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Учредена междуобщинската 
конференция

\

Във вторник, на 27. П. 1968 
година в Пирот бе учреде
на междуобщинска конферс 
нция на СК за общините: 
Димитровград, Пирот н Ба- 
бушница.

Тридесетичетримата присъ 
ствуващи делегати от 36 из
брани, приеха програма за 
дейност в разрешаването на 
общите проблеми и идейно- 
политическата работа на ко
мунистите, в подтикване на 
интеграционните процеси в 
трите общини.

Коференцията избра секре

тариат от 7 членове със се-- 
делище в Пирот.

За секретар на междуоб
щинската конференция бе 
избран Йован Манич, секре. 
тар на Общинския комитет 
в Пирот.

По 7 членове бяха избра
ни в комисията за органнзи 
ране и развитие па Съюза 
на комунистите и в комиси
ята по идеологическо-полити 
ческа работа.

вести и и па българската цароаност в сФр югоалАвия
СЕОЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА П кпгмпсгр^

БУРНИ РАЗИСКВАНИЯ 

ЗА ОБЩИНСКИЯ ДИНАР В следващия брой ще по
за работаместим материали 

та на конференцията.в Данък оборотът кзкто минзлата голина т™ «
А Лоит. и палене* I идина. прие от отборниците, се тюста-
V НЗНЪИ на жилище средно между 3.000 И А 000 новява работната седмица да
динара • За специализираните магазини ^ бъде петдневна с 42 часа. Ще. |4 Н п1с магазини О дина- се работи от понеделник до пе
ра „фирмарина • Ново работно време В ОС тък. а съ&3та и неделя Ще бъ-

щ” СЪБРАНИЕ НА МЕСТНАТА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СКври до 31 март ше се работи от

ДИМИТРОВГРАД

Сесията на ОС в Босилеград, 
която се състоя в миналия по
неделник действително заслу
жава да бъде наречена бурна. 
Едва ли някога е имало толко
ва разискване и толкова разли 
чни предложения по предегаве 
ните за приемане решения.

Частично тази бурно&г може 
да се обясни с ■ „тежестта" на 
самите решения, защо го всич
ки почти се отнасяха до данъ
ците и другите облагания, кои
то за общините са основен из
точник на приходи а на данъ
коплатците се виждат големи и 
когато не са такива.

Но значителен стимул за те
зи разисквания и предложения 
представляваше и малко не
подготвената сесия и мъчнораз- 
бираемите за голям брой отбор* 
ници разпоредби на проекторе
шенията, зарад което имаше и 
протести. Ако тук всичко беше 
в ред, нямаше да има нито тол 
кова празни предложения, ни
то взаимни пререкания и сеси
ята щеше да завърши сравни-

ятчии със своя работилница, ко 
ито услужват само населението 
се движи между 200 до 40о но
ви .динара. За казани за варене 
на ракия ще се плаща 800 дина 
ра, за доход от тепавици — 150 7,30 ,до 16 часа. На петък през
за воденици с един камък нами 
ращи се на реки — 300, а с два 
камъка

каза, че нашата общественост 
със загриженост следи най-но
вите прояви на вели-кобългар- 
ски шовинизъм. Бяха. посочел 

- а накрая 
навярно ' тези 

чле-

Тези дни местната организа
ция на Съюза на комунистите 
в Димитровград устрои събра
ние, на което бе изнесена ин
формация за актуалните поли
тически събития. Пред около 
150 членове на СК секретарят 
на общинската конференция — 
др. Георги Алексов говори за 
най-новите велг'кгбългарски 
шовини-стнчески прояви в ня
кои български вее.ници и опи
сания. Отделно гевори за съве
щанието на компартиите в Бу
дапеща.

Ка е. отбеляза постоянното 
продълбочаване на културно- 
ст ■•панскитр отн-ттгения между 
двете страни, особено през пос
ледните години, др. Алексов

летния период работното време 
ще приключва половин час 

600 динара. Поточ- почрано, а през зимния един 
ните караджейки ее -облагат: за час по-рано при започване от 7 
един камък — 150, а за два часа.
ЗЗо нови динара годишно. Мал
ко по-голямо е облагането на 
окгля занаятчии, които покрай 
земеделието вършат занаятчий 
ски услуги.

ни някои примери 
изтъкнато, че 
прояви са временни, че 
новете на СК трябва правилно 
и по марксичеокн да разясня
ват нашите становища. .,

Като се спря върху исторй- 
чеокотр развитие на последни
те съвещания на компартиите, 
секретарят Алексов обясни как 
во е отношението на нашия 
Съюз на комунистите към не
го, както и ролята на нашата 
партия в международното ра
ботническо движение.

Хората ще могат да идват 
при общинските органи всеки 
ден от 8 до 14 часа, а предсе
дателят ще .приема същт всеки 
ден, обаче от 9 до 13 часа.

Сесията приключи с приема
не на решение за поемане от 
ОС Босилеград поавата на осно 
вател на издателство „Братст
во“ съвместно с Общинската 
екглщцина в Димитровград.

