
>А|^АА/>^>^АЛА^/1уА<1^^^ЛАА^^^^^^Ч^^уууууу

и »Ф Е Р И А Л Т У Р И С Т« НА МОРЕс »Б Р А Т С Т В 0«
,ЛЛ~'АЛ^>ЛЛП

ЬРШТВо В следващия брой 

очаквайте купон № 1

Стр. 10
♦ егстник у« »'у1г">»сн»т> и > р о д нРгг^^дТр^р^^^Га^^Т

24 МАРТ 1972 * БРОЙ 543 ❖ ГОДИНА XIV * ЦЕНА 50 ПАРИ

Пред отчетно-изборното събрание на ОК на СК е Димитровград
Проблеми

ДОСЕГАШНАТА РАБОТА Е СИГУРНА БАЗА 

ЗА НОВИ УСПЕХИ
ГЛАС, КОЙТО МАЛЦИНА

ЧУВАТ
На вълните на Радио Ниш вече няколко месеца слу

шаме предаване за българската народност в Югославия. 
То е отколешна нужда, защото животът в комуните с 
българско
тензивен от живота в другите комуни, за да не бъде отраз 
яван на езика на това население и чрез такива средства 
за информация каквото е радиото.

Но сега, след няколкомесечен опит, възникват въпро
си, които трябва да се решат.

Касае се до следното:
— В някои предели на народността (обикновено без 

ток) гласът на Радио Ниш слабо се чува на транзисторни- 
те приемници. Практически, там предаването почти не 
се следи.

— Там пък, където има ток (Босилеград и Димитров
град например), файдата е също малка. Предаването в 
делнични дни е в 14 часа, когато близо пет хиляди работ
ници и служители са още на работа и не могат да вклю
чат радиоапаратите си.

Излиза, че поради слабия досет и лошо избраното вре 
ме на предаването малцина ще слушат гласа на радиото,

мер е кадровата политика в 
комуната, за която все още 
няма ясни становища, които 
да допринесат за системност 
и дългосрочност в провежда 
нето й. Във връзка с това се 
казва в отчета, че е нужно 
да се оформи едно тяло на 
равнището на обществено- 
политическите организации, 
което да съгласува предло
женията за кадрови реше
ния, когато става въпрос за 
важни функции на равнище 
то на общината, даже и в 
стопанските 
Иначе сега обществено-поли 
тнческитс организации ня
мат никакво влияние при из 
бора на кадрите.

— Подобни забележки се 
отправят и по въпроса за съ
трудничеството: производи
тел-кооперацията. Тук общи 
меката конференция не е на 
чертала ясни становища, ка 
кви трябва да са формите 
на сътрудничеството и какви 
трябва да са дългосрочните 
задачи в тази област.

население никак не е по-малко ин-
След два дни в Димитровград ще се състои отчетно- 

изборно събрание на Общинската конференция на СКС. 
Ще се отчетат резултатите от работата през изтеклия пе
риод и ще се определят задачите, конто повелява разви
тието на страната и на комуната. Отчетите и докладите 
са готови и са разпратени на делегатите. В неделя се оча
кват солидни решения, които ще начертаят пътя, по който 
трябва да върви организацията на СК в Димитровградско.

За нашите читатели този път поместваме материали 
от отчетния доклад на общинската конференция.

Заключението би било, че 
общинската конференция на 
СКС в Димитровград, като 
най-важен форум на органи 
зацията на СК в комуната, 
е изпълнила задачата си, съо 
бразно с условията и възмо
жностите си.

Има обаче в отчетния до
клад и самокритически забе 
лежки, които на бъдещия 
състав сочат пътя, по който 
трябва да тръгнат.

Казва се, че общинската 
конференция е имала и ела 
бости в работата, които се 
свеждат до следното:

— Понякога не е успявала 
да отдели същественото от 
масата проблеми, което е 
довеждало до отрицателни 
явления и тенденции. Л име 
нно това съществено е тряб 
вало да се обсъди и да се 
вземат решения, въз основа 
на които да се действува от 
страна на цялата партийна 
организация в комуната. При

През двегодишния си ман 
дат общинската конферен
ция на СКС в Димитровград 
е имала не една сложна за
дача за разрешаване. Разви 
тието на комуната, което е 
все по-интензивно, е налага
ло да се обсъждат и решават 
въпроси, непосредствено свър 
зани с обшествено-икономи- 
ческия възход. А това не е 
била само промишлеността 
или селското стопанство, но 
всички отрасли на живота.

Затова на заседанията на 
конференцията са обсъжда
ни въпроси за формите 
интеграция между стопански 
те организации, актуалните 
проблеми по стопанското ра 
звитис на ко.муната, сътруд-_ 
ничеството със съседните об 
щини и граничното сътруд
ничество с близките българ 
ски общини, както и въпро
си ог областта на обществе
ните дейности.

организации.

ако нещо не се промени.
Разбираме е, че не можем да се сърдим на ръководни 

те в Радио Ниш, че станцията има малък досег. Тук ре
шението е в мощни инсталации, за което трябват пари.

Струва ни се обаче, че времето на предаването би 
могло да се уреди, без да коства никакви сили и средства. 
Именно, ако то вместо в 14 часа, започва например два 
часа по-късно, трудещите се от комуните с българско на
селение биха могли редовно да слушат предназначените 
за тях информации.

Иначе, ако това не се направи средствата и силите, 
които се полагат за това предаване, отиват на халос. Впро- 
чес, това предаване не е зарад гола политика (тая практика 
сме’ махнали отдавна), а зарад практическата необходи
мост населението да бъде информирано за живота, който 
строи, на свой език.

н I В отчета сс изтъква още ед 
па слабост на членовете 
общинската конференция. Не 

в достатъч

па

М. И. Нейковса присъствували 
см брой ма всички копферен 
цип, а делегатите от испосрс 
дствепото производство мал
ко са разисквали и взимали 
дейно участие в обсъждане
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СУП съобщава:На 5 стр.

В Димитровградско няма хулигани
______________ Стр. 7з дейността на изпьлнителнвя отбор и« ССРН в Бабушница

За всички - отговорно и задълбочено От заседанието 
яа МО на СКС 
Босилеград
Няма

I конфликти

Апел до 

височани
се търси отчет, преди да сс 

„виза" на новите съдеб 
изтъкват в 
отбор

ССР И иНеотдавна Изпълнителният отбор на 
Бабушница каза думата си по сравнително голям 
бгой комунални въпроси. И то не формално, а с не 
обходимата отговорност и задълбоченост. Всъщност 
'"/това заседание най-ярко изпъкна колко делова 

да бъде работата на едно тяло, чиято оснавна 
с благосъстоянието на

даде 
ни заседатели. 
Изпълнителния 
ССРН.

па

Стр.7ЗА РАЗШИРЕН УПРАВИТЕ 
ЛЕН ФОНД ИЛ ПРЯКАТА 
ДЕТСКА ЗАЩИТА

наможе
грижа концепции

_______Стр. 7
Изпълнителният отбор па 

ССРН и по въпроса за изби 
управителен фо

ди това,
вали длъжността 
трябва, а затуй че изглежда 
твърде рядко са викани, а 

викани тяхната 
особена те

си кактоБЕЗ .ВИЗА" ЗА СЪДЕБ
НИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ Интервю 

на Стоян 

Наков

райе па нов 
пд за трика детска защита 
сс изказа отрицателно

му предложение.
Клисура
Профсъюзни
те организа
ции в акция

Стр. 6

Когато от Изпълнителния пои когато са
т/с е ималаотбор бе поискано да дслс- 

съдебии заседатели, ко 
участвуват в работа 

той

даденото 
Именно, досега тоя фонд чле 

и то главно

дума
жест.

Съдебните заседатели в ря 
: трябва да 

само формално.

гира 
ито да 
,л на общинския съд, 
направи сериозна 
ка поиска отчет

муваха 5 души, 
просветим работници

отбор попска фо 
на едина

. ИзггьлботаТа иа съда не
забележ- Стр. знител-ният 

ядът да се увеличи
участвуват 
Л има показатели, че в съда 

именно та-
от съда за

тяхната дейност
е разбирала. Ето защо

съ- Иа стр. 4работата иа досегашните 
дебни заседатели. ка сеНе пора-



рудничеството между ~ге две
°ТЗа”читателите'Нна нашия вестник 

тази статия, тъй ка
на неотдавнашните раз- 

се водиха между пред 
СРС и НРБ за развоя 

в областта на ико- 
другите дейности.

По страниците ва чуждестранния печи
Т.

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ В БЕЛГРАД
начело с председателя■ Делегация на Белградската скупщина 

посети София през април
| Културна акция в Сърбия 
Ц Нови аспекти на

прспечататпаме
то тя е плодБранко Пешич ще
грвори, които 
ставители па 
на отношениятабългаро-югославското икономическо сътруд

ничество номиката и
които Да осъщес'1 вя- 
етапи поставената за-лища,реципрочнивсе повече на 

начала.
Такова е моето 

по тези въпроси и мисля, че 
съществуват възможности да 
се обновят контактите, връз 
кнте и струдничеството 
ду София и Белград, между 
нашите страни.

на ста-Красивата сграда 
рия дворец, построен през 

- 1882 година от архитект Ало 
ксандър Бугарски. Там с се
далището на председателя на 
скупщината Бранко Пешич. 
Другарят Пешич ме прие 
1 март и след като прояви 

. интерес към впечатленията 
ми от видяното в Белград, 
отговори с охота па единст- 

,,Какви пер-

ват па
дача. Не по-малка задача е 
издателската дейност. Ние 
имаме сега 35 издателства, 

печатат книги в мал
ки игитс са скъ

на около 82 
през 1973 
достигне

нът ще възлиза 
милиона долара, 
сс предвижда да 
94 а през 1975 — 114 милио- 

Тези цифри могат да бъ- 
надхвърлеии. И сигур

„.ята книга пе е известна по 
света КНа първо място ние 
искаме да я покажем в соци
алистическите страни и раз
е па сс _ да преведем литс
ратура на социалистическите
страни ма сръбски език.

виждане

конто накп тиражи и
Важен с въпросът и за 

На едно от
стои и проб*

межна дат и
но това ще стане със създа
ването на още по-тесни кон
такти между отделните про
изводствени предприятия и 
търговски организации.

— Каквото например е ко
оперирането?

__ Да, именно кооперира
нето. В това отношение вече 

направено. Като фор 
то е

пи.
финансирането, 
първите места 
ломът за борба с така наре
чения „шуид" (безвкусица и 
пошлост) — затова вече

закон в Сърбия.

ххх
На улица „Княз Михаил" 

високо, модерно зда 
пие сс помещава Съюзната 
търговска камара. 1ам сс 
срещнах с Воислав Влаич 
от Секретариата за икономи 

връзки. С него разго 
варяхме като колеги (той е 
бил журналист) на темата 
за развитието на пашите тър 
говски и икономически връ- 

Ио същото време в Юго 
беше една наша тър

XXX
вения въпрос: 
спективи за сътрудничество 
виждате между София и Бел 
град?”.

— Задължен съм ви — за 
почна той — за посещение
то и си позволявам чрез вас 
да предам ма всички софи
янци и на читателите на вее 
тника ,,Поглед” моите поз
драви. ’ Тук се договорихме 
устно, а след това и чрез пи 
смо още тази пролет, вероя
тно през месец април, една 
делегация от представители 
на Белградската скупщина 
да посети София. Възможно 
е след това посещение и пре 
дставителна делегация на 
град София да посети Бел
град. Тази размяна на деле
гации ще помогне за пона 
татъшното развитие на сът
рудничеството между двата 
града.

Ние сме съседни държави 
и съседни градове, имаме 
много сходни проблеми и си 
гурно ще намерим общ език 
за сътрудничество в името 
на разрешаването на тези 
проблеми. Няма съмнение, 
че и други институции от два 
та града ще си сътрудничат

ссСрещата ми с Гвоздеи Мо
но мощинк рспубли 

на СР Сър

в едноподготвя 11 
Ние не може да поощряваме 

па подобна литс 
ратура. Югославия в после
дните години едва ли не е 
станала Елдорадо за и.здава 

на попийI, безвусни из- 
Европа. В това от-

ванович,
кански секретар 
бия по въпросите на образо 
ванието. науката и култура 
та, сс състоя рамо сутринта, 

е започнал бурии-

издаването

нещо е
ма на сътрудничество 
залегнало и в 
през декември 1971 г. спогод 
ба — нужни са добра воля, 
разбиране и взаимни усилия, 
за да се осъществява в прак 

Много разговори за 
вече са за-

чсския
преди да 
ят му ден, за който бяха пре 
двиденп за разрешаване 
го проблеми. В края на мина 
лата година в Сърбия ос е 
състоял конгрес па култур
ната акция, който решително 
с поставил проблемите за ра 
звитието на културата в та
зи република.

— Сега — каза ми Гвоз
деи Йованович — е създаде
на наистина атмосфера, в ко 
ято се изпълняват десетте ос 
новни цели, поставени ог ко 
нгреса. Няма да се впускам 
в подробности, ще ви посо
ча само най-главното. Ние

подписанатапето
дайпя в 
пошепне вземаме строги мер 

конто па първо място щс 
сс изразят в увеличаване

печатане на подо

мно

км, зки. 
славия
го-вска делегация, която има 

обиколка из страната. На 
шата обща констатация с ко 
легата бс, че ако се съди по 
реалните резултати, то наши 
те търговски връзки търпя г 

положително разви-

па
цените за 
бни издания. Истински хуба 

книга, истински хубаво 
то списание трябва да иамер 
ят място в библиотеките, ко 
нто ще бъдат на разположе- 

Новата биб-

тика.
конкретизиране 
почнали, 
за сътрудничество в широка 
гама: от радиоелектроника
та до производството 
фтови печки. Можем да си 
сътрудничим тясно в област 

химията и фармацевти 
ката, в областта на геолож
ките проучвания и в обмяна 
на опит в областта на селско 
то стопанство. Пак повтарям, 
че личните контакти и разм 
яна на мнения са от много го

шсвата Има възможности

на на
пие на всички, 
лиотека, която сега строим 
в Белград и ще бъде откри
та през м. ноември, ще бъде 
не само представителна, а и 
пример за всички, които ще 
се заемат тепърва с такова 
дело. Вземат се мерки и за 
художественото творчество 
— хонорарите ще бъдат по
вишени и особено на прево
дачите, които трябва да по
кажат на света най-доброто 
от старата и съвременната 
югославска литература. На-

много
тие.

