването на

но.
С проектът на ВЕЦ „Вла

сина“ се предвижда в Горна 
Лисина годишен обхват на 
114 милиона кубически мет
ра вода. При влизането в Бо 
силеград годишно протичат 
154 милиона кубически мет
ра воде. Нужно е да се ут
върди дали 40 милиона ку
бически метра са достатъчни 
на босилеградската община 
и дали ВЕЦ „Власина“ ще 
може това количество вода 
да пуска тогава, когато е 
най-необходимо.

По мнението на Весав Бе
риша за това нещо би тряб
вало да се изработи детай
лен анализ, от които да се 
види какви щети ще има бо 
силеградската община след 
обхващането на водите в язо 
вира в Горна Лисина.

Трябва да се изтъкне, че 
именно въпр'оса за количест 
вото на водите, които тряб
ва да се акумулират в езе
рото в Лисина и до сега, а и 
занапред остава 
спорен.

спешна лекарска помощ.

БЕЛЕЖКА
икански орга-

Протакането е скъпо
Би било естествено, уместно и логично селяните от 

Бански дол и Планинаца да са електрифицирали своите 
села по време, когато това направи Погановю. Но, случи 
се обртното. Домовете на двете села и днес са без елек
трически ток, макар че далекопровода им е под ръка. 
Погановчани успяха до края и сега ползват плодовете 
на своя труд и пют.

Сега пък жителите на Планиница искат отделно
да доведат ток в къщите си. За онези, които не устояха 
в изграждането на далекопровода в една от клаузите на 
договора между Пюганово, относно Комитета по електри
фикация и Електродистрибуция Ниш 
циални. Именно, всяка село трябва да внесе по 5 хиляди 
динара ако иока Поганово да му разреши приключване. 
Планиница по-рано внесе само 1500 динара, а Бански дол 
още по-малко. И покрай това молбата 
приключване е отхвърлена все докато не 
палата сума от 3.500 динара. А от Бански

остане
най-много

да сеусловията са спе-
В. В.

Изкупване но агнето от Високна планинчани за 
внесат и оста-
дол не правят 

помогнати такива постъпки. В такъв случай не могат да 
дори и интервенциите на димитровградското общинско 
ръководство. На всички села в Димитровградска община, 
които започват акцията по-електрификация,
Планиница и Бански дол може

Земе,
„Сточар

делената кооперация 
Г“ от Димитровград 

започна с изкупване 
нета от Висок. Цената на аг
нетата сега е 14 динара за 
килограм живо тегло.

Агрономът на 
Светислав Панов

договори с италианския па
зар. След подписване 
зи договори цената на месо
то ще бъде по-висока. Очак
ва се тези договори да бъдат 
сключени през март т.г.

В район Каменица 
ния и обществения

на тена аг-
опитът на 

да послужи като нраво- 
учение онова което трябва да се направи — да бъде 
навреме. Инак всяко протакане „Сточар“ в част-и скъпо. заяви, че 

тази цена трябва да се задъ
ржи за по-дълго време, тъй 
като още не са

сектор
има над 7—8 000 овце и тол
кова агнета за

М. Б.
изкупване.

подписани В. ПетровСтраница 6
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Случаят на директора на „Циле“

РАБОТНИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ, 
ИЗГЛЕЖДА, ТРЯБВА ДА 

СЕ КОРИГИРА
Окръжната прокуратура търси следствие против 

директора на „Циле" и търговския агент Митич
дприятието, изглежда, и по 
други пътища. Имено за 
шест месеца за отстъпка от 
оборот в размер 3°/о му е 
платено над 30 хиляди дина 
ра, защото бил продал сто
ки от продукцията на пред
приятието посредством ня
колко магазина. Всъщност 
сигурно се знае, както е ка 
зно, че тези продажби е ск
лючвало предприятието, а не 
търговският агент Митич. Да 
же се мисли, че той е пред
ставял измислени сметки за 
реализирана стока.

И СИНЪТ НА ДИРЕКТО- 
РА РЪКОВОДИТЕЛ НА МА- 
ГАЗИН. За това дело не се 
иска следствие, въпреки зая 
вкта от СУП Димитровград, 
но и то е известно. Именно 
синът на директора, студент 
в Белград се води като ръко 
водител на магазина на „Ци 
ле” в Железник при Бел
град и на него и на един ра 
ботник са платени 7 хиляди 
динара личен доход.

МАГНИТОФОН, КРЕСЛА 
— НА ПОДАРЪК. Преди две 
години директорът подарил 
на свой партньор-чужденец 
магнитофон, въпреки че той 
бил на един работник. Също 
подарил и три кресла (към 
1.500 динара) на някои дело 
ви приятели в чужбина, но 
не се знае дали са подарени 
или парите са задържани за 
лична полза.

Окръжната прокуратура е 
удоволетворена в иска си за 
следствие. Следствието ще 
поеме окръжният съдия-сле
довател Никола Петкович.

Както се вижда работниче 
ският съвет изглежда трябва 
да коригира своите решения, 
които като се има пред вид 
съобщението от прокурора, 
не са на място.

М. Н. Н. — С. К. — А. Д.

Случаят на директора на мебелното пред
приятие „Циле” Васил Тодоров изглежда ще 
сс изясни.

Както осведомихме читателите в предиш
ния брой, Васил Тодоров е бил задържан ня
колко дни от органите на СУП в Димитров
град, поради улика в злоупотреба на своя пост. 
След това е бил пуснат, без този акт да оз
начава, че съмненията са разяснени.

Доволни от курса по 

шиене
Към 20 жени и девойки от Босилеград и окол

иите села преди няколко дни завършиха шивашки 
курс, който в Босилеград организира предприятт^то 
за шевни машини „Багат“ от Сплит.

Тоя курс, който бе следен с голямо пнтересова- 
не — завърши твърде успешно. С практическото о- 
бучение посетителките му успяха само за един ме
сец да овладят основните и най-важните тайни на 
шиенето. Сега те шият по домовете си за свои пот
реби.