На следващата сесия ще се 
обсъждат въпросите на бюдже 
та за 1968 година

ЖИЛИЩНИЯТ ДАНЪК кой 
то тази голина се установява 
със същото решение, предизви 
ка най.многп разисквания за 
целесъобразността му и за то
ва, какво затруднение Ще пред 
ставля.ва за хората от комуна
та. Струва ни се, че неяснос и- 
те в самото решение или лип
сата на популярна писмена мо 
тивировка допринесоха значите 
лно да се чуят и остри протес
ти, че селянинът бил много о- 
бременен и да се тръгна 
пътя даже и на 
допълнителните средства които 
се дават въз основа на масата 
на общинските приходи от терн 
торията. Когато данъчните ор
гани обясниха по-подробно ра
ботите. разискванията получиха 
градивна насока и решението 
ое прие Тази година жилищ
ният ланък те се движи меж
ду 3.000 и 4 000 динара с оглед 
на стойността на самите жилищ 
ни сгради, като паянтовите и до 
траяли жилища няма да се об 
лагат. Комисии за тази цел ще 
направят попие на всички жи
лищни огради в комуната и 
въз основа на установената сто 
йност пте се о^-епелят размери 
те на този данък.

ДАНЪК ОБОРОТЪТ

Ст. Н.м. н. н

ЛИЧНИЯТ ТРУД СТАВА ОБЩЕСТВЕНО ПРИЗНАТтелно по.рано.
Но тъй катр това е първият 

етапт ст изготвянето « приема
на бюджета, тази бурност 

може да се окачестви и като 
радваща: Именно защото в опре 
делянетр на финансовата поли
тика на комуната
дейно

по
отказване от намерят щето тази дейност да се израв

ни със стопанската дейност и 
което нР дава възможност за лично

забогатяване по непозволен на- 
шивачи, чин, а признава всеки вид сто

панневане, което е резултат на 
действително вложен труд. По 
общесгвяванетз на дейностите

Разговорите от миналата сед. 
мица в Изпълнителния отбор 
на Общинската конференция 
на Социалистическия съюз в 
Димитровград недвусмислено по 
ложително оцениха степ:нска
та и обществено-политическата 
функция на личния труд 
наличноста на собствени сред
ства и допълнителна работа в 
селата и града в тази община.

Увеличението на населението 
и градоустройството 
все нови и нови комунални про 
блеми. Обзавеждането на дома
кинствата с електричнн уреди, 
стремежа на хората от града и 
селото ;да вървят в крак с тех. 
кическия прогрес, повишението 
на жизненото равнище проме
ня вкуса в облича: ето. начина 
на живот и тн. Увеличиха се 
нуждите на населението до та
кава степен, че тяхното задово
ляване прерасна в обществе
но-политическа- тема на тери
торията на общината и търси 
най-подходящи решения. Резо
люцията на Съюзната конфе
ренция на Соггиа ли "гичдския 
съюз откри широко вратата за 
дефиниране на ролята на лич
ния труд със собствени сред
ства в обществените и стопан
ски процеси в нашето общество. 
Това направи щото на занаятчии 
те, които работят със собствени 
средства да се гтизнае работа 
като нужда на обществото н от 
тази гледна точка принципите 
за пообществяване на работата 
чрез такива мерки Ще ги под
тикват към модернизация и ра 
зви-ване на работата. За дими
тровградските условия това е 
от отделно значение още пове
че защото в тази среда става 
процес на отмиране на разни 
занаяти в селото и в града, ко 
иго са подмирявали нзй-елемен 
тарните нужди на хор>та.. до- 
като сервизите и занаятчийски 
те работилници в обществения 

от сектор не са в
Да решават тези проблеми. , - 

Оценявайки окончателно лич 
ннч и допълнителен труд като 
прогресивна мярка съвещание- 

оЪпРстзено-полчтическч-

е предложено да се 
пътища как да се попречи на 
„дивото занаятчийство“ 
в Димитровград има много, осо 
бено нерегистрирани

него

участвуват 
•повече етборници, 

ръководители и сб-
зизари и столари.

-Преди воичко, по-стеди зното 
изучаване на този проблем тря

все
стопански 
ществени работници, а не само 
администрацията 
Нормално е. че т"ва обстоятел- 
сво може да гарантира

по-обективна финансо- 
по отношение на 

които дяват соедства и те

пои
на общината.

ПО-СИ-

гурна и 
ва политика

съзяават

тези,
зи, които ги харчат.

КАКВИ 04 ОБЩИНСКИТЕ 
ОБЛАГАНИЯ?
Тазгодишните общински обла 

гания и данъци в Босилеград- 
ско се предвижда да бъдат: об
лагане върху личния доход на 
заетите, облагане върху личния 
доход на земеделските произво 

■на занаятчиите върху 
от други 

видове дейност — интелектуал
ни услуги, авторство и пр. и 
Данък на прихед от сградите, 
от -имущество и имуществени 
права, данъкт — оборот и др 

ОБЩИНСКОТО ОБЛАГАНЕ 
върху личните доходи -ст земеде 
локо производство се установя
ва така: от 200 до 800 динара 
— 9%; от 800 до 1200 — 11%; 
до 2000 — 13%: до ЗСГО — 17%; 
до 4000 — 19% и от 4300 — 5000 

плащат 22%.

си оста
ва на миналогодишното равни
ще, като само при услугите се 
установявал нови 
облагане.