— Вижте — каза ми в раз 
говора др. Влаич, — в рам
ките на дългосрочната тър- 

каквато

та на

говска спогодба, 
има подписана между двете 
страни, и сключените дого
вори миналата година 
нът бе значителна надхър- 
лен. Развитието се вижда 
най-ясно и от условията 
дългосрочната спогодба 
през 1972 година стокообме-

имаме като първа задача да 
се борим с неграмотността, 
за да може книгата наисти
на да проникне до хората. 
Тук са набелязани много ме 
рки за активизиране на учи 
лищата — начални и средни, 
библиотеките и културните 
сдружения в различните се-

пла-
лямо значечние за по-нататъ 
шното още по-добро разви
тие на нашите взаимноизго 
дни икономически отноше
ния.

в

Тито на 80 години_•   - - —~ —

НА ИСТОРИЧЕСКИ 

ПРЕЛОМ
ГОДИН

зирането на общонародно 
въстание, до започването на 
народоосвободителната вой
на, представляваше пръв, из 
вънредно значителен етап 
в развитието на Комунисти
ческата партия 
консолидация, организацион 
но укрепване и здраво свър
зване на Партията с народа.

Тази чудна игра на думи 
в нацисткото съобщение го
вори, че е намерен експло
зив в цяла Сърбия, а не на 
определено място. Цялата ст 
рана през тези дни беше пъл 
на с експлозив, чкито дето
нации се чуваха през цялата 
война и в целия свят. Само 
няколко дни след този ,,бе- 
фел" на прословутия Химлер 
беше съобщено и това: „През 
нощта между 13 и 15 юли из 
бягаха от хърватския конц
лагер Крестинец, край Само 
бор, 140 видни хърватски ко 
мунисти, след като комуни
стите
ха коменданта на лагера. Ко 
мунистите се скриват по око 
лните гори ..

Новият революционен ка
дър, създаден под ръковод
ството на другаря Тито при
стигаше от всички 
за да започне най-славната 
епопея в историята на наши 
те народи.

но мощна организация, пол
зващ?. се с широката подкре 
па на народните маси.

На тези дни на практика 
бе скъсан пакта с хитлерист 
ка Германия. Целият свят бе 
изненадат от факта, че един 
малък народ, една малка ст 
рана, има. храброст да се 
притовопоставя на най-мощ
ната военна машинерия в Ев 
ропа. Веднага след кратко
трайната. априлска война 
Югославската комунистиче
ска партия начело с другаря 
Тито публикува възвание за 
общонародно въстание. Съз
даваха. . се пратизански отр
яди, чети, бригади, раждаха 
се един след друг подвизи 
на Кадиняча, Козара, Сутйе- 
ска.

етап на

Вторият етап, според думи 
Броз на Град- Тито в дните 

на борбатате на Иосип 
ската конференция на СК на 
Белград, представляваха по
дготовките за война и воде
нето на народоосвободител- 
на война, създаван на брат- НАЙ-ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНА ИС 

ТОРИЧЕСКА ЛИЧНОСТ юция — неин вожд, а с това 
и най-значителна личност 
в историята на нашите нарс 
ди.

предварително плени ство и единство между на
шите народи, след това ре
шаването на националния 
въпрос, създаване на корени 
на народна власт, ликвиди
ране на стария капиталисти 
чески държавен апарат, връ 
шане на окупираните части 
на нашата страна.

1937 година беше начало
на системно и мощно разви
тие на революцията в 
та страна. Тито и СКОЮ це
ли три десетилетия 
ха навременно нови 
ни революционни 
Намирайки

Комунистите и югославски 
те трудещи се наистина 
гордеят защото в историята 
наистина са ретки 
личности за 
като са живи се създават та 
ка големи определения. Още 
по-редки са личностите ис
торията, които от редовете 
и начело на малките народи 
са достигнали такъв общ ме 
ждународен престиж и афи 
рмация.

наша-
се

Това бяха години на теж 
ки усилия и изпитания, ге
ройство, години на борба 
и окончателно освобожде
ние на югославските народи. 
С тях завърши и вторият 
етап в развитието на револю 
ционното движение и изгра 
ждането на Югославската 
комунистическа партия.

поставя-страни великии реал- 
задачи. 

се винаги актив 
но начело на Партията 
това че себе си направи 
разривнг част от

които още до-
На 27 март 1941 година ре

акционният режим на стара 
Югославия отново се убеди, 
че Комунистическата партия 
не само, че не е ликвидира
на, но че само за три годи
ни, е израстнала в извънред

и с
НАШИТЕ ЕТАПИ НА РАЗ 
БИТИЕ

не-
революци 

онното движение в Югосла
вия, Тито стана и остана найПериодът от 1937 година, 

от идването на Тито начело 
на Партията все до органи- значителна историческа 

чност на всенародната револ
ли-
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Интервюна Стоян Наков. председател 
комисия за межЬунационални

на Между общинската 
отношения в Ниш на »Братство« Отзвук на събитията от 27 

март между силите на Остта
Усилията за равноправие на народно 

стите са същевременно и борба за 

единство на нашите народи

,,Военият удар в Югосла
вия промени политическото 
положение на Балканите. 
Югославия трябва да се ечи 
та за неприятел и в случай 
в скоро време да даде изяв
ление за лоялност, и затова 
трябва да се разгроми, кол- 
кото се може по-бързо” — 
това беше изявлението на во 
жда на Третия Райх Адолф 
Хитлер след събитията, кои 
то станаха на 27 март 1941 
година в Югославия. Такова 
реагиране на фюрера е тря 
бвало да се очаква.

хме в световната война”, ко
ето момее да бъде удар по 
престижа на Германия в Ю- 
гославия. Все пак, от реше 
нието за нападение на Юго
славия не се отстъпило. Тряб 
вало е затова да се подгот
ви германския народ а на 
световната общественост ,,да 
се докаже”, че Югославия е 
виновна за това, а не Гер
мания. Подобен прием наме 
рили събитията от 27 март 
и в останалите страни-член 
ки на силитена на Оста. В 
Италия плановете за нападе 
ние на Албания били отлага 
ни. По изявление на Дуче 
събитията в Югославия го 
„не са изненадали”. Терито
риалните аспирации, които 
е имала Италия към Югосла 
вия са оправдали изявление 
то на Мусолини че войната 
против Югославия в Италия 
ще бъде популярна. Италиан 
ският печат веднага на пър
вите страници писал за съ
битията в Югославия. К» » .

Събитията се развиваха 
със светкавична бързина. Не 
е могло повече да се отлага, 
защото всеки изгубен ден би 
имал големи последствия за 
изпълнение на военните кон 
цепции. На пети април се 
състоя последната прескон
ференция в Берлин, на която 
министърът по вечата на Тре 
тия райх Паул Шмит даде из 
явление пред чуждестран
ните кореспонденти, че от
ношенията ,,между Югосла 
вия и Германия са прекъсна 
ти“. Всеки дипломатически 
контакт е прекъснат. Поло
жението е без промени, мо
мее да се каже, че твърде кри 
тично. „Наближаваше 6 ап
рил 1941 година, когато без 
обявяване на война, Югосла 
вия стана поприще на воен 
ни действия. Това всъщност 
беше крайна старата и нача 
ло на новата глава в истори 
ята на югославянските наро
ди. А 27 остана ден на наро
дната съпротива, когато се 
изказа желанието на милио-

За работата на комисията по между 
национални отношения при Междуоб- 
щинската конференция при СКС в Ниш, 
занимаваща се с твърде субтнлни про
блеми на нашето ежедневие искаме да 
запознаем нашата читателска публика 
чрез отговорите на наши

тояние да победи със собст
вени сили и че е необходима 
интервенция на по-широката 
общност, в който смисъл и 
действуваше комисията в ко 
нтактите с републикански 
институции и с едноименна 
та комисия при между общи и 
ската конференция при СКС 
във Враня, както и в коитак 
тите с представители на ал
банската народност които 
бяха твърде интересни. Във 
всички тия срещи пашата ко 
мисия винаги подчертаваше 
необходимостта от разбира
телство на по-широката об
щественост за електрифици
ране на селата например, из 
граждането на пътища спе
циално на пътя от Власина- 
-Округлнца към Босилеград, 
развитието на останалите спо 
магателни дейности и обръ
щахме внимание на необхо
димостта от експлоатация на 
не малките находища на ру
дни блага, като първо усло
вие за икономически подем 
ма босилеградския край. Мо 
ите погледи вървят към то
ва, че народността няма си
ли сама да си избори нконо 
мпческа, а след това и дру
га афирмацпя. От своя стра
на. народността е оградена 
с общински граници и не е 
направила всичко в рамките 
па самоуправителнптс ком
петенции да свържат трудо
вите организации и зарад 
пълното осъществяване на об 
щите интереси във всички 
области на живота и труда. 
Защото, по мое мнение, има 
много проблеми, конто иаро 
диостта трябва да решава 
като цяло, защото се касае 
за нейна еманципация като 
етнографска група, а не за 
афирмация в общински гра
ници

Същият ден ко
гато народите на Югославия 
манифестирали на улиците, 
осъждйки подписваните на 
Тройното споразумение от ст 
рана на профашисткото пра 
вителство Цветкович-Мачек, 
Хитлер изпратил телеграма 
до Мусолини: „Дуче, съби
тията ме карат по-най-бърз 
начин да ви съобщим своето 
мнение за положението и 
последствията, които ще на
стъпят, Аз не считам, че по 
ложението е катастрофално, 
но то все пак е тежко и тря
бва да избегнем всяка греш
ка, ако на. края желаел! да 
не бъде застрашено нашето 
положение.”

въпроси на 
председателя на комисията Стоян Наков, 
гимназиален учител в Ниш.

— Какви предложения, про 
екции и мнения предлагате 
комисията, чийто председа- 
тел сте Вие на Междуобщнн 
ската конференция на СКС 
за осъществяване на равно- 
правие между народи и на
родности в този регион като 
идейно-политическа изходна 
основа в реализирането на 
политиката на Съюза на ко
мунисти?

га убедително следеше и про 
учваше такива явления и пре 
длагаше мерки в Междуоб- 
щинската конференция и гю 
добни републикански инсти 
тушН1 за премахване па дест 
руктивните огшти в нашите 
самоуправителнн социалисти 
ческп отношения и между- 
нациоиална общност. Тези 
мерки предимно бяха демо
кратични по характер и има

На този път фюрерът не е 
запознал Мусолини за пред
стоящите си намерения, кои 
то трябвало да предприеме 
а това е „нападение на Юго 
славия трябва да бъде изпъл 
нено безмилостно а военното 
разорение трябва да бъде из 
пълнено 
осъществяване на това наме 
рение чрез териториални обе 
щания за сметка на Югосла
вия били включени Унгария, 
Румъния и България, По то
зи начин се отстъпило от Ри 
бентроповата концепция Ю- 
гославия дг. остане 
под контрол на Германия. И 
покрай предупрежденията на 
германския посланик в Бел
град фон Херен, че военното 
настроение на сръбския сел 
яшш и гражданите би могло 
„да се превърне във фанатич 
на воля за отбрана на своя
та страна, която ние запозна

— От формирането си през 
септември 1969 година коми
сията за междунационални 
отношения при Междуобщн 
нската конференция при 
СКС в Ниш непрекъснато се 
ангажираше за подобрение 
на междунационалните отно 
шения в тази област на СР 
Сърбия. Осъществените резу 
лтати говорят за целесъобра 
зността на нейното форлпгра 
не. За две и половина годи
ни въз основа на верифици- 
рана програма, комисията 
сътрудничеше с органите и 
телата, както в Съюза на ко 
мунистите, така и в другите 
организации, както и въз ос 
нова на техните програми, 
следеше, съглеждаше соче
ше и предлагаше мерки за 
осигуряване на правилното 
тълкуване и осъществяване 
политиката на Съюза на ко
мунистите по междунациона 
дните отношения на терито
рията на Междуобщинската 
конференция в Ниш, където 
живеят и работят хора от по 
чти всички народи и народ
ности, живущи в нашата ст
рана. В алексинацките и со 
кобански мини работят мно
жество хора от албанска и 
българска народност, а в Ди 
митровградска, Бабушнишка 
и Пиротска община живее 
в компактни цялости българ 
ска народност, 
но, един
рат в национално 
ние, твърде подходяща поч- 
вр за размирици и нетърпи
мост. ..

,3асветкавично.

изцяло

ни югославянн за нещо но
во и по-справедило.

Б. Илнйев
С. Наков

дри никой в средите на наро 
диостта досега не се е зани
мавал и може би е тема ма 
деня на нашето развитие в 
това отношение общинските 
фактори в петте общини, в 
които ж 1«вее 11 а родността, 
съвместно да обсъдят пробле 
ма и да намерят необходими 
решения, способни хора съв 
местно да подготвят за та
кива действия.

Лично считам ,а такива ра 
змишлепия съществуват и в 
комисията и извън нея, че е 
назряло времето да се пред
приемат мерки, конто да обе 
заечат обучението в машите 
училища па съвременен бъл 
гарекм език. Също така все 
по-силно се чуват искания, 
че обученпето па български 
език трябва час по-скоро да 
се подобри п изучи. Така, 
както се преподава днес в 
пашите училища е застарял 
български език.

Когато се касае за това пе 
може да се избегне впечатле 
името, което е твърде лошо. 
Именно ,от Гевгслпя до Лю
бляна има множество видни 

из ве

наши видни хора да ангажи 
рат и да търсят тяхна помощ. 
Такава необходимост е има 
ло, но не е използвана.

Имам напредвид още една 
възможност, която е предмет 
на размишления в комисия
та. Считам, че издателство 
. Братство“ е най-подходяща 
институция, която би била 
в състояние да раздвижва 
множество културни просве
тни акции и развива средст
вата на информирането и 
издателската дейност. Такъв 
обем на работа изисква, пре 
ди всичко, консолидация на 
издателството, а след това 
разширяване на неговата де
йност. Да изтъкна и това, че 
от отдавна се говори издава
нето па учебници за учили
щата на народността и на ли 
тсратура на български език 
да сс пренесе в адекватно 
конст 1 ггупрано „Братство“.

ха за цел чрез наи-вссстран- 
равноправие да отворят 

най-пълна афирмано — Вие сте от българската 
народност. За какви реше
ния, по ваше мнение, в близ 
ко бъдеще трябва да се за
стъпва комисията?

— Преди всичко, да запо
зная читателите, че замисъла 
па комисията съразмерно с 
броя ма населението в годи
шната програма 
зии Белград да се предава 
програма за българската на
родност — е близко бъдеще.