Общинският комитет на 
СК в Димитровград, чийто 
член е Васил Тодоров, след 
обсъждане може ли уличено 
лице да бъде член на коми
тета е взело решение за из
ключването му от СК, но в 
мотивацията се набляга не 
само върху уликата, но и 
върху други предишни пре- 

• грешения и незачитане на 
становищата на партийния 
форум, което е действувало 
разложително на организа
цията.

против него и търговския аге
нт на предприятието Стоян Ми 
тич, „поради основано съмне 
ние, че са злоупотребили 
своите длъжностни компете
нции”.

Ето кои неща засега предиНа снимката: на един от часовете.
звикват съмнение в правил 
ността на работата на дирек 
тора и търговския агент.

— МАГАЗИНЪТ ВЪВ ВРА 
НЯ. През 1971 година дирек 
торът на едно заседание на 
работиичеокия съвет поискал 
на Митич да бъдат отпусна
ти кредити от предприятие 
то за строеж на магазин във 
Враня. Съветът отпуснал кре 
дит от 50 хиляди динара. По 

бил

В. В.

Подготовки за 8 март-международния
ден на жената

Предвижда се разнооб
разна програма

По-нататък случаят става 
лштереоен на всички. Прика 
зва се, в града, в предприя- 

навсякъде. Дажетията
има изказвания, че постъпка 
та на СУП не била на място, 
че трябвало предварително 
или след задържането 
бъдат информирани писмено 
едва ли не всички компетен 
тни и некомпетентни в кому 
ната, макар че се знае кога 
и как се информира за това 
даден форум или орган.

сле, когато магазинът 
построен, предприятието, т. е. 
директорът му, сключил до 
говор, според който предпри

Тази година чествуването 
на Международния ден на 
жената — Й-.ми март, съвпа
да с тридесетгодишнината от 
създаването на прогресивно
то движение на жените у 
нас (Антифашисткия фронг 
на жените — АФЖ). Ето за
що — както ни осведоми пре 
дседателката на Общинска
та конференция за оОществе 
на дейност на жените в Ди
митровградско, другарката 
люОинка Стоянова — се пре 
движда богата и разнообра
зна програма.

Както предишните годи
ни, така и тоя път в навече
рието на празника в града 
и в центровете на районите 
ще се състоят тържествени 
събрания. В града ученици
те от основото училище „Мо 
ша Пияде“ ще изпълнят ре
цитал, посветен на жената— 
боркиня през НОВ и на же
ната—строителката след осво 
бождението. В програмата 
ще вземе участие и хорът 
при училището. Този път на 
тържественото събрание ще 
се прожектира късометраж
ният, документален филм, 
заснет срещу Нова година в 
детската градина в Димитро

вград.
ва празникът ще има и по

сещения, които ще направят 
жените. Така например же
ните ще посетят граничарите 
от някои застави. Група же
ни (половината от града, 
половината от село) ще по
сетят детската градина, къ- 
дето също ще видят докумен 
талния филм за живота и ра 
ботата на най-малките в гра 
да и ще чуят специална про
грама, подготвена за тях. Же 
ните ще посетят новите це
хове на фабрика „Димитров 
град“, конфекция „Свобода“ 
и други предприятия. От дру 
га страна, група жени ще по 
сетят родилния дом и ще .връ 
чат подаръци на майките, за 
текли се там по време на тех 
пия празник.

Разбира се, в стопанските 
организации, ведомствата и 
останалите заведения жени
те и тоя път ще получат мно

Да

ятисто купува магазина от 
Митич за 200 хиляди динара.

— КЪДЕ Е ОБОРОТЪТ ОТ 
ТОЗИ МАГАЗИН? Директо
рът, в името на предприяти 
ето е сключил договор с же
ната и сина на Митич, които 
работят в този магазин. Спо 
ред договора предприятието 
сс задължава да предостави 
цялата печалба от оборота 
на тях, а за предприятието 
да се оставят само 2% от 
оборота.
Стоян Митич е бил облагоде 
телствувап за сметка на пре

а

Работническият съвет на 
„Циле”, слсд като директо
рът е освободен, устройва за 
ссдание, на което представи
телите на колектива трябва 
да объедят случая на дирек
тора и да решат трябва ли 
да остане на поста си. Съве
тът заседава, приказва но из 
глежда разговорите застран- 
яват от темата. Вместо да 
се искат категорично обяс
нения за уликите и да се 
съди за оправдал юсга на да
дени постъпки на директора, 
представители на колектива 
говорят за успехи, които, ес 
тествеио сс знаят и едва ли 
се отричат от който и да би 
ло. Съветът даже решава да 
окаже пълна подкрепа на ди 
ректора и той да остане па 
поста си. без да се съобразят 
с това, че следствените орга 
ни едва ли биха задържали 
ръководител на предприятие, 
без причина.

Решението на работничес
кия съвет впрочее учудва и 
зарад друго. Същият самоу- 
правитслон орган на предпри 
ятисто по веднаж с имал слу 
чай да слуша за неправилно 
сти от такова или инакво сс 
тесгво, в коего отговорност
та, естествено с падала ма
кар и частично върху дире
ктора.

Без достатъчно лекариго подаръци.
В общинската конферен

ция на жените държат смет
ка същото да бъде и за же
ните на село, за което се 
предприемат подготвителни 
акции.

доволява. Недостнгат най- 
малко още двама лекари от 
обща практика, за да могат 
по-успешно да работят всич
ки здравни служби на дома.

Това е една от причините, 
че и районните здравни ам 
булаторни все още не рабо
тят.

Здравният дом в Босиле
град от преди няколко дни 
получи нов зъболекар, а на
скоро тук ще дойде на рабо
та и лекар за обща практн-Ст. Н.
ка.

Чествуване Деня на жената - 8 март За сега по отношение чи
слото па лекарите, конто ра 
ботят в тази здравна орга
низация, положението не за

обществената дейност на 
нитс

жснаОтборът за чествуване 
държавните и АРЧУН празнен 
ства ведно със Секцията за 
обществената дейност

Общинската конфе 
ССГН-а в СурАУ- 

за чс

В. В.ще посетят жените, ко
ито се лекуват в Специална
та болница за гърдоболни и 
в Медицинския зентър в Сур 

и па същите ще пре-
иа же-

Осъдени контрабандистините при 
ренция на
лица съчини програма 
ствувансто на 6. март 
ня на жената.