размери на

дители, 
доходи осъществени ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ 

МАГАЗИНИ ПО-СКЪПО
При -определяне тарифите за 

комуналните такси дълго вре
ме не можа да се постигне съ
гласие. В Босилеград започват 
да се откриват специализирани 
магазини на ттр-еолоиятия от
вън, които вече конкурират на 
местните. В разискванията про 
лича загриженост за местните 
търговски магазини и се явиха 
предложения за изменение на 
решението за комунални такси 
по отношение на „фирмарина- 
та". Тъй като интересът е зна
чителен да се откриват мага
зини -от други гюечпоиятия ре 
ши се специализираните мага
зини да плащ*т 5000 динара за 
фирмите, както това е устано
вено в редица дпути

Това предложение бе

трябва яа помогне и трудовите , 
организации със своето лоялно 
отношение към него да помогт 
нат за оживяването на някои 
занаяти. Затова е и осъден о- 
ритът на старите пекари да из 
действуват спречаване на рабо
тата на частни пекари 
това; за да обезпечат монопол 
във всяка конкуренция. Пътя на 
лекара „Услуга" е да се одър- 
жат на пазара с подобряване 
на качеството на производство
то, а не по административен път 
който представлява крачка на- 
зод в досегашното развитие на 
обществото като цяло.

Напротив, на личната работа 
трябва да се даде възможност 
за развитие в законни рамки, 
но посредством самоуправител- 
ни процеси. Да му се даде въз
можност за пълна обществено- 
политическа афирмация.

бва да покаже кои занаяти са 
от първостепенно значение за 
нуждите на селото и града. 
Приоритетните дейности, които 
се извършват с личен труд, ка
то селски воДенича-ри и други 
занаяти ще се облагат с дан-ьк 
п0 договор. Що се касае до от 
крнването на „Диви занаятчии“ 
съществуват трудности, там. че 
службите по инспекцията не са 
в -състояние да контролират ра. 
ботата по частни квартири и в 
това отношение е необходимо 
да се намери начин как да се 
поггречн на безправната работа. 
Подобни явления влияят и въ
рху ония, които работят зако
нно и плащат задължения а 
си към обществото. Новите мер 
ки на Общинската скупщина 
са оценени като положителен 
принос в уреждането на поло
жението в личния труд. Обще
ствената рттоавданор,, на метжи 
те из основи тръгва от станови

данъчно онова се 
Значи хора, чийто кадасгьрски 
приход не надминава 200 нови 
динара, не плащат това обла* 
гане. Същевременно облагане
то може да се намали яа данъ
коплатци в случаи 
разноски за лекуване на болни 

на семейството и по
гребение на умрели лица (1500 
динара годишно за лекуване и 
4Л0 за погребение). Донъкоплат 
ците метат да -поискат намале, 

до 31 март следващата

на големи
поради .

места изчленове
стояната 
прието чак когато група отбор 
ници и служети изготвиха нов 
д-глРкт на решението.

Трябва обаче да се каже, че 
отборниците не изхождаха 
това по такъв начин ла спрат иц 
ванет.о на -конкуренти, но пове
че имаха предвид, че увеличе
ните тарифи ще бъдат добое 
дошли на общинските приходи.

нкето
година.

състояние сами * ;

В СЪЩОТО РЕШЕНИЕ са 
облаганията наопределени и 

занаятчиите, които работят при 
различни условия, 
част ше се облагат паушалнз, 
кгто при това е подчертана гои 
жата за развитие на занаятчий 
ство «а село, къяето .занаятчий 
ските услуги действително са 
най-несбхозими.

Годишният адаушал за зана-

ТО У”
те работници и стопански орга
низации констатира, че в тази 
сфера в Димитровград и селата 

необходимата работа об

ХТо-голяма

НОВО РАБОТНО 
ВРЕМЕ В ОС
От 1 март общинските служ

би ще работят по ново работно 
време. В .решението, което се

ЛИИСВЯ
ществен контрол « насърчава* 

лолитика. Затова М. Бакнчща данъчна



ЮГОСЛАВИЯ И СВЕТЪТ Под знака на междуобщинската конференция е Пирот

СЮК И КОНСУЛТАТИВНОТО 

СЪВЕЩАНИЕ В БУДАПЕЩА
Комунистите од три общини 

за общите проблеми
Както иече е известно Съю

зът на югославските комунисти 
не е поканен на консултативно
то съвещание на комунистиче
ските партии от света в Буда
пеща. Неканенсто на предста
вител на СЮК на това събра
ние отразява становище, коего 
не с в унисон с общите интере
си «а международното работни
ческо движение. Защото доку
ментите, приети на предишните 
съвещания имаха становища 
които без съмнение нанасят вре 
да не само на Съюза на кому
нистите в Югославия, но ш на 
международното работническо 
движение изобщо 

Идейните разсъждавалия ме
жду комунистите от цял свят 
в настоящия момент в голяма 
степен са обременени със схва 
щания от предишния период 
на отношенията мсясду комуни 
етическите партии в света — 
когато се знаеше че съществу 
ва един център и когато акци
ите се планираха в определена 
тясна среда. Времената се про
мениха. Процесът на демокра
тизация захвана и социалисти
ческия свят. Макар че днес се 
търси единодействие в борбата 
срещу останките на колониали 
зма и на плана на общия 
фронт срещу империализма — 

единство в ни-

Не ще и съмнение, че съве
щанието в Будапеща започва в 
съвсем друга атмосфера, ор о_ 

съществуваше

В Димитровград се вършиха 
усилени подготовки за между
общинската конференция 
Съюза на комунистите, която 
се проведе на 27 февруари 
в Пирот, На конференция на 
делегатите на Общинската кон
ференция в Димитровград и 
членовете на Общинския коми
тет бе обсъден проекта на прог 
рамата за работата на между, 
общиноката конференция на 
СКС в Пирот, информация за 
активността иа организациите 
и ръководствата на територията 
на Димитровградска, Бабушни- 
шгеа и Пиратска община и пред 
ложениятя за учредяване иа 
секретариат на конференцията 
и нейните тела.