вратата за 
ция на народностите, специ
ално ма българската, едимст 

тази оола-вено компактна в
ст.

_ Вашето становище към
на българската 

като субект
настоящето нанародност 
собствено развитие в равио- 

общност на народи
па телевп-Следоватсл-

слсжен коигломе- 
отноше- правна 

и народности?

__ В СР Сърбия българска
от най- 

а в истори че 
географска 

в твърде 
кос

Обаче обществено-полити
ческите организации и само 

институции,
та народност е една
малочислените, -
ски смисъл и поПреди известно време па 

политическа
управителните 
зарад стопанското развитие 
н общините, п които живее 
народности и процесите, ко
ито станат в тях, пе са вече 
в позиция да замемаряиат ра 
богата върху една друга ком 

равноправието.

сценанашата
започнаха да сс коифроиги- 

които предлагаха 
(„масово движе

на ос

разпространеност 
неблагоприятна позиция, 
то беше от съдбовно зпаче- 

област да бъде една 
в СР Сър

рат сили, 
прогр
ние”) противоположни

исторически социал 
ни, национални, политичес
ки интереси на нашата ооци 
алистичоска, самоуправитсл- 

общност ма народи и на
родности. Тези импулси в 
слип или друг ВИД ос рефле 
ктираха и върху нашата по
литическа (да кажем подзе, 

която никога и не 
от националис

тически и шовинистически 
явления. Но прогресивните 
сили бяха, и сега са, на зави 
дно равнище и на такива 
прояви не се удаде случай и 
в сръбската среда да вреов- 
ладее дух на хегемония. Счи 
там че нашата комисия в го 
ва лале свой принос. В рам
ките иа своя интерес и раоо

ами ние тази
от най-неразвититс 
бия. Тази констатация, мре
ли всичко, сс отнася до оо- 
ластта па Класура, Ножица, 
Босилеград, Висок и Звонци 
и Ерма, докато народността 
и околността на Димитров- 

Пирот сега с в малко 
Но вси

новнитс Според мене, не съществу 
ват никакви препятствия в 

това заведение 
инструктивен

момента на 
отнасяща се до свързването 
и интеграцията на всички см 
ли на народността а общини 

И днес се чувствува голяма 
необходимост в средите 
народността да работят уче 
ни, магистри, научни ст.трул

рамките на 
да се основе 
център, който да се занима
ва, в сътрудничество с всич 
км училища па терена, с из 
работването иа учебни прог
рами и с проблемите на кул 
турно развитие на народност 

и за една об- 
а за цяла та народност.

на те. па
град и
по-добро положение. 
пки средни равнища 
номичсските 
занапред са 
канските.

Моите погледи па настоя 
области-

хора от народността — 
стпп учени вън от границите 

шиш, както изучаването и ма страната, научни сътрул- 
обогатяввпето на общество- шиш. хора на изкуството с 
пия на политическия, на сто най-високи признания — а 
папския и на културпопрос- твърде малко са (или изоб- 

ж и вот и работа, така що ме са) консултирани 
студиозмпя подход към проблемите на народността 

в отделни комуни или изоб
що. Получава се впечатле
ние, че нашите хора в общи
ните още пе са почувствува
ли псотдолима необходимост

и и ко
ка) егории и 

изпод републи-
на) сцена, 
беше имунна та, пе в една

щпна,
Такъв подход предполага н 
ангажиране па високо обра 
зовани кадри от народност
та и ис само от нейните ре-

110нетнияположение в
живее българежа- 

са определени 
и пе мо-

щето
те, където 
та народност 
от тези пропорции

пе отразят прието ю 
своята изостана* 

не с в със

и вмножеството социологически 
пулсиралия 
зслояването па населението 

твърде динамично. С 
ма такива ка

па почвата ма ра
дини.

гат да 
мнение, че 
лост народността

което е 
изграждането М. Б.
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Босилеграднашите
На дневен ред: 

СОЦИАЛНИ РАЗЛИКИ
Туризмът в Димитровград

КЪДЕ СМЕ, НАКЪДЕ ВЪРВИМ? Общинската конференция на СКС 
съвет в БосилеградПрез месец април

щ<Гразгледа Ж5К- " — 
злики в общината.

и а .приятелите си, да не се 
свърнат в Димит-бомбони, напитки и цигари 

за около 230 хиляди динара, 
а малко по-голям ефект има 
от обедите и вечерите в мо 

„Балкан” и „Компас”. 
Ръководните на заведенията 
са, изглежда, доволни, ио не 
бива да е така.

Това е самозалъгваме, или 
илюзия, че с течение на вре 
мето туристът сам ще ги по
търси.

Общинският изпълнителен 
комитет на Социалистичес
кия съюз, в разширен

е обсъждал един отда 
Какво

лъжат да 
ровград.

ИЗХОДЪТ Е В КАДРИТЕ
В материала, който ще бъде изготвен от Общинския 

синдикален съвет и компетентните служби на общината, 
межГу другото щс се обсъдят съществуващите социални
проблеми в босиАеградските села, които се отнасят до 
старческите семейства учщшето иа^деца^без ^Редства,

цГлточно да сс установи числото на много бедните семей 
цел то™"щдииата*и да се уточият критерии и политика в

със
тав,
вна наболял въпрос: 
е направено в областта 
туризма и какво занапред? 
Тази тема не е вчерашна. Мно 
го години вече Димитров
град има международно ас- 

По него от

тела в
на Отдавнашно заключение е, 

че примитивизмът трудно сс 
премахва. Той се прогонва, 
по не отведиаж и завинаги. 
А именно той действува в 
горните примери, които от
блъскват туриста. Премахва 

па примитивизма иска

ства в 
тази област.• фалтово шосе. 

ранна пролет до късна есен
Същевременно на това заседание ще се направи до

говор как да сс реализират мерките в тази област посред
ством компетенните служби и органи. При това в тази 
важна политическа акция ще се ангажират всички об
ществено-политически организации, в които отделна за- 

членовете на Съюза на комунистите.

мето
кадри. Но не формално ква
лифицирани 
ръководни, а хора, които мо 
гат и умеят да свърнат тури 
стите в заведението си. А 
такива кадри са малко в ди 
мптровградските 
реки заведения и никой до
сега не се с постарал да ги 
създаде, ако не за днес, поне 
за утре. Ако имаше 
кадри, едва ли щеше да сс 
случи например на пет кило 
метра разстояние да има три 
предприятия: ,,Балкан”, ,,Ко 
мпас“, „Мотел” и пр. Няма
ше да има и омая примитив
на конкуренция, която се 
свежда до обикновена клю
ка пред гостите, или до лип
са на всяко сътрудничество 
п взаимно услужване между 
заведенията. Може би ако 
имаше такива кадри, те щя 
ха да дойдат на съвещанието 
в Социалистическия съюз, 
защото засега поне туризмът 
е изключително в тяхна пол

иликелнери
п-.

Н дача имат В. В.
н гостилпича
сзп Лебедите на Власинско 

езеро нямат 

гостоприемство

5 такива
а.а
5
5

<
&>
оя езерото не трябва д 

За съжаление оба-
Преди повече от един .ме 

сец, докато езерото на Вла-' 
сина беше заледено залута
ли, от някъде долетяха там 
6 големи бели Лебеда. Те се 
населиха близо до входния 
тунел, където известна част 
от езерото не бе заледена 
И сега движението им не е. 
е проминило много, въщ _ 
ки че няма лед в езерото.

те на 
говорим.
че, дивашките постъпки 
някои регистрирани и нере
гистрирани ловци им не обе 
зпечават гостоприемство, за 
щото два лебеда са 
убити. Виновниците още не 
са заловени. Да ли ще оста
нат другите красавци на езе 
рото, много зависи от съве
стта на тези, които носят оръ

* на
1
I
О.

V©
О вече
§н

! за.и
Не помни се ,че на тери- 

СурдулишкатаДА СПРЕМ ТУРИСТА Друг е въпросът, 
изобщо предлагаме на тури
ста в заведенията. На виен
ския пътешественик ние пре 
длагаме виенски шницел, ко 
йто той може да си направи 
по-добре. С една дума прода 
ваме краставици на краста- 
вмчаря. А виенчанинът едва 
ли търси това. По ще му е 
приятно нащето „шопско ме 
шо", което мирише на Ори
ент, киселото мляко, хубаво 
то сирене, кашкавалът, кои
то могат да се приготвят по
не на десет шопски начина.

жие и от грижата на онези, 
които са отговорни да ги за 
щшцават, защото те са защи 
тени в цялия свят.

каквоминават по еди-колко си ко 
ли в минута, а нищо особе
но не е направено да се от
клонят в градчето тези за
бързани модерни пътешест
веници и да се изтръгне от 
не толкова дарежливите им 
ръце някой долар или мар-

торията на 
комуна някога са идвали л. 
беди. Имайки предвид 1 
лебедите повече от един м«

Даже п недоволни да сме 
— файдата е една, ако 
предприемем мерки да

не
за- През зимата на т. г. също 

един залутал лебед е убит в 
речното корито на Драгови
щица.

сец не напускат езерото, зна 
чи, че им отговарят услови 
ята и те биха останали поете 
янно тук. Каква атракция тс 
представяват за посетители-

на гости,държаме туриста 
за да остави и тук част 
средствата си. А именно тук 

Нямаме

от

пи няма никакви, 
нито умение, нито особено 
желание да бъде така.

М. В.ка.
А разговорите, които досе 

га са водени на тази тема 
обикновено са били повърх 
постни, без изводи и програ 
ми, и колкото повече години 
минават, толкова повече за 
губена валута отчита град
чето.

Може би затова Социалис 
тическият съюз заслужава 
признание, че се е опитал да 
повдигне един въпрос, кой
то значи прилив на валута 
и повишаване на не толко
ва завидното равнище на 
бюджета и доходите на насе 
лението.

Из дейността Изпълнителния отбор наЕто примери:

ССРН в БабушницаПогледнете иивалидските 
будки. Всичките са от един 
дол дренки: химикалки, ци
гари, голяма безвкусица в 
изделийца от пластмаса и 
шарени мънистени портмо- 
иенца, продавани безбожно 
скъпо. А над всичката тази 
безвкусица — полуголи, не 
дотам красиви мадами на ка 
ртички, които не са далече 
от порнографията. Никъде 
няма що-годе по свестен из
глед на града, нито репроду 
кции на фреските от Пога- 
новски манастир или пано
рамни картички на Стара 
планина и живописните се
лища на общината.

За всичко — отговорно 

и задълбочено
И окончателно е време да 

се помисли за един солиден 
къмпинг с малък ресторант 
градина, който повече ще 
спира пътуващите.

Впрочее Социалистически
ят съюз е подел инициатива. 
Но тя трябва да се подеме 
от компетентните и да се 
тръгне към работа. А засега 
компетентни са гостилнича
рите и туристическото дру
жество, които обаче са доста 
бездейни.

От 1 стр. ляди динара. Тези средства 
главно ще бъдат използвани 
за землените работи.

Средствата «а Фонда щс 
се ангажират главно за оне
зи пътища и обекти, за кои 
то местните общности оси
гурят най-голямо участие във 
финансирането им. С други 
думи: там, където местното 
население се ангажира пове 
че, може да разчита и на 
по-голяма помощ от страна 
на Фонда.

ЗА ЗАЛАТА В БЕРИН ИЗ
ВОР — 1.500 ДИНАРА

десет души, като да се оси 
гурят допълнителният брой 
членове чрез делегиране от 
страна на трудовите органи 
зации и ведомствата.

Не е правилно, изтъкват, 
трудовите организации, ка
то „Лужница с 320 заети, „Те 
кстилколор ” с 120 заети „Ба 
лкан” с 110 заети 
нямат
което ще решава по въпроси 
за децата на заетите родите

ОПАСНИ ИЛЮЗИИ

Сравненията с други не са 
средство за успокоение. Но 
би могло да се каже, че в 
общуването си с туристите 
не минават по-добре и дру
гите крайпътни градчета в 
Сърбия. Даже и голяма част

А мотелът, който вече е 
влязъл в туристическите ука 
затели още няма скара. Ако 
някой пожелае кебапчета на 
пример, приготвят му ги иа- 
право на плочата на готвар
ската печка. А това скара ли

и пр. да 
представители в тяло,от вътрешността на цялата 

страна си остава един вид 
дълга крайпътна 
в която малко влизат бърза 
щите по маршрута си чуж
денци. Само нощта ги спира 
в някой мотел или иа пар
кинг до пътя и те си припест 
ят даже от пътуването. А ние 
пък им даваме широки въз
можности за това.

Сведенията за 1971 година 
ни показват, че в Димитров 
градските приюти — „Бал
кан” и Мотела са нощували 
към 11.000

М. Н. Нейков
станция,

ли.
е?

НЕДОСТИГ НА СРЕДСТВА 
ЗА ПЪТИЩАТА Изпълнителният отбор раз 

предели и средствата на ме 
стните общности. Между ос 
таналите тази година мест
ната общност в Берин извор, 
Звонско ще получи 1.500 дш 
нара. Тези средства ще бъ
дат изразходвани, за подреж 
Дане на залата в селото.

Накрая на заседанието бе 
насрочено съвещание с пред 
седателите на местните орга 
низации, което съвещание 
ще се състои в края на март 
или началото на април.

Или ако си решил да 
опиш в „Балкан” — няма из 
лизане до сутринта. За слу
чая на един търговски път
ник знае целия град. Управа 
та скоро намери начин за но 
щно дежурене. А хората по 
някога бързат, трябва да 
тръгнат посред нощ.

Тези неуредици 
да спрат туриста, ’ а оня кой 
то е дошъл, няма да се върне 
вече. Даже ще разправи

Общинският фонд за пъти 
ща тази година ще разпола
га със средства от 280 хиля
ди динара. Това е малко с ог 
лед .на нуждите и състояние 
то на пътищата в комуната. 
Но и при такива условия бе 
приета програма за тяхното 
изразходване.

Между другото, планува 
се построяването на пътя 
към Звонци —- Берин извор, 
за което са осигурени 20 хи

души, макар че 
през Димитровград са мина
ли над 1 милион и 800 хиля
ди туристи. Другите парич
ни ефекти също не са особе
ни. На гарата са продадени

не могат

Ст. Н.
Страница 4

БРАТСТВО 24 МАРТ 1972

I



наРОК°ТеТсКС бГНОТ° СЪ®РаВИе
Димитровград Във фокуса на внимането

ДОСЕГАШНАТА РАБОТА Е СИГУРНА 

..... БАЗА ЗА НОВИ УСПЕХИ
на проблемите. Разисквали 
са, казва се, обикновено ръ
ководни хора от предприяти 
ята, ръководни от обществе
но-» юлитпческите 
цип и просветни работници 
а това е водило към опреде 
лена насоченост на разиск
ванията.