Въз основа на програмата 
автобуса жени от Сурду 

четири

дулица
дадат цветя и скромни пода-

— Ас- ръци. - .
Покрай това, жените бой

ци и активистки щс посетят 
трудовите организации в Су- 
рдулица, където ще водят ра 
зговор за положението па 
жените в тези организации. 
Също така <щс посетят и май 
ките па падналите боици и 

същите ще се връчат скро 
мии подаръци.

Трудовите колективи 
що ще вземат дейно участие 
в чествуването на 8. март.

ВСЕ ПАК ИМА ЗЛОУПОТ
РЕБИ

трол при Градина с 10 кг. 
Хашиш. При определяне на 
присъдата, съдът е имал пре 
двнд слабото здравословно 
състояние на Алберт Краус.

На осем месеца затвор е

Общинският съд в Ди
митровград под председател

два
лица ще проведаг 
дни на излет в чужбина, а 
разноските за излета ще сне 
се Общинската конференция 

ССРН-а. В навечерието 
на празника ще се организи 
ра другарска вечер в ослуоа 
Р ььЦ АЗласина" в СурАУ

Нашите сътрудници С. Кръ 
стич и А. Димитров преди 
три дни са посетили окръж 
пия прокурор в Пирот Видое 
ЦветковиЧ, 'КОЙТО огю тяхна 
молба ги с запознал с шя- 
кои подробности по случя 
на директора на „Циле”. 1ой 

съобщил, че нрокурату

ството на. съдията Иван ТО
ШЕВ осъди двама контраба 
ндисти наркотици. осъден гражданинът на Лн- 

бан Ховсср Иаярян. Той е 
27. I. т. г. с 22 кг.

На едни месец затвор е 
западиогсрмаискиятна на осъден

гражданин Алберт Краус от 
Улм. Същият на 29. II. т. г.

открит на 
хашиш.

съ-
; | |

А. Д.им е 
рата еТа 8. март т.г. жените ак

тивистки нри Секцията за
о открит от митническия кониздала иск за слсдстМ. Величков
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Разговор с управителя на митницата На тема: Възпитание на ученика в 
семействотоПрава и задължения на пътниците
II. Младежки период 

адолесценция
Предмети купени или по 

като подарък, чиятовсички предмети, които но
си със себе си, включително 
и личния багаж. В противен 
случай е направено митни
ческо нарушение, за което 

то оби

Другарю Наков, какви пра 
и задължения имат наши 

те граждани при излизане от 
страната?

— Преди всичко, искал! да 
кажа, че въпросът за правата 
и за задълженията на нашите 
граждани при напускането на 
страната, е доста обемен въ
прос, затуй ще ос спра на 
най-съществените и характе
рни моменти, които трябва 
да знае и да познава всеки 
наш гражданин. Изхождай
ки от митническия закон и 
други предписания, валидни 
само за митницата (а не и 
други служби) нашите гра 
ждани имат доста йрава и 
са улеснени до голяма сте
пен.

лучеии
стойност надхвърля сумата 
от 50 динара подлежат на 
омбитяване. По този начин 
може да се стигне до поло
жение, че някой пътник, ко 
йто носи различни гхредме- 

стойиост до 50 дина-

ва

се води следствие, а 
кновеио завършава с конфи 
скуване на недекларирани
те предмети и с парична гло ти на

ра поотделно, например за 
250 динара няма да плати 
мито, а пътник, който внася 
предмет, струващ например 
100 динара ице плати мито. 
За разлика от миналите пред 
писания използуването на 
безмитен внос до 300 дина
ра важи при всяко пътуване, 
докато по-рано беше един 
път годишно. Сегашният про 
цент на митото изнася 15 

но като се включат

(от 16 до 24 годйнй)ба.

— Забранено е изнасяне
то на предмети от археоло
гическо, историческо, геоло 
гическо и научно-културно 
естество.

— Моля Ви, кажете нн, 
има ли право нашият граж 
данни да изнася чужда ва
лута и в какъв размер?

— Изнасяне на чужда ва
лута и югославски динари, 
според най-новите изменени 
законни предписания, 
да вършат само лица, конто 
имат отворена сметка 
Народната банка и лица, ко 
ито чужда валута получават 
служебно за пътуване в чу
жбина. Във всички остана
ли случаи изнасянето на чу
жда валута е забранено. По
зволява се да се изнасят ди 
нари и то най-много сума от 
500 динара в банкноти от 
пет, десет и петдесет дина
ри. Изнасянето на чужда ва 
лута без притежание на съо 
тветни банкови документи; 
а също така и изнасянето 
на динари в по-голяма сума 
от 500 динара и в по-едри 
банкноти от 50 динара пред
ставлява валутно наруше
ние. Последица на това на
рушение е конфискуване на 
чуждата валута и динарите.

— Нашите читатели сигу 
рно ще интересува какво 
може наш гражданин да вне 
се при завръщането си от 
чужбина без обмитяване?

— При завръщането си от 
чужбина всеки наш гражда 
нин има право да внесе без 
заплащане на вносно мито 
своя личен багаж, включи
телно и хранителни продук
ти в зависимост от продъл- 
жителноста на пътуването 
му, а също така и различни 
дребни предмети купени или 
сполучени като подарък на сто 
йност до 300 динара, но при 
условие, че стойността на 
всеки предмет поотделно не 
е по-голяма от 50 динара.

в предишните броеве говорихме за пубЧ"”™* 
период т.е. за развитието на детето от П, отност 
12, до 15 относно 16 години. Затуй тоя тт ще гож> 
рим за следпубертетниж период, за така нарече™ 
младежки период или адодесцешм, както се нар»
чл научно. 4 „|,

Със завършването на пубертете, относно 
ологическото и биологическото съзряване на дет
ския организъм, се извършва само един етап в раз
витието на личността. Младежът след това е мече 
самостоятелен или все още търси нътшца напълно 

самостоятелен. Същото важи и за девой

ка сто,
останалите задължения,

данък и други,
ка-— При заминаване в чуж 

бина всеки гражданин мо
же да изнесе със себе си 
без обмитяване лични вещи 
(облекло и други дребни 
предмети за лично ползува- 
не) и храна в количества, 
които са му реално необхо 
дими за път и престоя му 
в чужбина. Или по-точно в 
това отношение практически 
няма ограничения. Също та
ка ое позволява изнасянето 
и на други предмети, но в 
количества, които не са 
предназначени за търговия. 
Дали определен предмет или 
предмети се носят с такава 
цел законът позволява на ми 
тничарите да направят сами 
преценка, вършейки митни
чески контрол.