Изхождайки ог общите инте
реси в тази недостатъчно раз
вита област, задачите на сгопан 
ската 'и обществена реформа в 
условията на трите съседни об
щини, инициативната група в 
предложената програма вижда 
широки възможности за актив
ност на комунистите в сферата 
на стопанското развитие и сът
рудничество между трудовите 
организации в трите общини в 
общите уоилия в развитието на

ския комитет в Пирот, където 
ще бъде седалището на между 
общинската конференция.

цни. Не съществува сътрудни
чество и п селското стопанство 
и покрай благоприятните усло
вия, специално в животновъд, 
ството. Затова от комунистите 
се търси да насочат идейно.по- 
литическата си дейност и уси
лия към превъзмогване на зат 
воренсстга и удребнензетта на 
трудовите организации.

и а впая
съвещанията □ 1957 или 1961 го 
дина. Този факт показва, 
процесите и брожението, конто 
са обхванали 
работническо движение изцяло

която
м. В

че

международното БОСИЛЕГРАД
които не представляват ня- 

полнтически В ССРН ПАК 
НЕ ВЪРВИ

какъв изолиран 
форум но част от меле дународ 
ния живот, в който прогросив-

Инициативната група предла 
гя оовен междуобщинската кон 
ференция да се органи-пира съв 
местна активност на комунис-

ста-

ните сили играят все по-видна 
роля. В дните, които предсеш- 
егвуваха на настоящето и ггове 
че представители на прогрсив- 
нп, па и освободителни движе
ния в света. В действителност,

пиге в съгласуването иа 
мовшцата на организациите в 
;| рите общини и посредством 
съвещания и събрания на кому

През последните Десет дни 
ръководството на местната орга 
■низания ка Социалистическия 
съюз в Босилеград на два пъти 
свикваше събрания на орга низа 
цията на конференцията за да 
обсъди и заеме становище във 
връзка с местното самооблага
не през 1968 година и разреша
ва него на някои наболели про
блеми в благоустрояването на 
града. С тия становища би се 
запознало и бъдещето събрание 
на избирателите, което наокоро.

бе изразена заинтересованост 
за изменение на състава на 
предстоящото съвещание. Това 
най-Добре илюстрира ширината 
на процеса, който обхвана ця
лото международно работниче
ско движение. И без оглед на 
това. че концепциите за по-ши
роко съвещание нп бяха приети 
самсгго изтъкване «а тази идея 
представлява важен фактор, 
който може да има положител
но влияние върху но-нататъш. 
ните процеси.

Всичко което, по мнението на 
СЮК представлява принос 
към борбата за -по-добри отно
шения между комунистически 
партии в света, принос към 
борбата срещу империализма и 
останките на колониалнзма, ще 
намери най-широка подкрепа 
между членовете на Съюза па 
югославските комунисти. Във 
връзка с това, трябва да се под 
чертае, че становищата на 
СЮК са добре известни — осо
бено когато се касае за ангажи 
рането на Югославия на полето 
на антик-олониалната и ситним

пистите. В зависимост от това 
в коя област работят комунис
тите биха се договаряли в раз
решаването на проблема със 
заемането на работа, проблеми
те иа учебното дело социални
те осигуровки, изграждането на 
културната политика, делозо-те 
хническото сътрудничество ме
жду трудовите организации, ор 
ганизнрането на общи мерки 
за подобрение на селското сто
панство и развитието на само" 
управителните отношения в 
кооперирането, общите пробле
ми в търговията и гостилничар 
ството и подобни задачи. Нуж
дите налагат междуобщинската 
организация да организира об
щи форми на идеологическо- 
политическо образование на ка 
дри. На този план се предвиж
да да се ангажират лектори от 
Института по обществени нау
ки и членове на ЦК на СКС и 
ЦК на СЮК.

На събранието са приети пре 
-ложения за учредяване на ме
ждуобщинската конференция и 
нейните тела. Административни 
ще бъде и седалището й. 
то работи на конференцията 
ще върши службата на Общин

по силата «а закона Да взима 
Обаче след първоторешения, 

свикване на конференцията бя
ха дошли само тридесетина ду
ши, а след второто — към пет
десет. А организацията числи 
над 90о членове. И естествено, 
конференцията пак е отложена 
„за следващия път“.