Работниците 

в партийните 

форуми
кои организации например 
са игнорирали решенията на 
истинския комитет, а при
емали дезинформациите 
някои членове ма СК. Тук 
се споменава случаят, кога- 
то при избирането на прелее 
дател на съда една част от- 
оорницн (членове на СК) са 
се противопоставили иа ста 
новището на Общинския ко
митет. Даже и в комитета е 
имало хора (Васил Тодоров) 
които не са се съгласявали с 
решенията па форума. Есте
ствено тези слабости са ока 
звалп влияние върху дейно
стта на комитета и от орга- 
низациите по терена.

други резултати:

става въпрос за акции и ре
шения отнасящи се до обща 
та политика на СЮК и СКС 
Напълнона и единодушно бяха 
подкрепени решенията 
следните заседания на Пре
зидиума па СЮК и на дру
гите форуми. Решително бе 
подкрепена осъдата ма 
вид националистически про
яви, и бяха подкрепени 
стояваннята на СКЖ и 
СКС в областта

организа- иа по

Тазгодишните избори в общинските партийни 
организации преминаха под знака на афирмацията 
на непосредствените производители. Едно 
ванията на Централния комитет на Съюза на ко
мунистите формули задт»лжително да бъдат най-мал 
ко една трета непосредствени производители, 
всички наши общински организации дисциплини
рано се спазваше. Нещо повече, в Бабушница на
пример 90 на сто делегати в Общинската конфе I ч- 
Ция са работници.

Сумирайки резултатите всички общински ор
ганизации в отчетите си на първо място 
именно това

всеки
ОБШИНСКИЯТ 
И ЧЛЕНОВЕТЕ

КОМИТЕТ иа- от изиск-иа
па стопанско 

то развитие и друго.
В неделя

В отчета се казва, че Об
щинският комитет на 
е развил плодотворна рабо
та през изтеклия период. Всп 
ЧКИ въпроси от живота на 
комуната са обсъждани 
решавани в рамките на ком 
петенциите на комитета. Но 
се констатира и това, че по 
някои въпроси на развитие
то няма единодушие между 
комунистите в комуната. Ня

СКС въвделегатите ще 
имат между другото и тази 
задача да начертаят в 
плановете за идната работа 
да се махнат тези не дотам 
опасни

II
слабости, да се 

осигури по-ускорено разви
тие в комуната 
единство в организацията на 
СК.

изтъкват
II ПО-ПЪЛПОТрябва обаче постижение, този радикален организа

ционен похват. И не напразно. Безсъмненно, участи 
сто на работниците в работата на политическите 
форуми е една сериозна

да се изтък
не^ че единодушието на пар
тийната организация 
ната е било пълно,

в кому 
когато М. Н. Нейков гаранция, че много досега 

неефикасни партийни тела ще бъдат по-ефикасни, 
по-агилни и по-решителни в своите акции. Но, 
стави се въпрос, който мнозина изпускат от пред
вид: може ли само присъствието на работниците 
да осигури желаната мощ на класата

по-

Обществено договаряне и самоуправи- 

телно съгласяване в партията,
ако те с такава мощ и влияние не разполагат в сво
ите трудови организации. Още повече, 
знае, че Съюзът на комунистите и неговите форуми 
отдавна са се отказали от командващите 
чии. Значи, влиянието на работническата 
ху политиката на форумите на Съюза на комунис
тите и на целият политически живот в комуната ще 
бъде колкото и влиянието на работниците в ръково
денето на предприятието, техното влияние върху 
разпределението, перспективното развитие и разши 
реиото възпроизводство. От съществено значение е

когато се
На съвместно 

трудовите групи при Общин 
ската скупщина и Общинс
кия профсъюзен съвет в Сур 
дулица решиха да се органи 
зират заседания във всички 
профсъюзни подружници на 
територията на Сурдулпш- 
ката комуна.

На заседанията да се запо 
знае членството, в стопански 
те и извънстопански трудови 
организации с Акционната 
програма и законопрописани 
ята за изготвяне на общест
вен договор и самоуправите 
лно съгласяване за разпреде 
лението на дохода и лични
те доходи. Също така да се 
запознатя и с прилагането 
на конституционните аманд

заседание мани — XXI, ХХП и ХХШ.
Основни носители на рабо 

тата сколо изготвянето на 
обществения договор и само 
управителното 
за уразновесязане на разпре 
делението на дохода и лич
ните доходи ще бъдат трудо 
вите организации чрез пред
ставители, конто ще имат в 
общата компсия> а разбира 
се при пълно н йепосредствс 
но ангажиране и на техни
те самоуправилени органи, 
Общинската скупщина, Об
щинското професъюзно вече, 
и др.

Начертанията ма обществе 
ния договор и самоуправите 
лните съгласявания върху ко 
ито ще се изясняват трудови

организации в комуната тр
ябва да бъдат готови до 20. 
април т. г.

Окончателни

си пози-
класа вър

самоуправи- 
телни съгласявания ще се по 
ДГОТВЯТ II утвърдят 
май т. г., а приемано и пот- 
пневане на същите във вре
мето от 20'. май до 1. юни 
т. г.

съгласяване
10.до

да се намали сегашното решаващо влияние на бю- 
рократическо-технократическите върхушки в пред
приятията. Решаващото влияние на работниците във 
всички сфери на обществения живот, а по-специал
но в производствените отношения, само по себе си 
довежда работниците и във форумите. И в такъв 
случай те не са само ключ, но израз на волята на 
работническата класа за която се борим.

Както се вижда трудовпет 
организации и общата коми 
сия очакват огромни и съв
сем сериозни задачи, които 

при
пълна дисциплина и отговор 
ност.

могат да се изпълнят

Д. Йотов
М. В.

В една пролетна вечер на 
1948 година той разруши ця 
лата сложна постройка с е- 
дин замах. И как само я 
разруши. Още го виждам 
изправен до прозореца на 
кабинета си. Залезът догаря 
пад върхарите па Град
ската градина. Той гледа на 
пън. В помещението виене тю 
попова мъгла. Папките са за 
творени като по чудо толко
ва рано. Хората, конто тря
бва да влизат днес при не
го, вече са излезли. Л навън 
псе е пролет!

Отвори прозореца, 
ме смути. Л той поемаше въз 
духа, леко отпуснал клепа
чи. Каза:

— Добре е човек да се раз 
ходи но улицата. Просто по 
улицата!

Лз ирегълтиах:
— Добре е, но...
Чувствувах се тъй. сякаш 

подът се изпълзи» изпод кря 
ката ми. Л том мс погледна 
бързо. Едни проблясък в очи 
те и преди да успея да събо 
ра мислите си, рече тихо:

— Знам, знам. Излизаме. 
Само двамата!

Тона беше заповед.
Помолих да ми даде мипу 

•гка — „да се облека“. Ким
на. Изхвъркнах, събрах венч 
кн другари от охраната, кон 
то бяха налице. Нали не по
дозирахме. че що иска да 
излезе! Говорех трескаво, за 
повядвах: да. се образува не 
видим кордон около нас два 
мата, а основната кола да ни 
следва отблизо. Топа можах 
да измисля, това можеше да 
со направи за една минутка.

Л в антрето Георги Днмнт

ров вече закопчаваше палто 
то си, но го закопчаваше ле
ко, само на едно копче, как 
те* правят безгрижните хора. 
II също така. сякаш небреж 
но, поставяше шапката на 
главата си. Усмихна ми се 
пак: „Не бой се, виж колко 
е хубаво да се излезе ей' та
ка! ... и тръгнахме.

Излязохме незабелязано. 
Навалицата по „Цар Освобо 
днтсл“ беше голяма. Тогава 
колите не минаваха вечер от 
там. или сг\ били малко, тъй 
че протокът от хора ги по- 
гьлщаше. Въздухът ухаеше 
на цъфнали кестени. Небето 
още свстлеше. А той за пръв 
път вървеше „свободно“ по 
софийския паваж. Беше щас 
лив и аз усещах това, но бях 
напрегнат като стоманена 
пружина! Аг. отговарях за 
Димитров! Той докосваше 
хората с рамене, оглеждаше 
се, от 1923 година не беше 
минавал по тия улици, не 
беше слушал до ушите си 
българските гласове, не бе
ше гледал като обикновен 
минувач тия здания и витри 
ни. Спря пред сладкарница 
„България“. Вътре масите бя 
хр. препълнени. Запита ме:

— Какво е това?
— Ресторант н кафе-слад- 

карннца „България“. Най-го 
лмата.,. Горе е хотелът!

— Не го помня. Кога са го 
строили?

— Годината нс знам точно. 
Сигурно г. тридесетте годи
ни. Тук о идвал само хайлай

90 години от рождението на Георги Димитров

КОГАТО ОХРАНЯВАХ ДИМИТРОВ
раз иа уважение към по-въз 
растния, по-умния, по-значи
мия човек. Но то носи отте-

„Сърце за всич-Нсотдавна излезна от печат книгата
най-близкия човек на Димитров П. Игнятсв в 

живота му. За нашите
кк” от
последните дни на 
тели препечатваме

чита- иък на интимност, то е повс 
че връзка, отколкото отде
ляне.

Георги Димитров също бе 
служебно лице. Той тря 

биаше да спазва своя дисци 
плика и гя ис бе лека. Про

тон

този откъс от книгата.

сложно раздадена и сложно 
до такава степен,това зна- 

на живот
Лична охрана — 

чи да си свързан 
и смърт с тогова, когото ох 
раняваш. Животът на голе
мите хора има свои аромат. 
Малцина го усещат, защото 

све-

шесвързана 
че всеки следващ ден е стро 
го предопределен, разчертан, 
изчислен до минути.

служебно 
Пред тебе е министър-пред - 
седателяг на България. Кога 

доближиш, се изпъваш 
войнишки. Той ти 
стол, а ти казваш 

себе

Тованс можеше 
свое

ди всичко 
да отиде „свободно“, но 

да речем,
лице.Ти си нахрумване

улицата. Нещо, което 
обикновен човек може да 
извърши. В ония години бе
ше така: невидима мрежа па 
инструкциите го обгражда
ше отвсякъде — него, първи 

на България —

големите минават през 
тг. бързо —* лицата им

по кинокадри и сни

всеки
се

то го 
почти помяркат

мки, думите, които са произ 
пеели, се разграбват ведно с 
вестниците, ръкостисканияга 

запомнят завинаги, за 
— би си добавяш: „ ... бай I сорги . 

Защо „бай Георги?“ Кои пръв 
го беше произнесъл? Изоо- 

някой от заобикалящите 
това обръ

ят гражданин 
и той с мълчалива досада.

мълчаливо разбира-
им се
ецото рядко се повтарят 
до за бригадира от витошка 
та автострада, било за сеп
темврийчето, което срещу 
Нова. година трябва да под- 

Георги Димитров оу

но ИС 
по й се подчиняваше. Тръг
ваше ли за някъде, един час 
преди това започнаха да звъ 
пят телефони и нашата слу
жба заприличваше па 
бутан кошер. На входа 
чакаше колата му, но пред 
нея вървеше друга кола, пет 
рани бучаха още две, четвър 
та следеше отзад. Предиола- 

изходим от иай- 
гле-

що
го произнесъл 
щение? ..Добре, бай Георги, 
тъй ще стане, както си ка
чал1 .Разбира, се че ще очи- 

бай Георги! Ние оси 
обичаме, искаме да

ли е
мссс за раз-
кет рози.

Но за розите ще 
ма после. Личната охрана оз 
начала тясна орбита 
любимия човек. Свикваш с 
подробностите. Долавяш не
уловимото за. други. Питона
цьите, гласът, жестовете, «яе 

побелелия ки 
понякога се 

веселото 
— яси 

тебе, за-

гостане ду мавамо
си^оволеи, кажи, заповядай 
„и нещо?“ — това бяха оът- 

монолози И МНО! о С 
Георги Димитров 

разбрал но очите ни, 
изобщо разби- 

човешки очи и в тях 
лесно онова, което хо 

умееха да изрекат, 
ис знаят може 

означава

около

решни
вероятно
да ти е 
защото той

гам, че акс* 
обикновеното човешко

това се издържа труд 
Веднъж той ми каза. ле- 

чс ако трябва
ДИ1ЦС,тът на сакото, 

чур коса, който 
пуск?, иа 
проблясваш- 
чко това живее в 
щото -ги живееш зарад иего. 
А той, големият човек, живее 
■а ред мишото. Гои има 
, свои дни ' личността му е

НО.
раше- от 
четеше-

ко намърщен,
пак да има околочелото, 

на, очите негоВСС
охрана, то трябва да го охра 
цяла от шума

нсрата
По-младите фът...

иа сегашна-точно 
българската гради- 

всичко е из
би какво 
„бай" в 
ция. То преди

(СЛЕДИЛ)
та.. •

24 МАРТ 1972БРАТСТВО



Профсъюзните органи
зации в анция

Електрификация на Висок

АПЕЛ ДО ВИСОЧАНИ
Избраха се и делегати за 

общинска комисия по обще 
ственото договаряне и само- 
управително съгласуване 
ло разпределението иа дохо 
да и личните доходи. От 
Зем. кооперация е делегиран 
РАДКО ГЕОРГИЕВ а от Ос- 

МИЛКО

На 18 март т. г. сс състоя 
съвместно заседание па про 
фсъюзиите организации при 
Земеделската кооперация п 
Основното училище в с. Клн 
сура.

Разноква се за Акциониата 
програма на Профсъюзния 
-общински съвет от Сурдулн 
ца отнасяща се за обществе 
ното договаряне и самоупра 
вително съгласуване по раз
пределението на дохода и ли 
чните доходи и прилагането 
иа конституционните аманд 

— XXI, ХХП и ХХШ.

Драги съграждани, 
височаии,
С голямо закъснение акцията по слектификация на район Висок за

патите граж- 
. Изготвен е

ако
помпа.По почин на Общинската скупщина в Димитровград 
Лаш> избраха Комитет по с“'!,|”|^{,^71сТвата ^договор за изпълнение на 
^боти™“набирамс”срслства. Помага ни Общинската скупщина в Ди- 

,;га"си,щвГи,лъ.мсри, които сега сте далеч

° работите за неговото благоустрояване.
Помощта, която що лалето е за вас. вашите родители и олизки. 
Нашата текуща сметка е: 6 282-1-726 СДК - Димитровград

Районни комитет по електрификация на Висок

ловното училище — 
ГЕОРГИЕВ.