Позволено ли е изнасянето 
на ценни предмети, като: фо 
тоапарат, радио и ти.?

Ако пътникът носи със се
бе си фотоапарат, камера, 
бинокъл, музикален инстру
мент, радио, транзистор, ма 
гнитофон, пишеща машина, 
залтни предмети и др. дъл- 
жен е да впише в специа
лен образец — списък на 
-предметите, които временно 
се изнасят. Списъкът при за 
връщането от чужбина обе 
зателно се показва при ми
тническия контрол.

Какви са задълженията на 
излизащ в чужбина гражда 
нин, според митническия за 
кон и какви са последиците 
при нарушението му?

Митническият закон счита 
за задължение на всеки пъ
тник да декларира и покаже

то съюзен 
получава се единствен про
цент от 40,6 процента, което 
означава, че предмет, които 
ое внася със стойност 100 
динара, ще трябва да се об 
мити за 40,600 динара. По 
този единствен процент мо
гат да се омбитяват 
предмети, които са изклю
чително предназначени за 
домакински цели и то до об 

от 1000 динара. В

могат
да стане 
ката.при

Обаче, младото същество в този период все още 
сигурно в себе си и често се стълкиовягва със 

която живее. Много жизнени въпроси не
не е
средата, в
може да разрешава, тъй като няма достатъчно соо- 

опит и психическа зрялост. Но като 
се има предвид, че цялостна зрялост на човешката 
личност не съществува, т.е., че интелектуалното съз 
реване е процес/ който няма граници и който про
дължава все до съмртга, тогава може да се каже, 
че тоя етап в развитието на личността, който мно
зина наричат зрял период, • особен период в живо-

само

ствен жизнен

ща сума 
случай, че пътникът носи ра 
злични предмети за домаки 
нство, които надхвърлят та
зи сума, омбитяването се из 
вършава по 
тарифа, където 
са по-го леми. Внасянето на 
търговска стока от страна 
на гражданите е забранено и 
в случай на внасянето й. ми 
тницата налага на пътници
те да върне обратно стока
та или я конфискува, 
пътникът не пожелае 
върне. Също така е забране 
но п внасянето на строител 
ни и инсталационни матери

митническата
та на младото същество.

Адолесцентът все още не е зряла личност. Оба
че това качество той иска да си припише и да се 
представи като личност, която „знае всичко“. В къ
щи том се опитва да казва „последната дума“, а в 
училището, на факултета и на улицата настоява да 
доминира. Неговата психика изобилствува с вътреш 
ни противоречия, конто се отразяват върху отноше
нието му спрямо средата. Именно, такава личност

процентите

ако 
да я

често се стълкновява с жизнената среда.
Конфликтите могат да станат причина и за раз

строен ментален живот на личността, ако действи
телно не намери съответни форми на толерираяе 
на своите и чуждите проблематични постъпки. Адо
лесцентът желае да бъде зрял човек, което манифе
стира с постъпките си, но той това не може да бъ
де, защото още не е оспособен. Следователно, та
кава

али и суровини.
Внасянето на чужда валу

та е свободно и пътниците 
не са задължени да я де кла 
рират. Колкото се отнася за 
внасянето на динари, тук 
законът предвижда, че все
ки пътник може да внесе до 
500 динари, в банкнотни по- 
малки от по 100 и 500 дина
ра. Динари в по-голяма су
ма от 500 динари се конфи
скуват, независимо дали са 
предварително декларирани 
или са намерени при обиск.

личност трябва да води сметка н за чувствата 
на останалите хора. Ако така се владее тогава ня
ма основание да се страхува, че ще бъде отхвърлен 
и неразбран от средата.

Чувството на несигурност, неудовлетвореност, 
недоверие, стремеж към независимост и да бъде 
признат и приет от възрастните и средата са съггът- 
ствуващи явления при адолесцента.

В това недоумение, лутане и „търсене на себе
си" родителите, все пак, са най-подходящите 
стн да помогнат на младите. Разбира се, 
танието още от ранна възраст е проведено правил
но, проблемите няма да бъдат големи. Но 
в повечето семейства не

Ангел Димитров
лично 

ако възют-

Млади поети с оглед че 
е така, нуждата от роди- 

за да се приспо 
среда.

телската „намеса“ е необходима, 
собхг младите към обществената

Пирамида Сдободан Василев

БосилеградДнеят н нощта
бяха за нас година.
И спомняш ли си 
колко такива година 
в една пролет 
неуморно събрахме. 
Изграждахме пирамида 
много по-голяма 
и по-светла

Влязохме в II,
за да останем 
във вечността...
Не зная как н къде
те загубих
в Лавиринтите на тъмни

коридори
засега в тях се блъска 
ехото на гласа Ив 
търеж и ще те търса 
все дотогава, 
докато крадци зловещи 
на ограбят пирамидата.

НОВА УЧЕНИЧЕСКА 

РАБОТИЛНИЦАот Хеопсоватв. 
Строехме, строехме, 
издигнахме я чак до 

небеса 
Тогава настъпиха 

чудеса.

Училището за квалифира- 
ни работници в Босилеград 
купи технически съоръжения 
в стойност от 10 милиона ста 
ри динара, които са предна 
значени за практическо обу 
ченив на учениците от мета 
ло-обработващия отдел в пъп 
ва година. и

За формирането на учили 
щната работилница предва
рително бе пригодена отдел 
но помещение. Също така за 
успешно ползване на рабо
тилницата е приет професи
онално подготвен

АЦКА АРСОВЛ

препода- 
В. В.вател.Страница 8
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култура ★ просвета м изкуство *■ култу1 ст'ж изкуство
Тридесетгодишнина на Пионерската организация Босилеград: културата на кръстопът

Повод за по-богата и по-разнообразна
дейност

Изгрщонето на културен дом 

- задача номер едно!
Преди всичко юбилеят 

Пионерската организация ще 
се използва за творчески изя
ви в самата организация, и то 
в класовите колективи 
училището, както и в под
ведомствените училища. При 
това ще се настоява за раз
виване на по-тясно сътрудни 
чество с всички обществени 
фактори и институции, кои
то се грижат за подраства
щото поколение.

на & СЦЕНИЧНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ НА ЛИ 
ТЕРАТУРНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И РЕ

ЦИТАЛИ
В ПОДГОТВЯНЕ НА ПРЕДАВАНИЯ ЗА 

РАДИО НИШ
УЧАСТИЕ НА ФЕСТИВАЛА НА НА 

РОДИТЕ И НАРОДНОСТИТЕ В КОВА- 
ЧИЦА

& УЧАСТИЕ В ПРЕГЛЕДА НА УЧЕНИ 
ЧЕСКИТЕ ХОРОВЕ
& НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 
КЪМ ЛИТЕРАТУРНА, ИЗОБРАЗИТЕЛ

НА И ДРУГИ ВИДОВЕ УЧЕНИЧЕС 
КИ ИЗЯВИ

& ЗАСЕГА Е ГОТОВ ПРОЕКТЪТ. ОПРЕДЕЛЕНО МЯС 
ТОТО И ОСИГУРЕНИ СРЕДСТВА ЗА ОТПОЧВАНЕ НА 
СТРОЕЖА

на
В общинската културна об

щност в Босилеград считат,че 
тази година трябва да бъде 
•преломна в културния живот 
не само на града, но и в ця
лата комуна. И ие без осно
вание.

Очаква се, още със започ
ването на строителния сезон 
да започне и строежа на ку 
лтурния дом, най-забележи- 
телон строителен обект в ко 
мулата през тази година. 
Проектът на сградата е готов, 
а и осигурени са средства 
иа стойност от 600 хиляди 
динара.

Тези средства, обаче, как
то изтъкват в културната об 
щност, са миналогодишни. 
Тази година очакват нова 
нова помощ от Републикан
ската културна общност, а 
частично участие и на общи 
мекия бюджет. По тоя на
чин считат, че ще се осигу
рят към 1,2 милиона динара, 
или общо около 2 милиона 
динара колкото са нужни, 
според гр уби преценки, кул 
турният дом „да получи пок
рив“. А всичко това трябва 
да се завърши още през то
ва лято.

Ето защо, всички култур
ни акции, които се предпри
емат в общината са насоче

ни към осигуряване на сред 
ства и ускоряване на строи
телно-технически подготов
ки. Именно, тези дни в по
редицата съвещания и дого
вори около построяването на > 
културния дом, Изпълнител
ният отбор на общинската 
културна общност, реши тоя 
важен културен обект да се 
построи на мястото на сега
шната кинозала.

Интерес за построяване на 
културен дом съществува не 
само сред културните дейци. \ 
И останалите юбществено-по 
литически организации са 
жизнено заинтересовани за 
построяването му. Същевре
менно и гражданите са заин 
тересовани, но все още досе 
га не е предприета една по- . 
широка акция за включване
то им в тази най-крупна ак
ция в културата на комуна
та от освобождението до 
днес.

Засега културната общност 
както изтъкват, води строга 
сметка къде ще се изразход
ва всеки динар, като при 
това настоява възможно най- 
вече да останат за инвести
ции. относно за построяване 
на културния дом.

I

Тъй като през тази годи
на е и 80-ия рожден ден на

-

Хорът на учили
щето „Моша Пи 
яде”

Същевременно, ще се раз
гърне и акцията за подреж
дане на ученическите поме
щения. При това важно мя
сто ще бъде отделено на ма
териалите, събрани върху 
тема „Детето и революция
та“.

Предвижда се, също така. 
в училището да се разгърне 
акция, която да подтикне у-

другаря Тито много акции 
ще се свържат с неговото 
име. Ст. Н.

ОбзорЗа библиотека
та в Звонци и ней 
ната работа в Ба- 
бушница могат да 
се чуят само пох
вални думи и че 
се нарежда меж
ду най-добрите се 
леки библиотеки 
в СР Сърбия. Та
кива оценки про
излизат от след
ните факти: Ми
налата година би
блиотеката е има 
ла 170 члена, а 
на две маси и пет 
надеоет столици 
средно е имало 
по 15 читатели 
дневно; книжния 
фонд съчиняват 
2.500 книги, 806 
от конто на бъл-

През 1972 година се навършат 30 години от създава
нето на Съюза на пионерите в Югославия. Този забеле
жителен юбилей на Пионерската организация е повод за 

в изпълняване на една по-богата и НЯМА МЯСТО ЗАПионерите от основното у- 
чилище „Моша Пияде“ та
зи година по случай триде- 
сетгодишнината на своята ор 
ганизация още по-дейно ще 
се включат в подготовката 
на програмите за държавни 
и други празници. Така на
пример учениците ще участ 
вуват със свои изпълнения в 
програмите за 8-ми март — 
Деня па жената, 22 април — 
Деня на училището, 1-ви 
май, 4 и 7 юли, 8 септември 
— Деня -на освобождението 
па Димитровград от фашиз
ма, 28 септември — форми
рането па Първа цармброд- 
ска бригада. 29-ти ноември, 
22 декември.

Пионерският отряд със 
специална програма — тър
жествена академия, па коя
то ще ос връчат награди, гра 
моти и други видове приз- 
мания — -ще отпразнува 27 
ноември — Деня иа пионе
рите.

Тридссстгодишнината на 
Пионерската организация ще 
бъде ознаменувана и с реди
ца екскурзии и посещения 
на исторически места — Кра 
гус-вац, Ужицс, Слободище, 
Дървени кръст, Бубан и др.

специални подготовки 
по-разнообразна програма в димитровградското основно 
училище «Моша Пияде“. Всъщност, както се изтъква, про
грамата трябва да има делово-манифестациоинвн характер.