А в бооилеградската местна 
организация на ССРН има и 
над 200 души членове на Съю
за на комунистите. И в градче
то има много комунални въпро 
си. които чакат сериозно обсъж 
Дае и незабавно разрешаване. 
Такива ‘въпроси са улиците, во
дата, изсушване на полето и 
ред други. . . Не е трудно да се 
предположи как ще успее и 
събранието на избирателите, 
ако обществено-политическите 
организации незабавно -не тгред 
приемат нещо ,."Д се тръгне от 
мъртвата точка на безделието и 
конформизма

тогава такова
какъв случай не може да се п° 
стигне иа съвещания които по 
казват тенденция към старите 
форми в разглеждане на поли
тическите и идейни въпроси ме 
Жду комунистите.

Пред настоящото консулта, 
тивно съвещание в Будапеща 
имаше много думи за нюансите 
в становищата на от.делни пар 
тии. Широчина на възгледи е 
изразена и в представянето на 
станозищата как го на комуни
стите в Румъния, така и в Ига 
лия, Франция, па « други. Твъ 
рде важно е изявлението на ру 
мънците, които изразиха свое
то несъгласие към това че на 
Съюза 1ка югославските кому
нисти не е дадена покана за то 
ва съвещание.

селското стопанство в този пла 
нински район, в общите итггере 
си в 'областта на социалните о- 
сигуровки заемането на рабо
та, съдопроизводсвото, обща 
банкова служба и др. в изна- 
м прането на най-подходящи 
Общи облици на идсологичес- 
ко-политичеоко образование н 
издигане на партийни кадри.

В проекта се конста иоа, че 
и покрай това, че в трите об
щини има м .лко трудоаи оррга 
нисации с еднаква пр;иззс<дст- 
вена ориентация и подобни про 
блеми, конто реформата изхвър
ли на светлината на деня, все 
ощ; няма забележителни фор
ми на свързване и производст
вено-техническо 
во между трудовите

периалистическа борба за дело
то на прогреса сътрудничесг

М. Г. органжзл- Ст. Станков

дол, Грубина махала (Клисура), Кестрз- 
шевци, Драинци, Гроздановци и др. За- 
бележе-ни са имената

пиша и скоро ще ви опиша обширно за- 
шо ми е казал г. Тихомир (Военния 
министър на Сърбия — Б. Н.) — за 
осем дена ще са знае на кой начин да 
се започне сватбата (мисли на въстани
ето — Б. Н.). Аз бих много обичал да 
се съставим с вази, ,да негов ори ме об
ширно, което би имал да ви съобщим..."

на участниците от 
село Паля: Пейо Веселинов и брат му, 
Стефан, Нино и Рангел Младенови, Ко. 
ла Соколоз Алекси Рзнч .в, Радойко 
Воокаров и Милош Войнов. От село Кли 
сура са записан)м имената на 1УЬила“]ин 
Дгакин. а ст Кострошезци на 
Димитров.

Във всички документи

Малко известното в историята Шопско 
въстание не е резултат на случаен бунт на 
населението

Милан
То се явява като организирано 

люционно движение, което има 
низации и свои герои. Един 
СИМО СОКОЛОВ, роден в с Грозпатовци.

•Стрево-
п статия на- 

писани за участието «а трънчанн в Сръ 
бско-туроката война Симо Соколов 
споменяза като „най-храбрия войвода 
на ярй-г-хл^мчтч чета“. Между по-изве
стните сътрудници на Симо Соколов се

Дж .раждан 
също така водил

свои орга-
от тях е и ■се •. :■ щ

т

Този искреп борец за сръбскобългар- 
с!са дружба, възпитник на Любен Каравелов, 
офицер, .адвокат, журналист Дочака освобож
дението, а почина като майстор-предприемач Нд 
29 април 1919 година в София.

споменават Грсогдч Илиез 
от Населевци. Той 
чета.

<у>г

Б-рез зимата на 1875—1876 г. сръбско 
то правителство ‘използвало бъгарските 
емигранти в стремежите си да установи 
връзки с българския

• .... 

*“Т ‘—-у-

ровслюцигннен 
комитет в Букурещ. Военният министър 
разговарял със Симо Соколов ."а наме
ренията на Сърбия да внова «а 
цена и за желанието и да съчетае вой
ната с въстаническиге действия в Вес
на, Херцеговина и България.

„От днешните времена

»/• '•в-сяна щрщИ шБОГДАН НИКОЛОВ &4Н4. 4.**&

*>•»*«> -Лнезн зм_ дали
има ато-езбилни ... — пише Симо Соко- 
лов_ло Д- Ценоаич — министър войни
Г. ТИХОМИР 1РГИ

§§СИМО СОКОЛОВ - БЪЛГАРСКИ РЕВ0- 

ЛЮЦИОНЕР-БЕЛГРАДСКИ ВЪЗПИТАНИК
ж

често вика, питува ии. 
Мене пешка на 15 т м. (фзвруари 1876 

Ииколнч — Б.Н.) и казва да му е 
много жал што се вне нищо не обажда
те и също време казва и заклева се да 
досегашните работи как са текли и що 
о било, требе да забрпзиме, а сега да си 
ратаки ръка тгружиме и синките друж- 

::о да се зафанем за работа..
Така писал по онова време Симо Со 

колов. Той с нетърпение очаквал осво- 
божден-сто на своя н-род и затова в 
едно писмо (пак до Д. Ценовия — Б Н ) 
казва: ' '

„Аз немогу подробно да Ви 
колко ее Сърбия споаая и ако се
"е°Г„б?ДИМ ~ неМа чикогаш (порчер- 
тал Б.Н.1. зач-удо ми - защо вие нищо
т^,ЧИНИЛИ За Да г ' ^^^-рчзумем със 
сектор ПР““»вяствз. Ние требе «а- 
секъте да тччам и да се молим за по
мощ и средства.