На профсъюзните оргаппза 
ции и самоуправнтслиите те 
ла в трудовите ■организации 
предстоят огромни задачи,

и че сте готови дазащот-о крайният срок за 
прилагане на общественото 
договаряне и самоуправитсл 
ното съгласуване е I юни т.г.

мани
Присъствуващите приеха 

Акциониата програма със 
задължение да пристъпят 
към реализирането й. М. В.

ИНТЕРВЮ НА ДИРЕКТОРА НА КООПЕРАЦИЯ „СТО 
ЧАР”В електрификацията на любатските села

КАК СТОЯТ РАБОТИТЕ С 

ИЗКУПВАНЕТО НА АГНЕТА 

И МЛЯКО
Населението търси пълна яснота

— Достатъчни ли са 100 киловата ток?

ция на любатските села. А 
това условие е: не само цен 
търа на Г. Аюбата да има 
ток, но и махалите. Считам, 
че без силна организация ня 
ма да успеем сами да дове
дем ток. Търсиме това да бъ
де колективна акция, в коя
то равноправно да участву
ват всички.

мощност, която ще може да 
задоволи нуждите иа всички 
отдалечени махали.

Върху подготовките за еле 
ктрификацня на селата от 

. горнолюбатския район, мест 
пият комитет започна да рабо 
ти от миналата есен. Всред 
населението това създаде го 
лям интерес. И при събира
нето на парични средства от 
зоваването бе масово.

Сега обаче изпъква въпро
са, дали всички селяни знаят 
проблемите във връзка с пре 
дстоящата акция по електри 
фикацията. По-точно дали им 
е известно количеството ток,

По време, когато изкупването на агнета и мляко е ак- 
туална темп. решихме да се осведомим при директора на 
земеделската кооперация за изкупа и цените на агнешко
то месо.

Дали и кога тази акция ще 
продължи в махалите, за ко 
ито говорите?

— Това би било възможно 
още сега в случай, че не за
висим от количеството па то 
ка, който ни сс предлага.

Нашият въпрос беше: твърдение, че във В. Одоров 
ци плащаме повече е неточ
но и това е известно на вси-# Кажете ни за началната 

и сегашна цена на агнетата, 
колко до сега сте изкупили 
и колко сте запланирали да 
изкупите?

Дали тези въпроси до се
га не са разяснени на засе
данията на избирателите? —
поискахме отговор от нашия 
събеседник.

чки производители, от кои
то сме купували мляко. Що 
се касае до тврдението, че 
кооперацията е обнародвала 
в началото на 1971 г. цена 
от 2,20 д., тук се минава по
край факта, че тази цена е 
договорена на едно съвеща 
ние в село В . Одоровци в 
началото на месец март 1971 
г. и тя бе предложена и пре- 
зентирана в договора 
ден под номер 569 от 5. .март 
1971 г., а също така цялата 
работа да бъде на отворена 
сметка и кооперациите да 
запазят само 10%, а остана
лото да върнат на произво
дителите. Макар, че така бе 
ше договорено между упра
вите на

От Томислав Милев, елек
троинженер поискахме да ни 
отговори колко домакинства 
могат да се електрифицират 
със 100 киловата.

откоето могат да получат 
минния далекопровод на пре 
дприятието , Трепча” и знаят 
ли поотделно с коя цена тря 
бва да участвуват в тази ак
ция.

Началната цена на кило
грам агнешко месо беше 16 
след туй намаля на 15 дина
ра. В момента е 14 динара.

Досега изкупихме 6.000 аг
нета, всички за домашния па 
зар. Запланувано е да се из
купят още 14.000 агнета, 
което половината да бъде за 
износ. Очаква се цената 
изкупуване да се покачи иа 
14,50 д. за килограм.

— Не зная дали се отстъп
ва от първоначалните дого
вори, защото все още не е 
известно 
електрификацията ще кост
ва всяко семейство. За това 
е необходима пълна

сметка. Предпола
гам, че ще има семейства, ко 
ито няма да могат да запла 
тят цената. Това трябва да 
бъде предварително извест-

— С това количество ток 
могат да се електрифицират 
от 200 — 250 семейства при 
положение домовете да не 
бъдат разпръснати на голя
мо разстояние. В случая на 
горнолюбатските села, къде 
то са къща от къща отдале
чени по няколко километра 
ще се стигне до голямо падс 
ние иа токовото напрежение. 
За това фактически 100 кило 
волта ще могат да електри
фицират само Мусул и цен
търа па Горна Аюбата.

колко поотделно
По този повод в Горна Лю 

бата беседвахме с трима ду 
ши. заве-яснота отАсен Неделков, земеделец 
от горнолюбатската махала 
Колчина Гарина: — От цен
търа на Горна Аюбата наша 
та махала е отдалечена осем 
километра. С оглед на тся 
момент, както и иа голямо
то разстояние иа къщите еле 
ктрифицнрането ще бъде до 
ста трудно.

Ако и за нас се планира 
т-ок, ние ще даваме пари, но 
ако бъде само за центъра на 
Г. Аюбата — не еме съглас
ни. Готови сме да дадем и 
последния динар под усло
вие всеки семейство да полу 
чи ток до стреха на къщата 
си. При това искаме всички 
еднакво да работим и участ 
в^ваме в тази акция.

Манол Анастасов 
от центъра на Горна Люба- 
та: — И аз имам подобно 
мнение. Обаче, искам да 
жа, че в тази акция ние за
висим от мина „Трепча”. За 
първо време тя ни дава ток, 
който стига за потребите на 
200 семейства. Сетне — 
ме обещание да получим 
вече, което ще позволи 
вата мрежа да разширяваме 
и в другите села.

Александър Христов, земе
делец от горнолюбатската 
хала Лавра: — Желаем да 
получим ток, но под 
условия, които ни обеща Сто 
ичко Андонов,

и чиста

на

но.
* Кажете ни за тазгодиш 

ната и миналогодишната це- 
«*на на млякото.НЕ МОГАТ ВСИЧКИ СЕМЕ- 

ЦИРАТ 'Л'А СЕ ЕДЕКТРИфИ кооперациите, С/Уед 
два дни, когато им предложи 
хме договора на подписване, 

- върнаха, без дори л да 
погледат какво пише
II ПО ТОЯ

— Миналата година 
та па млякото беше 0,40 
по маслена единица, а овче
то мляко пад 7% масленост 
плащахме 3 д. литър. Тази 
година цепите са обнародва 
ИМ и от 1. ..март т. г. за една 
маслена единица плащаме 
маь д., а над 7% масленост 
за овче мляко 3 30 д. За 
ве мляко над 4% - 
плащахме 1,80 д. Тази 
е валидна до важноста 
договора за единствени 
ма млякото в Югославия' 
гато може би ще се приеме 
цената от 0,50 2 „ли 0 52 д 
по една маслена 
сега

цена-
На председателя те год.X X Xи а мест

ната оощност в Г. Аюбата 
Боян Васев в него

договор мляко не е 
ст-купвано по тая цена. На
пълно неточно е твърдение
то, че директорът на „Сто- 
чар е казал, че производи
телите разводняват млякото, 
а изтъкнато е, че производи
телите от село Ръсовци пода 
ват агнетата по-рано с цел 
месец и затуй е възможно, 
че млякото там 
-ма масленост. Това 
мие на Тодоров

Става ясно, че дилемите ос 
тават. На една страна 
тсресът на всички села в гор 
нолюбатския район, а на дру 
га органичецото количество 
ток. Местният 
електрификация има оермоз 
иа задача тази акция да ор
ганизира и насочва според- 
дшегуващите условия. При 
това не могат да останат не 
доразумения, за да не се сти 
гне до нежелателни послед
ствия.

поставихме след 
мия въпрос: — Какво трябва 
да се предприеме, за да раз
решат всичкчи отворени 
проси във връзка с електри
фикацията?

е ии-

въ-

комитст по
кра- 

масленост 
цена

— През ссснтта на 1971 го 
дина преговаряхме с отгово 
рните от „Трепча” и получи 
хме съгласие за 100 килова
та. Далекопровода 
та мрежа, за които е нзра- 
оотен слаборат същевремен
но обхващат всички 
Обаче количечетвото ток не 
ми позволява за 
ктрифицираме

Събирате 
хора в селото?

За сега събираме 
центъра на селото и от

МусСл31нГ5 -махали яа «ЛО мусул. Но понеже ни е обе
щано постепенно да се увели 
чава количеството 
ще строим далекопровод с

шивач
на

цени има по голя 
.. изявле-ка- и селска ко-

е неотговор 
Ь~ и тенденциозно. Коопера 
цмяга ..Сточар" и миналата 
и тази година е плащала на
всякъде млякото 0,30 д. по- 

от кооперацията в Одо- 
овци. Понеже тази коопера 

ция се намира в такова

■единица. За 
кооперация „Сточар” 

плаща млякото повече от пр« 
работвателите от Пирот щ 
..Жнтопек от Ниш, 
о„чето мляко плащат най-мноДО 6 д. литър.

Бих

махали.
В. В.

има- сега да еле 
и махалите.по-

токо които
ли пари от всички го състояние, то на 

мди са нужни техните служа 
,,м такива неточ-
дивят СНИЯ' за да заблуж 
че аТ,г,произв°Аителите. Оба-
1е производителите агнетата на 
чар”, без

искал да кажа нещо
шия пТВРАеНието на служе-
Толоп вООПерация ..Видлич” 1одор Василев във вестник 
„Братство", от 10. март™™ 
Ние п по-рано и сега твър-
кого гя Нашите цени за мля кою са единствени за цяла
та територия, и че тяхното

от онема зи в

онези са дали
кооперация „Сто 

°глед на такивапредседател 
на комитета по електрифика

на тока, изявления.
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СУП съобщава:По следете на нежеланото

В Димитровградско няма
хулигани

ИГРА С ОГЪНЯ
Неотдавна в димитровградската ,,Гумира” станапожар. Дребни кражби и сбивания ,на пияно”. — Убий

ства и вздомни кражби няма. 
между непълнолетните.

Коварна ти възлиза средно на около 
300 до 400 динара .В отчета 
на СУП се изтъква, че за те
зи кражби са виновни и соб
ствениците, защото не са за 
ключвали помещенията и дво 
ровете си или са оставяли ве 
щите навън.

искра полетяла 
върху нзоставана барачка — 
нищо ценно 

Работниците 
много шум.

Кратка

Учениците — „първенци”от оксижена, паднала 
и я подпалила. Нямалавътре. Неотдавна на сесията на 

общинската скупщина в Ди
митровград бе обсъден отче 
тът

се събрали и ри нарушения на селища в 
комуната, що значи, че на 
хората е осигурено спокой
ствие и сигурност. Според 
вида най-много са случаите 
на сбивания на публично мя
сто (101 сбиване) и то под 
действието на алкохола. Но 
срещу нарушителите е дей- 
ствуваио бързо и ефикасно. 
Съдията за нарушения е про 
веждал следствието и е опре 
делял наказанието в селище 
то, където е станало събива- 
нето и този начин на рабо

та сигурно е съдействувал да 
няма много нарушители.

Задържането на лица съ
що е малко. Само в 59 слу
чая е имало задържане на 
пияни или нямащи докумен
ти за самоличност хора, ко
ито са освобождавани след 
изтерезняването или след ка 
то е установена самоличност 
та им.

потушили огъня без

на Секретариата на вът- 
трешнитс работи за дейност 
та и проблемите на служба
та през миналата година.

Отборииците нямаха много 
работа по отчета, защото при 
малкото лоши прояви поло
жението не е за тревога. Ди 
мнтровградско е все още ме 
жду най-спокойните предели 
в републиката.

Миналата година например 
не е имало мито едно убий
ство, нито една проява на ху 
лиганщина и никаква по-гол 
яма кражба. През последни
те две години е бил отворен 
с взлом само един селски 
магазин, въпреки че техниче 
ската защита на магазините 
от кражба е доста лоша.

Тези неща говорят от само 
себе си, че населението е 
.мирно и съзнателно и че 
службата за преследване на 
нарушителите си гледа рабо 
тата добре, макар че съста
вът й е почти под нужния 
минимум.

СЛАБО ВЪОРЪЖЕНА КО 
МУНА

Действително загуба 
въпреки това 
гурно ще си
към халите и складовете 
да стане?”

слу5кйи Г1"аеМ КЗК баВНО се рсаП|1,а от пожарните служби, на тая въпросителна мисъл на читателя би 
могло да се отговори така: „Щяло е да изгори

Ето защо:
Тревогата бе

Жителите на Димитровгра 
дско са сигурно най-п евъоръ 
жените в републиката. На 
близо 17 хиляди жители се 
падат само 39 пистолета и 
друго оръжие, колкото ги 
има в .комуната. Тук не смя 
таме ловните пушки, които 
притежават с разрешително 
352 души. Даже изгледите 
да се увеличи броят на при 
тежатели на пистолети са 
съвсем малки. Хората никак 
не проявяват желание да се 
въоръжават, а и СУП дър
жи сметка при даване на по 
зволителни в чии ръце ще е 
оръжието. Даже на всички, 
които са злоупотребили при 
тежаваното оръжие, същото 
е било отнето.

Ето, това са най-важните 
данни за работата на служба 
та на вътрешните работи в 
димитровградска община и 
за това, какви са жителите 
на комуната.

Заключението е: населени
ето може да е спокойно, за
щото общественият ред и 
мир и сигурността на хората 
никак не са угрозени в кому 
ната.

няма» или е нищожна. Но 
успокояващо изречение 
помисли: „Ами ако читателят си-

огънят е завилнял 
с каучука, какво е щяло

вси-

вдигната на време. Пожарната 
ла опитала да тръгне веднага, но не могло да се 
запали даже след много ошггн. По щастлива слу
чайност по улицата минал трактор, закачил я и я 
закарал до пожара на буксир - разбира се когато 

[ Работниците потушили огъня. По-късно пристигна 
ла и пожарната от Пирот.

Но ако при това закъснение 
силите на работниците от гумарата 
надвият нещастието, огънят

ко-
■

I1!

! И МАЛКО КРАЖБИ
■ на пожарните коли 

не стигнаха да 
щеше да глътне мили- 

арди, много трудно встроени в тази нам-голяма дн- 
митровградска фабрика.