НЕДОВЕРИЕ

чениците към изследване, от 
носно събиране на данни, 
сведения, документи, фото
графии и други материали 
за личностите на Иво Лола 
Рибар, чието име носи пио
нерският отряд, Моша Пия
де, чието име носи училище
то, Иван Горан Ковачич, как 
то се нарича литературната 
дружина. Йосип Броз Тито, 
като революционер, държав
ник и вожд, Георги Димит
ров, чието име носи града, 
както и „Какво узнах за де
цата-пионери — участници в 
НОБ.“

Безспорно и тоя път тради 
ционните Югославски пионе 
реки игри ще бъдат обединя
ващата манифестация, в чи- 
ито рамки ще се осъществя
ват всички ученически про
яви. При това ще се ползват 
вече успешните форми 
изява
ния, конкурси. Разбира се, 
всички области на учениче
ската самодейност равнопра 
вно ще бъдат 
— без оглед дали става дума 
за хорово, фолклорно, спор
тно или техническо 
ние.

на
състеза-прегледи,

представени

.гарски език; в 
светлите и засега 
удобни помещения като библиотекар работи младеж със 
средно образование н с пълно работно време. Централна 
та библиотека п всички общоствено-политнчески фактори 
в -местната общност и 
помощ. Неотдавна чрез „Апгропромет“ от Пирот са поръ
чани книги от НР България за 13.000 динара. С така уве
личен книжен фонд, Централната библиотека в Бабуш- 
ница има намерение наскоро да открие още една библио
тека в едно от селата в Звонски реайон.

Ако всичко върви както трябва, наскоро ще бъдат 
необходими по-големн помещения. Но без оглед на пред
стоящото, хората са изпълнени с радост. За развитието на 
библнотска-рството в Звонски район ръководителят на 
централната библиотека Стоян Милованович заяви, че 
няма никакви проблеми.

— Има проблеми в развитието на .културно-художе
ственото дружество — каза той. Основахме го, избрахме 
изпълнителен отбор, но мисля че в него трябва да бъдат 
повече млади хора. Искам да кажа, че е слабо сътрудни
чеството между библиотеката и основното училище в Зво 
гщи. Въпреки забележителните резултати на библиотека 
в Звонци, прооветиите работници са незаинтересовани за 
нейната работа.

Към това коментар не с нужен. От тези няколко 
реда, изводи могат да правят и преподавателите и члено
вете иа библиотеката и оСицсствено-полттгческнте органи 
зации, на първо място Съюза на комунистите, защото в ,не 

родове сигурно има доста просветни работници от

изявле-

Общн-иата оказват всестранна

ГИМНАЗИЯТА НЯМА 

РЕШЕНО ФИНАНСИРАНЕ
гимназията. Занансиране на 

тази цел и общинската скуп
И в тази учебна година 

Босиле-финансирането на 
градската гимназия не е ре- 
шено на съответно траен на- 

Това е изобщо проблем 
средното образование в 

икономически изостаналите 
общини в републиката Сър
бия, в които живеят народ-

щииа почти всяка година въ 
допълнителни облаги, 

много
вежда 
с които сравнителночин

стопанскитесе обременяват 
организации в комуната.

Най-отговорните за учеб- 
в общината очак-

на

Всички акции, чрез сскцп-ното дело 
ват, че тоя въпрос в(с се ре- 

течението на тази го-
ята иа младите журналисти, 
ще бъдат популяризирани п 
детските вестници и списа- 

особоио а „Другарче"

постите.

Имайки предвид тези труд 
общинската образова- 
общност влага макси-

ши в
дина от .компетентните 
публикапски органи.

Ре-ности 
телна
мални усилия да осигури не
обходимите средства за фи-

говите 
този район.пия, а

и. *Ст. Н.В. в.
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Голяма акция за летуване на младежите
мшшюишш

Детската градина 

става тясна
родители плащат 17 динит-е 

нара месечно.В Димитровград вече _две 
н половина години работи 
детска градина „8 септем
ври“. В пея сега прекарват 
част от деня 120 деца от пре 
дучилшцна възраст. Има две 
групи: смесена, която се из-

Макар, че намерението бе
ше в детската градина да се 
приемат деца само на 
всн престой, тук има

забавачницата. Причи- 
за това е, че в града ня- 
нсобходими помещения 

деца, а и спестяване-

дне-
деца

и от
от Фонда за детскадържа

защита, и образователно
която

на
ма

възпитателна група, 
се издържа от образоватсл- 

общпост. Образованис- 
провежда на сърбохър 

български език. Де

за тези 
то е по-голямо.

пата 
то се 
ватски и 
цата са разделени според то 
ва, дали са в градината 
дневно пребиване или са 
забавачница.

В момента, както ни осве
домиха в Детската градина, 
техните проблеми са следни:С ,БРАТСТВ1‘ И ,ФЕРМАПТУРИСТ‘ 

НА НОРЕ
на — Капацитети на градина-

в та са попълнени и доста де- 
място там. В тече- 

седмица, трябва
ца нямат 
ние на тая 
да заседава Съвета на гради-

са наОпия деца, които 
дневен приют, идват в гра-

ИСКАТЕ ЛИ ДА СЕ ЛЮБУВАТЕ НА ПРЕКРАСНИТЕ ЗАЛЕЗИ НА АД
РИАТИЧЕСКО МОРЕ?

ИСКАТЕ ЛИ ДА ПРЕКАРАТЕ 14 БЕЗГРИЖНИ АВГУСТОВСКИ ДНИ 
НА АДРИАТИКА?

ИСКАТЕ ЛИ ТОВА ЛЯТО ДА ЛЕТУВАТЕ БЕЗПЛАТНО?

НУЖНО Е ДА ИЗПЪЛНИТЕ САМО ТРИ УСЛОВИЯ:
ПЪРВО: ДА СЕ АБОНИРАТЕ ЗА ВЕСТНИК „БРАТСТВО" ЕДНА ГО

ДИНА!
ВТОРО: Да СТЕ ЧЛЕН НА МЛАДЕЖКАТА ИЛИ СТУДЕНТСКАТА ОР 

ГАНИЗАЦИЯ!
ТРЕТО: ДА ДАДЕТЕ ТОЧНИ ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИТЕ ВЪВ ВИК

ТОРИНАТА, КОЯТО ЗАПОЧВАМЕ ОТ 24 МАРТ, ТАЗИ ГО 
ДИНА!

МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ!
УЧЕНИЦИ, РАБОТНИЦИ, МЛАДЕЖИ ОТ СЕЛО, СТУДЕНТИ!
ЩОМ ВНЕСЕТЕ ЕДНОГОДИШЕН АБОНАМЕНТ, КОЙТО Е — 25,00 
ДИНАРА — ВИЕ СТЕ ИЗПЪЛНИЛИ ПЪРВОТО УСЛОВИЕ!
СУМИТЕ ВНАСЯЙТЕ НА ТЕКУЩА СМЕТКА: НОВИНСКА УСТАНОВА 
„БРАТСТВО" 625-3-78 — СДК, НИШ.
ПОБЪРЗАЙТЕ ДА СИ ОСИГУРИТЕ МЯСТО МЕЖДУ ДВАДЕСЕТТЕ, 
КОИТО „БРАТСТВО" ТОВА ЛЯТО ЩЕ ИЗПРАТИ НА БЕЗПЛАТНО 
ЛЕТУВАНЕ® ПЕТРОВАЦ НА АДРИАТИЧЕСКО МОРЕ!
ЧЕТЕТЕ „БРАТСТВО" РЕДОВНО! ВЕСТНИКЪТ ЩЕ ВИ ОСВЕДОМЯВА ЗА ХО 
ДА НА ВИКТОРИНАТА! КОЛКО ПОРАНО СЕ АБОНИРАТЕ —
ЗАЯМ ШАНС ИМАТЕ ДА СПЕЧЕЛИТЕ 14 ДНЕВНО ЛЕТУВАНЕ!
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Все по-малко място за най-малките

ната в разширен състав и 
да оформи комисия, която 
да сключи договор със Стро 
ителното предприятие „Гра- 
дня“ разширяване на обекта 
В това отношение вече са 
обезпечени средства от 480 
хиляди динара. По тоя на
чин ще се реши проблемът 
на ония родители, които в 
момента нямат на ского да 
оставят децата си, докато 
са на работа.

За децата и тяхното възпи
тание, в момента се стараят 
— една възпитателка и три 
учителки. За здравословното 
им състояние се грижи меди 
цинска сестра.

дината в 6 часа и остават до 
14 часа. Това са деца, на ко
ито родителите са заети и 
за тях се стараят възпитате
лите в градината. Те по вре
ме на престоя си, получават 
закуска и обед, а също така 
е предвидено и време за по
чивка и образователни игри. 
В тая група се намират деца 
от 2—6 години, а за тях ро
дителите заплащат от 60 до 
180 динара, в зависимост от 
доходите им.

В забавачницата се нами
рат деца от предучилищна 
възраст. Тяхното пребивава
не има възпитателно - обра
зователен характер. И полу
чават закуска, за която тех

ТОЛКОЗ ПО-

ХОРА И НАВИЦИ

Крепи го зимното къпане А. Д.

Д-р Кирил Попов, оедемде 
сетгодишен пенсиониран ле 
кар от Долна Любата, вече 
четирдесет години редовно 
сс къпе всяка зима в река
та. Всяко утро и при най-ни 
зки температури той на про 
пуска редовното си „ледно 
къпене”. В случай, че река
та е заледена, той пробива 
леда, за да направи вир.

На този свой навик Попов 
като лекар придава голямо 
значение.

в ранните утрини часове ре 
ката му тогава изглежда 
прекалено топла. Затова през 
лятото той търси хладни из
вори, които поне частично 
да облекчат навика му.

Когато направихме тази 
снимка температурата бе
ше към нула градуса. Обаче

някои се опитали едно утро 
тази зима да го снимат на 
температура от минус 20 це 
лзиеви. Той им ,.позирал", с 
удоволствие но те не успяли 
да забележат това, защото 
ръцете им вкоченясали от 
студа!

МАРШ КИРИЛОВА 
ИВАНОВАВ. В.

ЛИСИНА — БОСИЛЕ- 
ГРАДСКО 1923 — 1972 ГОДИНАТакова зимно 

къпене ме много крепи. Кър 
вотечението на организмесе 
ускорява и аз се чувствувам 
твърде освежен казва той.

Може би това е главната 
причина, че той никога 
живота си не е имал просту 
да, нито някое по-сериозно 
заболяване.

1972 Т*ЖКО боледуване на 19 февруари
Горна Лисина почина нашата миля майка

ване и когато учениците 
сина очакваха отново 

Опечалени:

в
„ оздравя-
в основното училище в Г. Ли- 

да се върне на час. 
л съпруг Александър,

Ря^Аюдмила, зет Сотир, майка Люба
На лекаря Попов летните 

горещини му пречат, защо
то няма къде да ое къпе. И

Захари, дъще- 
и многобройни род-
син

Редовно „ледено къпане"

Страница 10
БРАТСТВО в 3 МАРТ 1971



Измислен интервю на Властямир Вацев
Нашият преподавател по български език в гимна- 
в Димитровград, член на редакцията на Д!ост” 

литературен критик и тем подобни ВЛАСТ-имир ВАЦЕВ 
ое съгласи да даде интервю със условие да прочете 
говорите. Ние му предоставяме въпросите 
заедно...

— ВЛАСТ-о, според мои из 
следвания на името Ви, из
глежда, че имате някои връ
зки с власт. Дали това 
далечното минало или 
сегашното ти положени»?

— Ако направим 6ДЙЙ раз 
оор на името ми ВЛАСТИ- 
МИР може да ое види, че 
ТО произлеза от ВЛАСТИ- 
МИР. Както
та е залегнала в основата на 
името, а важно е и МИРЪТ, 
за който се застъпвам.

— Откога се занимавате с 
езиковите въпроси?

а. — А, за него мисля само 
на заседанието на редакция-

зията
та.

от-
и отговорите — Вярно /ЛИ, че с мъка да

вате петици по български е- 
зик?X дядо. Излапах го с мерак и 

тогава още хората казаха, че 
ще ми вървят езиците...

— Защо творбите на наши 
те литерати все още са не
достъпни?

— Петици у нас нямат и 
ония, които правят учебни
ците. ..

— Ако не беше гимназиа
лен учител, какво щеше да 
бъдеш?

е от
от

— Някои казват, загцото 
аз съм ги дигнал в облаци
те.