ай^благоприятнн условия за ор
ганизиране на въстание в Бъл
гария настъпили след избухване. 

тб на Сръбоко-туроката война през 1876 
година когато в Сърбия бил:-1 формира
ни отряди, ва 'румънака територия се 
намирали четите на Хр. Ботев и Таня 
Стоянов. През март 1876 година предс
тавител на Сърбия и българските доб
роволци се срещнали в Букурещ, къде- 
то водили разговор за съвместни дейст
вия срещу турците. Тогава много бъл
гари от Румъния и България идвали -в 
Сърбия с цел да постъпят във въогани- 
ческнте чети. Трънчанинът Симо Соко
лов на 30 януари 1876 година написал 
от Белград на Димитър Ценович в 
Букурещ едно пиомб, в което го подкан
ва към по-активна работа ло организи
рането на доброволческите чети в Сър
бия. В това писмо Симо пише: „Дългото 
Ви мълчание доведе нас 
българи, до неспокойствие. Решнхме пак 
да проговорим гя- наша страна .. .

н И докато българските доброиилци в

Симо Соколов, Лазар Костов 
Трънско пздгзтевките - 
спирали. Много трънчанн 
бия и влизали

II ДРУГИ, В
за въстание не 

исвали в Сър 
във формираните добро 

волчеоки отряди. Според непълни све
дения, събрани през 1940 година, в Тръ
нско са запазени имената на някои трън 
чани участници в Сръбско-турската вой
на. Иван Илиев ст с. Долна Мелна по
сочил следните участници: Спас Богда 
нов, Спас Станоез Анто Кръстев, Петъп 
Михайлов, Илия Иванов от Д. Мелна- 
Ангел Тидороз, Милош Иванов, Стойчо 
Янакиев от с. Дълга-лука, братята Бо- 

" Глиша от с. Клисура—Велкова ма 
хала, Станко Кебапов 
Милан Маньин 
ят бил знаменосец.

Според тия сведения най-много доб
роволци имало от селата Лева река Ви- 
дар, Горочеаци, Паля Колуница, ’

Факсимилеопиша
сега

от едно писмо 
на С. Соколов

Ролята на Симо Соколов в подготов
ка на българските доброволци през 
Сръбско-турската война били огромни. 
Числото на доброволците нараснало осо
бено през май 1876 
Генов Според С.година.

до началото на Оръбско-турс- 
ката война .са били записани 1334 лоб. 
роволцн. Само на тимошкия фргнг има
ло 770 българи. Официални данни гово
рят, че числото на доброволците в Сър- 
оия до началото 
5.000 души.

* Тр™^’ « П^ФСТско. Со-от същзто село п 
■от Сухи-дол. Последни-

.тни съм ,~гбилтз-кашнпте
от наш Тръ„ Гп.щотскГ^ 

. са л ега имал преговори
гг са г т.-г-.н. Аз

• -т
на войната било къмСухи. и кажат 

ви сега на бърча ръка
— Следва —Страница 2

БРАТСТВО • 1 МАРТ 1968



Шждуобщински договор в Сурдулица БОСИЛЕГРАД

ПРЕДЛАГАТ СЕ СЪБИРАНЕТО НА 

ЧЛЕНСКИЯ ВНОС В 

ССРН ВЪРВИ СЪВСЕМ 

СЛАБО

... МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ИЗДИГАНЕ 

НА СЛАБОРАЗВИТИТЕ КРАИЩА
Въпросите за 

южните краища на ХР 
бия бяха

развитието на
Сър- 

тема на
В селското Тази неразвитост на стопан

ството се отразява и върху 
комуналното строителство, бла 
гоустрояваното на селищата и 
развитието на обществените

стопанство карти 
ната е съща: удребиено иму
щество, екстензивно производ
ство, слаб обществен сектор _
и всичко това характеризира
тН"Ра3ГТОСТТа на този отрасъл служби. Повече от 30% от на- 
екощетяването на ПР° селението са неграмотни хора, 

в селското стопанство а сегашното посещение на учи 
А стигат средства. В живот- лищата е под всяко републи- 

иобьдстеото и ттоттонопроизвод- канско равнище. Училищата 
ството все още не са 
ни всички възможности, 
кРаи другото и зарад слабите 
съобщения 

Особено

централна 
междуобщинското заседание, 
състояло се на 20 февруари в 
Сурдулица. В заседанието уча 
ствуваха председателите на об 
щинските скупщини, 
вителите от този край, 
ставители на стопанската 
ра, банките и на 

Също

се събере един милион и 840 
хиляди динара членски внос, 
а са събрани само 243 хиляди 
стари динара. С други думи. 
членския внос са си платили 
само над хиляда души или 14 
на сто.