И защо? Поради небрежност

Големи наказателни 
също няма. През двете 
следни години най-тежко де 
ло от този вид е насилствено, 
отваряне на един селски ма
газин. Другите дела са 
леки. Това са кражби на мал 
ко ценни предмети и вещи, 
взимани от жилищни зимни 
ци и дворове и от недовър
шени строителни обекти. Ча 
етично е имало отваряния и 
на коли. Но стойността 
откраднатите вещи и предме

дела
* по-

„ПЪРВЕНЦИ” МЕЖДУ НЕ 
ПЪЛНОЛЕТНИТЕ

От седемнадесетте наказу
еми дела, извършени от не
пълнолетни лица. най-много 
са кражбите. В тях са участ
вували общо 34 деца или мла 
дежи и то: до 14-годишиа 
възраст — четиринадесет из 
вършитсли, до 16-годишна 
възраст — десет и до 18-го- 
дишна възраст — също десет 
извършители. Между тях ня 
ма мито едно женско лице, 
а по професия осем от тях са 
земеделски производители, 
един с неквалифициран ра
ботник, четирима са без про 
фесия и 21 са ученици от 
основните училища и гимна 
зията.

или наивна вяра 
в това, че нещастието не може да връхлети върху 
Димитровград?

по-(
Изглежда — зарад двете. Защото — след като 

пожарчето бе усмъртено, се започна с неофициал
ни констатации, кото са близо до истината.

— Пожарната кола не била палена отдавна и не 
могло да бъде задвижена. Дежурен бил само един 
шофьор, който нищо не може сам7 даже и при из
правна кола. Другите лгу помощници живеели из
вън града — в Белеш и Желюша и докато стигнат, 
трябвало време.

— А положението

на
М. Н. Нейков

Босилеград
От заседанието на МО н* СКС
Няма конфликти на концепции

пожарната било такова,в
защото нямало пари за солидно поддържане на 
службата. Предприятията например си правели ог
лушки, когато трябвало да обезпечат пари, а и об- 

издължила съвсем на пожарната. И вич, секретар на междуобщи 
меката партийна коферен- 
цпя във Враня, 
че партийната организация 
в Босилеград има влияние 

съвкупното членство в ко 
Тази организация.

наЦентралният комитет 
Съюза на комунистите 
Сърбия в програмата 
за задача по-добре да се за
познае с проблемите и на бо 
снлсградската община. Усло 

за решаването на сто

щината не се на
се изтъкна,си имапрочее...

Еез оглед на тези констатации е ясно едно: за- 
пожарната не е само зарад небре-

ма-

Тези данни ис искат осо
бен коментар, че е необхо- 

обърне вниманиекъсняването на 
жността на димо да се

па тези лоши увлечения
се. Защото те, 

за по- 
конто

хората от тази служба, но и зарад 
й неосигуреност да действува бързо и

нана муната. 
поради трудности от иконо
мически характер работи в 
сложени условия. Това пък 
допринася за прояви, които 
спъват положителните акции 
н стремежи. Обикновено зад 
„конфликтите на концепции” 
— сс скриват лични интере
си, които изцяло отричат об 
щественпте.

По-специално се говори за 
необходимостта от организи 
рани акции, с конто босиле- 
градската община трябва да 
превъзмогне своята икономи 
чсска изостаналост. Един та 
къв шанс в момента предла
га и обществото, което 
повече се ангажира за раз
витието на изостаналите кра

вият
папските въпроси в неразви- 

общпнп сега са по-бла
гоприятни, защото рспублн- 

Сърбия вече има устано- 
за развитие,

териалната 
ефикасно при нужда.

Ето, именно това води до извода, че трябва да 
се реши кой ще помага поддържането на пожарна- 
та какво е нужно, за да стане тя ефикасна и 
турна. И разбира се, до извода, че не бива да сс 

хиляди динара, ако те са условие 
милиардни загуби.

някои учащи 
с оглед на условията 
пълноценно развитие,

нс би трябвало да са
тпте

имат,
първенци в пспочтспостта. каси- вена политика 

в рамките на която ще се ре 
шават п проблемите на боси 
ле градската община — 
Милева Планоевнч, член иа 

па ЦК

СПОКОЙСТВИЕ И СИГУР
НОСТжалят няколко 

да ни запазят от
заяви

Общественият ред и мир 
в Димитровградско е пару- 
шеп миналата година 169 
пъти. Топа е средно но чети-

политическия актив 
па СКС на отчетно-изборно- 
то заседание па местната па 

в Боси-

М. И. Нейков

ртпй11а орга11изацня 
леград.

Тя също така подчерта, че 
комунистите трябва да 
ясен, обективен и единствен 
поглед в акциите в тази об- 

Прн това в боснлсград

ОТ НОВИЯ
„Балкан“

иматПосетителите са доволни 

хотел-ресторант
все

даст.
ската община сериозни зала 

местната партии на ища.
Местната организация про 

веде и избори за членове на 
Общинската конференция на 
СК и за ръководство на орга 
низанията. Бе избран секре
тариат от 6 члена и секретар 
Панайот Дойчинов. От пред- 
гожението 41 кандидати, ор 
ганнзацията трябваше да из
бере 26 члена за Общинска 
та конференция на СК. Оба- 

бяха

чи има 
организация в Босилеград. 
Повечето изтъкнати пробле
ми трябва да сс решават тук, 
за да се превъзмогват меж
ду ©обиците.

имало интерес от 
аген-нис вече е 

една западногермапскаи. Те саево, При/ципа и т. 
вече гостували и са остана- 
ЛИ доволни както от услуга- 

от цените. Имайки 
очаква се то

. *х%гтг егА 
<т ’■"

цпя.От откриването на хотела 
до края на месец февруари, 
хотела са посетили и мощу- 
вали в него 1410 гости, от 

224-чужденци. 1с са

та, тека и 
това в предвид
ва сътрудничество да продъл

а особено през

В отчета за двугодишна ра 
бота се изтъкна, че местната 
организация не с успяла из
цяло да реализира задачите 
от програмата си. Главна при 
чина е, че в състава па орга
низацията не са действували 
на по-задоволяващ начин по 
вечето активи и 
клонове.

В разискванията, п конто 
участвува и Влада Стефано-

сет и пет
ресторанта е

«К с »“р"а-

състояние.

ста
жи и нататък,
настъпващия

което
останали доволни от услуга 

чистотата в хотела.
е квалифицп

сезон. Геогра- 
мссто положение та иПеросоиалът 

рап и предимно млад. 
Очаква се в сезона, хоте- 

ресторамтът да работ- 
пълен капацитет.

че от предложението 
избрани само 11.

Това означава, че отчетно- 
нзбраиото заседание на ме
стната организация на СК 
ще се пои гори.

фическото 
на Димитровград 
чс той, намирайки сс на гла 

което св- 
и запад, е ви

на минаващи

с такова,

партийнив прясно
осведомиха в ди 

рекцията. за хотела се инте
ресуват туристическите аген
ции от Белград Загреб, Р

дуктите 
Както ни

лът и 
ят с

шосе,
изток

впото 
ръзава
наги пол удар 
те пътници. В това отпоше-

в. В.л. д.
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БОСИЛЕГРАДСКА 

„ПОЛИТИЧЕСКА“ ПРОЛЕТ
Болни има-епидемия

няма
Климатът в Босилеград -мо 

благоприятствуваСтанс ли политиката опсе- 
спя на всеки поотделно — де 
магогията разцъфтява. И из- 
буява в най-различни цвето
ве и видове. Уж грижа за чо 

хората за обществс 
всъщност

Пролетта с сезон на дълбо 
ки промени. И на събужда
ния. Първо — в природата. 
А сетне по някакви скрит 
пътища и у хората. Греива 
слънце, стапя се зимната ско 

и всичкчо избуява. 
силно, иекои-

менталио 
за избуяване и на плевели. 
Плевелът има обаче тази учи 
ст да сс само-задушва. В 
края па краищата остава чс 
стното, мокреното, ценото. 
Впрочем п защото — такава 
повелята па нашето общсст- 

разви тис. Поляризация

Постоянните промени в живота и труда на де
цата и младежта в семейството, училището и обще- 

нсминуемо довеждат и до промени 
на младите хора. 1естисната среда 

в поведението и погледите
постепенно, но сигурно, стават недоверчиви към вси

около тях и заемат отрицател 
полезни въздействия, 

на соб-

века, за
пия напредък, а 
далечен личен стремеж, цел, 
неосъществен блян.

В такива водовъртежи 
повръхиостта изплувава ута
йката. Най-долиата и (като 
такава) най-иечнетата. Губят 
се стойностите. Като чс ли 

тежи как е нзговорс- 
а не какво с нея се каз

ва. Аршините се менят, в за 
виспмоот от това за кого се 
говори. Народът е казал: в 
своето не вижда сламката, а 
в чуждото вижда греда.

ваност
Понякога така 
тролирано, че обръква. • 

Босилеград е в ПРИ™А 
покой. Време е на промени 
_ и избори. А щом има из
бори - ето шанс за прояви. 
О.-всякакъв вид и род: смет- 
каджийски. политикаиски,
самохвалскн. Когато те над 
делеят, надвнева опасност. 
Забучат ли страстите — по
коят изчезва. В такива миго
ве не се подбират, думи и срс 
дства. За мнозина „Целта оп 
равдава средствата става 

начало.

чко което се случва 
по отношение и спрямо 
които им оказват 
стисната личност.

Тук преди всичко, става дума за промените в 
’ семейството, наблюдават от културно- 

аспект, след това промени 
учебното дело и неговата поли*

онези
помощ с хуманизирането

вено
та ма силите довежда до ус
коряване па общия ход. След 
дъжд слънце! — казва латшг 
ската поговорка.

Лошото е, че у хората ос
тават мокри петна. И че по
лезната работа търпи. Че за 
губените часове не се вър- 
щат, прахосаното време ме

па

живота надумата просветен и материаленпа, нав организацията 
тика, и най-сетне, п неуеднаквен ритъм иа разви- 

сфери (материални и духовни), кои- 
на младите и го правят по-

тис иа всички 
то оформят съзнаниетосе наваксва.

Ето затуй сме против поли 
•полип жакет* съвършено.

Следователно, погрешно би било
тика, станала 
по. Против политика станала 
оп сесия ма всеки поотделно. 
Без оглед дали става дума за 
обществен работник, работ
ник в предприятието или зе
меделец. Уверени сме, чс по 
лого мс пека политика

схващането, 
влияние върху офо-Разбира се, че едно такова 

развихряне па страсти може 
да сс очаква. Главно защото 
се говори за права ,а не за 
длъжности 
Защото, може би, неблаго- 
времешю преди това не се 
уясняват становищата, не сс 
кристализират мненията. В 
междупространствата 
лесно се движат онези с ос
три лактове.

Тогава не се предлагат ре
шения. Няма креатпвност. 
Обединяваща платформа е 
отричането. На всичко н все 
кнго. Отричат се дори и ху
бавите предложения, идеи. 
Смисълът иа всяка дейност 
с — прът в колелото.

Обаче никой досега не е 
спрял ходът на обществения 
напредък. Това е историчес
ки Проверена истина. Дсйст 
вително. в отделни моменти 
успешно е забавян тоя ход, 
но в крайна сметка прогре
сът си е прокарвал път.

ръководно
Смятането превърща 

тиката в' полнтикаиство. 
числяването пък я превърща 
в калкуланство. Едно и едно 
не винаги са две. Едно мне
ние и още едно (противопо
ложно) мнение — равно са 
на неспоразумение. Наи-ола- 
гб казано. А когато има нез 
споразумение — води се ди
алог. между глухи. Личните 
цели стават обществен инте
рес. Личните схващания 
сервират като обществено 
мнение.

Когато завладее епидемия 
спира

работата или поне забавя хо 
да си. На преден план изпък 
ва личноста. Не онази дъл
боко човешка личност. А она 
зи с мними петна и „мръсно 
бельо”. От прахта се изтуп
ват забравени грехове. Вкл
ючени са радарите за всеки 
ход неверен. Сочат се с пръст 
(зад гръб) жизнените неспо
луки и недъзи.

чс нормалните промени оказват
детската личност. Напротив, честите,поли

Из- рмяването на
всекидневни промени влияят и върху настро

ението, и върху труда, и върху погледите на млади
те — и то в отрицателно отношение.

почтии задължения.
/а

мотика.
Още повече, когато пролет 

мото слънце раздвижи всич
ки жизнени сокове и когато 
земята чака да бъде оплодс-

До такова заключение не е трудно да се дойде, 
когато се знае, че и честите променинай- още повече/

не. времето неблагоприятно влияят върху организма 
повечето хора. Тъй както човешкият организъм, 

като физическо явление, така и детското съзнание, 
като духовна предпоставка, не са в състояние да по
днесат, постоянните ризици, пред които ги изправя 
днешният бърз и неуравновесен ритъм на живот.

на

Ст. И.се

на полнтикаиство Поставя се въпрос: ако бързите промени в об
ществената среда оказват влияние върху поведени
ето на младите, тогава в какво съотношение се на
мират, да кажем, средствата на масова комуника
ция — печата, радиото, телевизията.

Преди всичко трбва да изтъкнем, че матери
алните и духовните ценности представляват неде
лима цялост, тъй като човекът е и телесно, и духовно 
същество. В този контекст на междусобна взаимо
отношение трябва да се разглежда цялостно поста
веният проблем. Следователно, и едната, и другата 
сфера на обществен живот имат влияние върху по
ведението на младия човек.

Разбира се, не всички млади са лоши, но факт 
е, че известно число не са добри, че се държат ло^ 
шо и че дори с държанието си оказват влияние и 
върху добрите. Обикновено това са личности с ла
билен характер и недостатъчно семейно възпитание.

. ■>

Репортаж родист и високопродуктивен добитък.
Присъстващите възприемаха 

думите му с голямо внимание, а след то
ва един след друг „падаха” въпроси, но 
на младия специалист не му беше тежко 
да отговори.

Отсреща в просторния салон младе 
жнте вече танцуваха. Младите туптещи 
сърца извиваха кръшно хоро. Такава е 
тяхната забава.