— Трябва тогава да ги спу 
снещ на земята. за да ги ви
дим и ние... А какво мис
лиш за „МОСТ”?

• — Май откакто го попра
ви „Градня” никой се 
оплаква от Строшена чеш-

Вероятно журналист, 
там са всички, за които ня
ма място в училищата.

се вижда власт

Моля, само без обида, 
когатодругарю ВЛАСТ-о. А

О се върнеш от специализация 
от София, ела 
как

не да ни кажеш 
си лапнал български— За пръаз път се занима

вах с един агнешки език, ко 
гато на Гергьовден, на пет
годишна възраст ми го даде

ма.
< език.

— Въпросът се отнася до 
списанието „МОСТ”. Б. Николовшшшшшоо

—■ Манчо, каже бабата, ку 
де че идемо по старе године 
у Белград. Нийе смо вечима 
стари човеци, че смитамо на 
децата и нема да сваримо во 
ду. Ли иде Ставрия при си 
на си та не искара ни поло 
вик годину — върну се. Иш 
ли су и друБи човеци. Я да 
си нийе седимо, а они 
млади, че се снайду.

— И я тека мислим, бабо. 
Че си седимо тува. че н»им 
напрайм тестамент па нека 
си продаван) кико умею по 
сле. Не могу я да живейем 
ако не излезнем у двор, ако 
се не исъркам сабале пред 
кошаруту. Тамо да отидемо, 
че умремо за йедну неделю.

Седо да му напишем пис
мо. Каза му и кико одйед- 
нущ су налезли у село мло- 
го теквия кико ььега и кико 
никой нища си не продава. 
А и да оче некой да продаде, 
нема кой да купи. Писа му 
дека не требе да продаван) 
ижуту. Унуците лете дооде 
и обичу да седу у село.

Несте да му напишем кико 
су друБи човеци минулн ко 
йи су отшпли да прекараю 
старос при синове и снаие.

Узо после вестници да ви 
дим за тия нов порез и ниг- 
де нища не най до. Не знам 
охкуде узнайе све това тия 
народ, кико чуйе, кой н>им 
казуйе. Тека и преди зайти- 
нат да поскупейе, дойде йе- 
дън из Ниш та н>и каза, а 
нийе но веруйемо. После из 
лезе дека йе исиша. Може 
п това да йе истина. Народ 
стану шиляв све знайе, нема 
вечнма глупави.

Самонритика на мъжа;■

су

Жена, правя си самокритика!
Виждам вината си, че снощи се върнах в два часа 

през нощта, когато спокойно можех да се върна в един, 
тъй като работата ми свърши в четири... ПоресЬе муЪе ■ ■ ■

Признавам се за виновен, че забравих рождения ти 
ден и не ти купих поне една хризантема или едно одеко- 
лончех „Пролетни нощи”. Но то е, защото се страхувах 
да не помислиш, че ти се подмазвам__

Що се отнася до това. че не ти помагам в къщната 
работа, то е, защото щастието е в труда и аз не искам да 
те правя нещастна, като ти помогна да изтупаш чергите. 
По-добре самичка, та да се развива у тебе самостоятел
ност, отколкото да се тровиш и да ми правиш постоянно 
забележки, че това съм счупил, онова съм разместил или 
пък съм угасил цигарата си в саксията.

Никога не мога да си простя, че веднъж помогнах 
на детето вместо тебе да си напише домашното по арит
метика. и с това уроних твоя престиж на майка и възпи- 
тателка. Но общевам ти занапред да не допускам подо
бни грешки.

Най-сетне трябва да призная, че в началото на тази 
година сторих непростимата глупост, като ти дадох десет 
динара от заплатата си. Това те унизи — аз го рзбрах по 
това, че заплака, и те прави зависима от мене, недосто
йния твой мъж. Втори път няма да допусна подобно опу
щение.

Йедън дън налезоше пъл
но грацан>е у село. Дошли 
од Белград, Скоп/ье, 
свак носи чанту и свак вар- 
ка. Мислим що су са налез
ли ка нейе никикав празник. 
Излезо до задругуту да" се 
пораспитам, никой ншцо не 
може да ми каже- Върну се 
дом, повърте се по дворат, 
ама ме не държи, скъкче ме да 
дознайем. Нема — нема дой 
де пощарат, носи ми писмо 
од синатога. Зарадува се я, 
актгу бабуту да що прочетим 
стану ми ясно за кво су на 
лезли чантаджийети.

и забовари да мислим на 
грацан>ети. Ка га прочуто 

Синат ми писуйе да прода 
вам имот и колко му се па
да оди делат да му дадем 
паре. Начул сам, каже, дека 
порез од наследство че буде 
млого голем и не може ни- 
кико после да га плати. На- 
прайил ми и рачун. Ако ми 
се падне дел по тестаментат 
и опщината га процени на 
10 милиона я требе да пла
тим порез 7 милиона та да 
га узнем. А кому, каже. че 
га продадсм после за десет 
милиона. Затова йе по-арно 
йеднък да почнеш да прода
ваш, па кво се пада на сес- 
тру ми и на брата ми дай 
н>им, а кво се пада на мене 
дай си ми. Ка продадеш 
съвият имот и стокуту, пи
суйе на краят, че дойдете 
при мене у Белград да жнве 
йето та и ти и мама да ви
дите свет и да се вечнма не 
мучите.

Седомо с бабуту до опьи 
щето да се договоримо кво 
да нраймо.

Ниш.

Завидяха на те- 
лефонистката:

А сега, по случай празника ти Осми март, нека да 
си жива и здрава! Че без тебе закъде съм — няма да имам 
пари и за цигари...

«ИМА ТАКИВА 

ВРЪЗКИ!«Любен Кънчев
А със здравийе 

Манча с. р.

Бая се 

прочухме
ПЕТРОВ

он^и
Страници И3 МАРТ 1971БРАТСТВО



тш

Пролетен стюд

„Комарички вир" при Любераджа трябва 
лекателно туристическо място за Лужница!да стане прив

* и- А- А^^™рТ«^^0^^?оворенСредаеторС^|нЯЛАЗАРОЛВ3* Из!Г * Прежда редакциона

&2