Между другите задължения 
за членовете на Социалисти
ческия съюз е и редовното 
плащане на членски внос в из- 

| нос от 20 стари динара месеч
но или 240 динара годишно. 
Половината от събраните сре 
дства от членския внос оста
ват на местната организация 
на ССРН където са събрани, 
а останалата част служи за 
покриване на разходите на вие 
шите инстанции иа организа
цията: общинската, републи
канската и Съюзната конфе
ренция. ^

Ясно с, че не се касае за го
леми парични суми, които чле 
новете на тази най-масова об 
ществено-политическа органи
зация внасят в своята обща 
каса. Обаче резултатите в съ
бирането на членските вноси 
в общинската организация на 
ССРН в Боснлеградско през 
последните три години показ
ват, че това важно уставно 
задължение на членовете е за
бравено И ОТ ТЯХ II ОТ ръКОВОД 
ствата в местните организации 
в града и по селата. Ето защо 
процентът на събрания член
ски внос от година на година 
е все по-малък, а следовател
но, и материално-финансовото 
състояние на общинската и 
местните организации на ССРН 
— по-незавидно.

През 1965 година объинската 
организация на Социалистичес 
кия съюз е имала 7.442 члена 
на над 25-годишна възраст, ко 
иго е трябвало да платят член 
ски внос от един милион и 700 
хиляди динара. Обаче от тези 
средства са събрани само 546 
хиляди динара или 30 на сто, 
докато 70% от членския внос 
е останал иесъбран. През сле
дващата 1966 година процентът 
на събрания членски внос е 
още по слаб и възлиза едва 
на 21 наето! От планираните 
един милион и 844 хиляди ди
нара събрани са само 400 хил 
яди динара.

Това положение стана още 
лошо през изминалата 1967. го 
дпна. От 7.686 члена над 25-го 
дишна възраст е трябвало да

предста-
пред- 
кама 

някои пред- 
участвуваха използваприятия. 

секретарят на Изпълнителния 
съвет ка СР Сърбия Милован 
Динич и членът на Изпълни
телния съвет Михаило Шефер.

Председателят на общинска
та скупщина в Сурдулица Ста-

се нуждаят с-т помещения съ
временни нагледни и други сре 
дства и от кадри. Двуезичнос- 
тта в някои комуни увеличава 
разноските и това изисква ма
териална намеса на общнос
тта.

по- Тоя проблем нямаше да бъ
де толкова актуален и нере
шен, ако навреме се беше раз

работавнимание бе посве
тено на използването 
нитс богатства. Знае

по-активнагърнала
първенствено от изпълнители
те съвети и касиерите в мест
ните организации иа ССРН. По 
тоя въпрос Общинската конфе 
ренцил е изпратила четири гш 
сма до ръководствата на мест 
ните организации, а Изпълни
телният съвет на същата поч
ти на всяко свое заседание и 
повдигал тоя въпрос, но от 
всичко това резултатът е бил 
е 7,веем слаб.

Все пак, някои местни орга- 
събра- 

Такъв е

на руд- 
се, че съ

ществуват руди на метали. и
Мнозина от участвуващите в 

заседанието наблегнаха, че е 
необходимо широко ангажира 
не на локалните и на регтубли 
канските органи, за да се раз 
решат проблемите за развити 
ето на този район. Те поиска
ха за района да се осигурят 
други, по-благоприятни усло
вия в развитието, обаче се ка
за, че решенията трябва да се 
търсят в рамките на обще
ствено-икономическата система 
и стопанската реформа.

Участвуващите в заседание
то приеха някои изводи и пре 
дложения. Между другото се 
предложи да бъде образуван 
републикански фонд за креди
тиране на стопанското разви
тие на слаборазвитите общини, 
да се отделят допълнителни 
средства за общините, които 
нямат бюджетно потребление 
според средното равнища на 
републиката и да се искат по- 
благоприптни условия за раз
витието на обществените служ 
би в краищата с многонацио
нално население. Средства с 
предзначение за това бн тряб
вало да се дават на общините 
Босилеград, Прешево, Буяно- 
вац Сурдулица и Медведжа. 
Народните представители би 
трябвало да осведомят Скуп
щината за тези разговори и да 
настоят проблемите на слабо
развитите краища да бъдат 
внесени в дневния ред. За та
зи цел също би трябвало да се

: ■ » . щ
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•С-у,;;.; <чЧ мизации частично са 
ли членския внос.

местните организа-случая с 
цип в Босилеград, Бранковци. 
Ярешник, Бистър, Долно Тлъ- 
мино и други. Но още повече 
са местните организации, кои
то напълно са забравили на 
събирането на членския внос. 
Такива са: организациите Ка- 
раманица, Голеш, Горно Тлъ- 
мино, Рикачево, Ресен, Зли 
Дол, Млекомиици Гложйе, Па- 
ралово, Милевци Извор, Горна 
Лисина, Горна Ръжана, Му- 
сул, Долна Любата и Долна 
Ръжана. Някои от тези органи 
зации в миналите години са 
били примерни в редовното 
събиране на членския внос ка 
то Голеш, Долна Любата, Гор
на лисина, Мусул и пр.

Изглед от Сурдулица

ниша Станковнч направи увод 
но изложение, като изнесе кон 
кретни данни за изостаналос
тта на този район и за това, 
какво трябва да се направи, 
за да се осигурят по-благопри
ятни условия. Бюджетното по
требление, бе казано, е под 
средното равнище на потребле 
нието в СР Сърбия, обаче то
зи факт не се взима под вни
мание, когато се определят до
пълнителните средства. .Проми 
шлеността тук има остарели 
машини, недостатъчно с натру 
пването й, а вследствие на то
па няма възможност за финан
сиране на своето разширено 
възпроизводство. Без помощта 
на банките и на общността тя 
постоянно ще изостава и така 
ще се увеличават разликите в 
развитието, сравнено с други
те краища. Изземване на сред 
ства от предприятиеята за еле 
ктрическа енергия ще доведе 
до трудности в тези предпри
ятия и ще продължи срокове
те на всички планове за елек
трифицирането.