По същото време по-старите дошли 
да чуят сказката договаряха се как да 
използват

Весела и делова 

долнолюбатска 

зима
Нашето общество забеляза тоя недостатък 

младите, но същевременно призна и своя пропуск и 
недостатъчна зоркост и готовност със съответни 
средства, а преди всичко чрез възпитание, да се про 
тивопсстави на отрицателните явления, девиации и 
деформации

V

привършаващите 
дни, за да организират населението в по 
демането на още някоя комунална ак
ция. Казаха ни, че тук всичко се намира 
в ръцете на местната общност: и иници 
ативите

се зимни
Тъмното було на нощта бавно се сте 

леше върху покривите на Долна Люба- 
та. Докато други села още в първите ве 
черни часове се спотайваха — тук бе об 
ратно. Със забързани крачки, из тъмни
те и кални сокаци, човешки силуети се 
отправяха към кооперативния дом.

Както и обикновено тук всеки чет
въртък младежите организират сказки, 
а продължават с танцови забави.

В помещението, в което работи чи 
талището беше почти невъзможно да 
стъпи крак. Насъбралите се мъже, же
ни, деца с голямо внимание и в пълна 
тишина наблюдаваха телевизионна про 
грама. Тук няма ток, но миниатюрния 
телевизор работи с помоща на акуму
латор. Ставаше ни ясно колко много и 
телевизор може да преобрази село
то, в което няма разнообразни средства 
за информиране и по-богата забава. В 
случая начинанието, което направи об
щинската културна общност с прибавя
нето на още два телевизора в други се
ла се оказва твърде полезно.

В другото помещение на дома, в ко 
ето се организират сказките група мла
дежи разместваха дървените скамейки, 
подпалваха печката и търсеха още пе- 
тролейски лампи.

У Децата, считайки че „болни” има, но 
още няма. Обаче, ще се направи фа-42 „епидемия 

талпа грешка и неопростим пропуск ако 
„болестта, да засегне целия организъм”.

се чака
за работа и организирането тър 

от нея. Това е една от малобройните 
общности в комуната, която работи та
ка, както й това определя ролята. В 
чалото на тази зима ръководството й е 
успяло да проведе акция за довеждане 
иа вода за нуждите на всички в центъра . 
на селото.

Сега сс готвят да строят здравна 
иция:скъ1>: и голям обект. Обаче той 
е крайно необходим и те

гва

Слободан ВАСИЛЕВпа

ста
им

ще успеят да
го построят.

Не само акции, но и други въпроси 
долнолюбатчани решават с помощта на 
местната си общност. По нейна 
тива събранието на избирателите 
ло да се съпростави на всички местни 
търговски спекули.

... След разговори

иницпа- 
в се-

и договори и по- 
старите решиха да надникнат в салона, 
който ехтеше от пулсираща младост. Ня 
кои още веднага се заловиха в младеж- 
лото е решило да се противопостави на 
всички местни търговски спекули.

Беше късно след полунощ, 
и салона притаи. Всички 
един момент

когато се 
излезоха

както и дойдоха, 
за да се отново върнат в също време 
след една седмица.

Правеше ни силно 
колко малко време колко

ввпечатление 
много хора се 

насъораха, за да изслушат сказката на 
все още незаетия агроном Тачо, който 
гази вечер говори как се отглежда по

за така

В. Велинов
В здраво тяло — здрав дух!
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култура ^_^росветд^ -к изкуство ■» култу\ ИШШШЕЛ:ш чТиф.
Интервю с Виолета Томовска Перспективи на учебното дело в 

ДимитровградскоПесента е моя живот Необходим нов 

училищен обект
ВИОЛРТДИхЗА^СТУВа ,,31!ест,,ага македонска певица ВИОЛЕТА ТОМОВСКА. Тя бе особено 
оосилеградските 
отговори на няколко

„Жална майка", в която 
говори за вуйчо ми Благоя 
Петров, известен изпълнител 
на народни песни, който за 
гина в земетресението в Ско 
пие.

се
топло приета от

зрители. По този повод поискахме от нея
въпроса.

Другарко Виолета 
вас означава песента?

Пораснах в семейство, 
в което всички пееха. Тази 
традиция продължих, защото 
и аз не бих могла 
без песен. С една 
но песента -е моят живот.

Отговорете ни кога за пръв 
път започнахте да пеете?

. какво за
— Разискване, което задължаваТази плоча пожъна голям 

успех и набързо стана „сре
бърна". От тогава започнах 
по-сериозно да работя върху 
сегашната си професия. За
щото самото начало не ми 
беше трудно.

Популярността ме кара 
много повече да работя и да 
мисля на слушателя.

На колко фестивала участ 
вунахте и колко плочи сни- 
михте?

Представителите на стопа 
нството, специалните служ
би, обществено-политически
те организации и образовате 
лната общност на 17 март 
март т. г. проведоха съвеща
ние по въпроса 
райе в образованието.

Разисква се главно върху 
необходимостта от построя
ваме на училищен обект, с 
нужните помещения, физкул 
турна зала, басейн и пр. Уча 
стницитс в разискванията 
между другото посочиха, че 
сегашното училище в момей 
та може да приеме заинтере 
сованите ученици, въпреки 
чс не са изпълнени предвиде 
питс нормативи. Обаче след 
известно време то няма да 
бъде в състояние да приеме 
всички ученици, понеже ня 
кон основни училища в Ди
митровградска община ще 
трябва да се закрият, зарад 
маликя брой ученици. Тога
ва ще се яви нуждата от учи 
лищните помещения, които 
в града не съществуват.

Въпросът бе повдигнат и 
зарад това, че в перспектив
ния градоустройствен план 
такъв обект е необходимост.

На всички учатевуващи в 
разискването е познато, че 
в момента общината не е в 
състояние — поне за опреде
лен срок — да отделя сред 
ства от бюджета за такъв 
обект. Главно че в момента 
се превеждат други меропрп 

електрификацията,

изграждането на пътища и 
подобно.

Въпреки това, на съвеща
нието се изтъкна, че на фи
нансови средства може да 
се разчита от други извори 
— местни, помощ от Репуб
ликанския фонд за неразви
ти общини, банкови кредити 
и др.

В изказването си, - дирек
торът на гимназията 
Методи Георгиев, изтъкна:

— Идеята, за която разис
кваме в момента е оправда
на .Ние трябва да решаваме 
въпроса за учениците в ония 
училища, които в най-скоро 
ще бъдат закрити. А как дру 
гояче ако не се предвиди из
граждането на един такъв 
обект.

Същевременно той посо
чи, че лекарската комисия, 
която тази година е направи 
ла редовен систематически 
преглед на учечниците в гим 
назията е констатирала, че 
всеки втори ученик е телес
но деформиран.

— Именно, това е правият 
момент за действие, защото 
личното жизнено равнище, 
без общественото, не пред
ставлява особен напредък — 
заключи той.

Накрая бе прието заключе 
ние, че идеята не е желание 
за някакъв нереален ком
форт и луксоз, а оправда- 
ност, която навреме е изтък 
мата. Именно затуй бе избра 
на комисия, чиято задача ще 
бъде в съдействие със съот
ветните служби да израбо
ти проект за обекта. Всъщно 
ст това са и първите подго
товки в решаването на един 
належащ въпрос от учебното 
дело.

да живея
дума каза-

инвссти-

Още на училищните про 
гра.ми в Битола. Сетне, в Ско 
пие като средношколка бях 

на ансамбъла ,,Орце Ни 
кодов”. Тук започнах да пея 
македонската народна песен. 
След няколко

др.
член

години се оп
ределих към забавните мело 
дни, с които участвувах на 
повечето фестивали* Обаче 
хубавата македонска народ
на песен най-много ми е при 
раснала за сърце.

— На повечето и от наро
дна, н забавна музика: ,,Огт 
тия”, „Скопие”, „Белградски 
събор“, „Белградска пролет“ 
и още на много други.

Взимах участие и на фес
тивалите в чужбина. Освен 
това по три пъти отивах в 
Австралия, Канада п САЩ, 
както и в много европейски 
страни.

Досега снпмнх като солист 
около 30 плочи, па които сс 
намират изворни и компонп 
рани македонски народни 
песни. Ввпре'*н това нс съм 
забравила п забавната мело 
дия. Напоследък снимих ня
колко гръцки забавни мело
дии, които сред слушателите 
имат добър успех.

УЮ1ЕТА ТОМОУУ.А

от която п за която да жи
вея. Случайно участвувах в 
едно музикално радиопреда
ване на Скопие наречено 
„Микрофонът е ваш”. След 
това в дует с Кирил Манчев 
ски еннмнхме плоча с пес
ните ,.Ленче бре душо” п

Трудно ли ви беше да съз 
дадате кариера и популяр
ност?

— Никога не мислех пе
енето да ми бъде професия.

За проблемите на учебното дело в 
Босилеградско

МАЛКИТЕ УЧИЛИЩА 

СА СКЪПИ
г. в.В новата учебна година о- 

баче ще се предприемат мер 
ки от страна на образовател
ната общност, посредством 

договаря-

През миналата учебна го
дина във всички основни у- 

босилеградската 
записани

чилища в 
община са били 
2.108 ученика или 55 по-мал
ко от предишната година.

Освен в горнолюбатското и 
горнолисинското училище, в 
останалите е дошло до рязко 
намаление на учениците. То 
ва е особено забележимо в 

училища, 
такива

Балетна група за пръв 

път в Димитровград
самоуправително 
не да се отпочне с рациона
лизация на училищната мре
жа в общината.

Миналата голина по тоя 
въпрос не са направени по- 
съществени изменения. Еди
нствено в село Рибарци учи 
лището не работи, защото ня 
ма достатъчно ученици. В 
училището в Дукат е закрит 
пети клас, а учениците са но 
местени в интерната в осно- 

училише в Долна Лю-

подведомствените 
Дори и в по-големи 
училища числото на учени
ците едвам възлиза на 20. Ма 
лките училища имат средно 
по-малко от десет ученика. 
Така например в село Цър- 
нощица работят три лодведо 
мствени училища с общо 32 
ученика. Макар че тези учи
лища са скъпи, 
мерки не са взимани напри

мер за интегрирането им. При 
чината е в това, че всс още 
не са създадени условия за 
реловно и нормално школу
ване на учениците, на начин 

който това предвижда За 
шко-

Ангел Димитров

Първите точки бяха прос
ледени с нс голям интерес. 
Но точка след точка млади 
те зрители всс повече се ув 
личаха и тяхното вълнение 
към края па концерта се пре 
върна във възторг, и бе из 
разсмо с бурии аплодисмен
ти. Това доказа, че концер
тът им харесва и такива гру 
пи ще бъдат винаги сърдсч 
но приети .Изпълнителите от 
своя страна натъкнаха, че са 
останали много доволни от 
публиката и имат 
пак да играят пред нея.

След изнесеното остава да 
си поставим въпросите:

— Дали концертът пе зас
лужаваше да бъде предаден 
и за гражданството? Също 
така заслужава ли публика
та от Димитровград винаги 
да и се сервират кръчмар
ски песни, за което сс дават 
доста пари.

Що се касае до балетния 
концерт, остава да поставим 
въпроса па Центъра за кул
тура:

— Дали наистина няма сре 
дства. да сс вземе едно ппа- 
н|то да послужи когато до
трябва за подобни концерти.

В Димитровград през по
следния месец два пъти го
стува със своята програма 
Белградската естрада. Меж
ду участвуващите бяха ест
радните певци Силвапа Лр- 
менулич, (която пе ня пора
ди болест), Драган Живко- 
пич—Тозовац Нсджад Сал- 

На концерта, със 
тоял се па 14. март залата, 
както винаги в такива слу
чаи, бе изпълнена. Но носе

не бяха въодуше*

»1ЕМА1|«вното 
бата.

Първоначалните училища 
общинав босилеградската

обхващат 100 на сто Всега
ученици от първи до четвър
ти клас, а 80 на сто във вис
шите класове на

решаващи
кович и др.

основните

БОСИЛЕГРАДучилища.
С откриването на интерна

ти с осигурен по-голям об
хват на учениците. В иитер* 

Горна Любата, Би- 
ж и ве

тите л ите 
вени.

Неотдавна забслежихмс сд 
културно събитие, може 

би едно от най значителните 
в това отношение за послед- 

ияколко години. В орга

желание
па патите в

стър и Долна Любата 
ят 155 ученика. За издърж- 
ката им се грижи общинска 

образователна общност 
с отделила 62.000 динара.

В организация на Об 
щинската културна об 
щност, в Босилеград 
гостува ансамбъла на 
Радисав Антанасиевич 
— Темац от Ниш.. В 
състава на ансамъбла 
участвува и известния 
македонски акордеони- 
ст Коча Петровски.

Между другите пред 
боснлеградскнте зри
тели настъпиха и изве 
стните изпълнители на 
народни песни: Виоле 
та Томовска и Кирил 
Манчсвскк.

поза задължителнокопа 
луваис.

иитс
низания на музикалната мла 
дож гостува една балетна 
група от балетната школа 
„Ауйо Давнчо” от Белград, 
която пзмссс концерт за уче 
циците от основното учили 
ще „Мота Пиядс". Балетни
ят педагог Мира Николн. 
—Костич, обясни ма присъс
тващите как изглежда един 
балетен чае, а после бе мзпъл 
пеп концерт. Чрез фрагмен
ти от най-известни балетни 
творби т. направиха преглед 
па балетното изкуство от

! а
голямоМиналата година 

внимание е заделено и за рс 
шаването на въпроса за учи 

помещения. В Долл шините 
па Любата е доградена учи
лищна сграда, а в Горна Лю 
бата е построена сграда за 
гимнастика. От кредити и 
средства на Общинската об- 
рачоязтелна общност в Мило 
!ши с построена нова учили
щна орала, а в Дукат 
почнат строежът и.

с ва-

Л. Д.осамивссти пек ло днес.В. В.
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Подготовки за 25 май в Босилеградско Абонирайте се ва в. „Братство**

Без ясни концепции Нашият адрес е
„БРАТСТВО“

ИНТЕРЕСОВАНИЕ
ТРЕВОЖИ

А ЗАСЕГА НЕДОСТАТЪЧНО 
А ИНЕРТНОСТ, КОЯТО 
• ВСЕ ОЩЕ БЕЗ УТОЧНЕНА ПРОГРАМА 18000 Ниш, Станко Пауновия 72 

625-3-78 Сдк-Ниш
нс. Към това трябва да се 
прибави, че не бива да се 
протака с подготовките, а 
възложените задачи да се 
изпълняват най-отговорно и 
с необходимата сериозност.

— Единствено с общи си
ли, обединени всички, може 
да устроим качествена про
грама
ят Раде Константинов.

Към това обобщаващо за
ключение, струва ни се, ня

какво повече да се при-

Също така н по въпроса за 
участието на 
е ясно. Обаче надделява схва 
щането, че тази година, след 
предварителни районни ма- 
ждурайонни прегледи 
най-добрите трябва да демон 
стрират пред гражданите в 
Босилеград.

Подготовките за Празника 
в Босилеград 

текат мудно. Неотдавна на
сроченото събрание на 
петентните — представители 
на младежката и останалите 
обществено-политически ор
ганизации, училищата и дру 
ги заинтересовани за посре
щането на Деня на младост
та — се провали. Причина
та — повиканите не дойдоха 
на време. С една дума: инер 
тност, която тревожи.

А тревожи, както изтъкват 
младежите, зарад факта, че 
тазгодишното празнуване на 
25-ти май трябва да бъде по- 

н по-богато. Че

районите не Жиро сметкана младостта

ком-

комисия при Съвета на трудовата обЩд 
за вътрешни работи при ОС БосилеградКонкурсната 

ност на Отдела 
обявява— заяви председатсл- /Разбира се, тези и други 

въпроси, все по-обстойно тр 
ябва да разгледа комитетът 
по чествуваис, 
единствено компетентен да 
усвои програма по чествува

КОНКУРС

който е и ма
за следните овакантени работни места в Отдела на 

вътрешните работи в Босилеград и Отдела на милицията 
в Долно Тлъмино:

1. Четири милиционера —

бавя.
Ст. II.

стажанти
тържествено 
ствува се 80-ия рожен ден на 
другаря Тито. Годишнина, 
която задължава сама по се
бе си.

2. Един служещ — стажант за касиер и домакин.
Освен общите условия предписани от трудовия ко- 

систематизация на раоо-декс и член 3 от Правилника за
Отдел вътрешни работи в Босилеград, кан

дидатите трябва да отговарят на следните условия:
Всъщност, все още липсват 

какъв тряб- тиите места вясни концепции 
ва да изглежда тазгодишни
ят инак традиционен Праз- 

младостта. Окончатс 
или поне 

неофициално се казва

средно образование 
нямат повече от 30 години

— да имат
— да
— да са отбили военната си повиност
— да са психически и физически здрави
— да са югославски граждани и 

са осъждани и не се намират под следствие.

ник на
лно не се знае 
така
— дали училищата ще участ 
вуват с гимнастически упра 
жнения.

— да не

Под т. 2 предимство имат кандидатите — 
Жилища не са осигурени

мъже.Мненията по тоя въпрос се 
делят. Чуват се изказвания, 
че ефектът няма да бъде осо 
бено голям, а ще трябва мно 
го време и сили да се израз 
ходват. Други пък са катего 
ричнн, че с гимнастическите 
упражнения чествуването 
придобива тържествен вид 
и масовост. В тази насока, 
макар и отделно, от комите
та по чествуване се предпри 
емат мерки, за да се осигур
ят гимнастически 
ния. Дори има опити 
да се обединят — например 
на гимназистите и числещи 
те се към ЮНА.

Личните доходи са според Правилника за личните
доходи

Молби, обгербвани с 1,00 динар такса и с документи 
за отговаряне на предписаните условия по конкурса се 
представят на Конкурсната комисия на Отдела на вътре
шните работи при ОС в Босилеград.

Непълни молби няма да се взимат за разглеждане 
Конкурсът е валиден до попълване на работните ме

ста.изпълне-
силите

Почина Борио Ангелов
Белвжка

След краткотрайно боледуване на 44 — годиш
на възраст почина Борис Ангелов, дългогодишен 
съдия за нарушения в Босилеград.

В своята дългогодишна кариера Ангелов 
пълнявал различни трудови и обществено-полити
чески функции. Бил е секретар на местния народен 
отбор в Босилеград, секретар на Околийския делов 
съюз, околийски началник 
правни референт, началник на секретарията 
родно здраве, инспектор по труда и др.

От 1956 година до днес е изпълнявал дължност 
та общински съдия за нарушения.

И в обществено-политическата дейност Ангелов 
е бил твърде активен. Заемал е повече партийни 
и самоуправителни постове. Член на Съюза на ко
мунистите е станал 1948 година.

За успешната си работа той е получил орден за 
заслуги на народа.

НЯМА МЯСТО ЗА НЕГО
е из-

Тодор Пецев, дипломиран химик от 
Димитровград, е получил на 6. март 1972 
г. решение с което Индустрията на кау
чукови изделия ,Тигър“ го уволнява. 
Това решение не би побудило голям ин 
терес, ако не предхождаха събития, ко 
ито ще се опитаме да изложим.

отговор — решение за уволнение, което 
изобщо не е търсил. В пояснението стои: 
,, Работникът Тодор Пецев е предал пи
смен иск в отдела за общи кадрови въп
роси в Димитровград за прекъсване на 
работа, с мотив, че работното място, на 
което е поставен, не отговаря на неговата 
специалност и образование. С 
в предприятието в момента няма възмож 
ност. Тодор Пецев да се разпредели на 
работно място дипломиран химик в ла- 
бараторията, то е удовлетворен искът 
му и е решено както в диапозитива. Не
логичното е това, че Тодор Пецев изобщо 
не е търсил прекъсване на работата. На 
това решение Тодор Пецев е дал писме
но възражение на 8. март, което и до 
днес .е без отговор.

Изнасяйки фактите, не искаме да тър 
сим виновници, нито пък да защищава
ме Тодор Пецев. Искаме само да пост
авим няколко въпроса: дали всичко тр
ябваше така да свърши; дали вината му 
е в това, че е записал аспирантура; да
ли е грешка желанието му да се спе
циализира; дали наистина за него, като 
дипломиран химик, няма място в една 
фабрика, в която работят над 1000 ра
ботника и има нужда от специалисти?

Да изнесем и сведението, че Тодор Пе 
цев е приет за асистент на групата по 
химия, на философския институт в Ниш, 
където на 15. март т. г. встъпи 
ност.

по селско стопанство 
за на-

Тодор Пецев е започнал да работи на 
8 септември 1971 г. във фабриката за гу
мени нишки, като начеващ-технолог. По 
това време е записал аспирантура в Ес
тествено-математическия институт в Бел 
град, на отдел химия, за което е получил 
съгласие от своите ръководители." През 
месец януари 1972 г. очаквал да го осве 
домят кога ще започнат упражненията. 
Понеже писмото получил на 15 януари 
(събота), когато не е работен ден че 
упражненията започват на 17. януари 
бил принуден да отпътува за Белград. 
Молбата за едномесечната отпуска, ос
тавил на брат си да я отнесе във фабри 
ката. Във връзка с нея не получил ни
какъв отговор. След завръщането си се 
обадил на работа на 21 февруари т. г. 
Директорът на фабриката за гумени ни
шки Петър Наков му казал, 
си върви и те двамата скъсали всички 
служебни отношения. В

оглед, че

В. В.

На 26 март 1972 година 
вършва една 
смъртта на милия ни съпруг, баща 
свекър, тъст и дядо.

се на- 
тъжна година от

че може да

Петър Д. Манчевтечение на съ
щия ден Тодор Пецев се обърнал към на 
чалника за общи кадрови въпроси, 
който обяснил случилото се и запитал

на
пенсионер от Димитровград

какво да направи. Същият го посъвет- на длъж-
вал да предаде молба за промяна на раб 
отното място. На тази молба Неумолимата смърт те отне от нас, но в сърцата 

вечно ще живее спомена за теб. ‘-ьрцата
От опечалените 

семейства

получил в ниА. Д.
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Разговор с. производителя
Пословици и1Младите могат да бъдат 

добри производственици
да Лааон°ИЗВОАСТВеШ,ЦНТе- 3аТОВа & обърнахме к„, Никола Лазов. раоотник от конфекция „Свобода" 
дваме на тази тема. *

1I11 поговоркиI1
I1 ДАРОВЕТЕ И ЛОШАТА СВЕКЪР

ВА СДОБРЯВАТ.
ОТ ЕДНА ОВЦА ДВЕ КОЖИ НЕ 
СЕ ДЕРАТ.1111да побесе- ★ *1' - . сШ • Л1'", ус-Пелн да подобрим ор

ганизацията Па работа и про 
изводството. Това би имало 
влияние както на доходите 
в предприятието, така и на 
личните ни доходи. По мое 
мнение по-рано имаше доста 
Пропуски
на суровини,, което се отра- 

. зяваше на нормалния ход на 
производството, докато сега 
на този план положението До 
ста се поправи и подобри. 
Мисля, че би могла още да 
се подобри дисциплината и 
организацията в самото прел 
приятне.

I И БЕЗ ПЕТЛИ СЪМВА. ВЪЛКЪТ ОВЧАР НЕ БИВА.1I * *11 КУЧЕ ВЛАЧИ — ДИРЯ НЯМА ЗЛА КУЧКА СТАДО ПАЗИ.около доставката 11
— Като член на СК и член 

кг. синдиката дали бихте ни 
казали нещо за миналогоди 
шната работа на тези орга
низации в предприятието?

Никола Лазов

— Другарю Никола, каже 
те ни нещо за себе си. чише кико влачег, усвири- 

ше се сирене и пойде пожар— Миналата година мест
ната организация на СК не 
работеше най-добре, но по 
оправдани причини, понеже 
тогавашният секретар много 
време беше болен. Но и по
край това, че не се събира
хме често; ние, членовете на 
СК. съвсем сериозно се ан
гажирахме и успяхме, по 
мое мнение, да влияем на ра 
ботата на предприятието, ко 
сто се вижда и от постигна
тите резултати, а също така 
действувахме и единствено.

Синдикалната организация 
в течение на 1971 г., работи 
много добре. Благодарение 
на това ние като колектив, 
имахме възможност да сле
дим всяка културна маиифе 
стапия в нашия град.

Също така синдиката ви
наги излизаше насреща, ко 
гато се касаеше ло здравето 
на работниците.

Единствена забележка от

гумаруту. По— Роден съм през 1942 г. 
в село Борово. Основно учи
лище завърших в Долна Не- 
вля през 1956 г. После бях 
приет като ученик в стопан 
ството в тогавашната шива
шка кооперация „Свобода". 
През 1961 г издържах изпи
та за квадифициран работ
ник, а през 1968 г станах 
член на СЮК.

ната къмто
пожарнуту отърчамо и нийе
да видимо ко че гасе. Тамън
стигомо и вануше да извла-
че цревата за водуту, стиже

оди Пи-и пожарната чък
рот. Колко на нащи пожар
никари требаше да мину пе
шестотин скроча, толко вре
ме и на пиротскутут пожар
ну да мине йедън дън арно 
одегье. Не беше млого голе.м
и огань, та га угасише зачас.

Ка се завърши работа, па 
ка се расърдише нащи по
жарникари за кво су па ока
пи чак пирочагье, кока они 
ни су мугли сами да угасе 
тскъвня манечак оган.

— Какво мислите за свои
те .месечни принадлежности 
и за разпределението на до
хода във вашето предприя
тие?

— Най-напред ще говоря 
за разпределението на лохо 
лите в предприятието. Наше 
то предприятие през 1971 г. 
работи добре Работили сме 
с доход от 8 лшлиона и 300 
хиляди динара. По мое мне 
ние този доход е съвсем 
правилно разпределен. То
ва виждаме и от сведени 
сто, че за фондовете са от
делени средства от 39,78"/». 
С такава политика предприя 
тието има възможност и по 
нататък да работи добре.

Що сс касае до разпреде
лянето на личните доходи, 
аз като 
пик в 1971 г. имах средна 
заплата от 977 динара. Имам 
предвид, че най-голямата за 
плата в предприятието за та 
зи година бе 2070 динара.

Бих- искал да напомня и 
това, че предприятието 
доста млади работници, кои 

подготвим добре, бих

ПОЖАР
— Кво надидзаш, бре — от 

говорите му човеци 
видиш ли дека ви йе батиса 
на машината не можете ни 
да Ьу упалите. Кво би прайи 
ли вийе да се беше, не дай 
боже, запалило неща унут- 
ра. Све би нзгорело додека 
дойдете.

— Кво се па вий е мешате, 
ка сс не разбирате у туя ра- 
боту — одговори гьим шове- 
рат, упалк тракторат и од- 
влече пожарнуту у дворат 
Д}\ чека друг ножар.

Мислим се, па сн йе арно 
че нсма често пожари по гра 
дат. После мн рекоше чове
ци дека пожарното има йоще 
два тонера, ама не жнвею 
у Димитровград. Излнзи до- 
дека Ьн съберемо, че нзгорн 
и градат. Бог да поживи ком 
пишете оди Пирот!

не
Смудзам из чаршиготу и 

гледам излози. МайНс по йе-
садс цшоче. пече никико да 

Бре псдепсувашесс у па ли. 
га, тетека чс га упалиш, те 
опака чс га упалиш, проба 

па накрай

дно време гледам народ се 
се инкоирастьрча, уокаше 

„гори гумарата!” Оно ли си 
йе залудаи поп солил пепел 
на товайега, и я нойдем да 
чиним барема саир ако не 
могу да помогнем.

момчето сакико, 
диже руке.

— А, бре, изока йедън. — 
що не узнемо коши да упре 
гнемо да откарамо това чу
до до гумаруту. Ли по-рано 
тека Ьу караоше.

— Ти шашарднеан ли си 
— одговорпше му човеци — 
на ли сне че изгори додека 
найдемо кои>и, па додека уп 
региемо, на дор стнгпемо.

— Търчете за тракторат из 
задругуту — рече шоверат — 
с шега че откарамо пожар- 
путу. Дойде тракторат, зака

моя страна с това, чс недо
статъчно
вани за работа ма 
служби в нашата орган «за

шия.
. Ншсрая бих искал да ка
жа, чс в това предприятие 
почнах й заврших школува
нето си. Доволен съм от на
чина, но който мс приеха в 

кзалифциран работ- / предприятието, а също така 
и от отношението на ръко
водителите към мси. През то 
ва време реших и жилищния 
си въпрос, а предприятието 
в това отношение ми помог
на като през 1969 г. за довър 
шваме иа къщата ми отпус
на кредит от 5000 д.

бяхме осведомя
всички

— Окайте бре пожарнуту, 
чс: заване огънят и уиутра — 
сети сс йедън кво треба да 
се ираи.

Н пека отърчи йедън,
оно йе близка до ши. нсма 

Пойни псшестотин скроча. 
доше неколко душ, а с ши

Изокаше шовсратога,и и.
утърча оп у пожарнуту, су-има А със здравнне, 

Манча с. р.оноА. Д. ну ключат да умали, а
то ако
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