неметали и други природни бо 
гатства, обаче за реализиране
то на тази програма няма сред 
ства, макар чуждестранни пар 
тньори да предлагат да уча
ствуват в разходите по откри
ване на мини. Слаборазвитите 
краища са принудени да потъ
рсят възможности за развитие 
и в тази насока. И по отноше
ние иа шосетата, сравнено с 
положението в другите краи
ща,, южните, предели на СРС 
изостават. Без инвестиции за 
осъвременяване на шосейната 
мрежа в тези предели не мо
же да се представи по-нататъш 
пото икономическо развитие 
на пределите. Невъзможно е 
безпрепятствено ползване на 
рудните богатства, развитието 
на туризма и транспортиране
то и поемането на пазарните 

излищеци. 
Пре последните десет години 
са модернизирани само 219 км 
шосета, като се зачисли и уча 
стъкъг ат Автопътя, дълъг 130 
км. Даже и телеграфопощен- 
ските съобщения са слаби.

Най-добра местна организа- 
отношениетовавцпя

през 1967 година е органи
зацията г» село Назърица, коя
то е 100 на сто събрала вноса, 
а след нея се реди Църнощи- 
ца с 50 на сто. Но това са по- 
малки организации и техни
ят процент няма влияние на 
общия процент на общинската 
организация, който е наистина 
незначителен — 14 на сто.

Ст. Станков

изпрати предложение и до пре 
дседателя на Републиканската 
скупщина.

л. И.

ПЕЧАТЪТ И ОБЩЕСТВОТО

ОБЩЕСТВЕНИ ТРИБУНИ НА САМОУПРАВИТЕЯИТЕселскостопански

Никой не оспорва факта, че 
по-голямото влияние на обще
ството, а по-високото равнище 
иа печата може да се постигне 
само чрез професионално и 
политическо издигане на жур
налистите. Това налагат и все 
по-сложния политически и об
ществен живот, както и фак
та, че вече няма монополисти
чен и агатпропски център на 
решаване. Центровете за ре
шаване се намират на всички 
равнища и във всички обще
ствени структури и журналис
тите трябва да бъде до тази 
степен политически и професи 
онално подготвени винаги и на 
всяко място да могат да от
крият най-прогресивно реше
ние, които да намерят 
крепа и на редакцията му.

Може би този път е трябвало 
да се подкрепят размишления
та за това дали издателските 
съвети и занапред са необхо
дими или не. Оказва се, че на 
практика в действителност са 
работили ония издателски съ
вети, на чиито членове са да
дени известни права

Разговорите за мястото и ро 
лята на печата, радиото и те
левизията в нашата обществено- 
политическа система, които о- 
собено се развиха след обна
родването на тезисите на Из
пълнителния комитет на 
на СЮК се разшириха поч
ти във всички обществено-по
литически организации и фо
руми. В много комуни вече са 
проведени или се подготвят съ 
брания, на които гражданите 
да се запознаят с проблемите 

щлноката скупщина. При това на осведомяването. На тази те 
се обръша ма е проведено и заседание в 

секцията по информации в Съ
юзната 
ССРНЮ.

печат интересите си в тази 
тзърде важна област.

В размишленията за най-до
брите пътища и регулирането 
на отношенията печатът-обще
ството, хубаво е, че търсят от
говор на този важен въпрос, 
отговор в Социалистическия 
съюз. Съдейки по отзивите, из 
глежда, че най-подходящ 
чин за обезпечаване на пълно 
влияние на тази многомилио
нна организация върху печата 
— е широката и конкретна ак 
ция на Социалистическия съ- 

Защото, факт е, че ССРН 
винаги е намирал силна под
крепа от всички редакции, ко 
гато със своите акции е бил 
във фокуса на разрешаването 

съществени проблеми в на 
шето по-иататъшно 
Изводът е съвсем 
влиянието 
ския съюз ще бъде дотолкова 
по-голямо, ако неговите акции 
„чукат на прави врата".

ПО-СИЛНО ВЛИЯНИЕ НА 
ОБЩЕСТВОТО

ЦК

сурдулица БОГАТА ПРОГРАМА 

ЗА РАБОТА В ССРН
на-

На последното пленарно за
седание на Общинската конфе
ренция на ССНР в Сурдулица, 
което се състоя на 27 февруа
ри т.г. бе приета програма за 
работа за настоящата 1968 го
дина.

Програмата съдържа пет ра3‘ 
дела. В първия раздел се го
вори за дейността на Общинс
ката конференция. Специално 
внимание се обръща на аклуал 
ните политически проблеми на 
село, особено яа развитието на 
земеделските ксопе-аиии 
перативнитр отношения в 
окото стопанстзо, самоуправле
нието в кооперациите, здраве
опазването и да.

•огромно внимание 
на по нататъшна заздравяване 
на местните общности.

В програмата на Общинската 
конференция на ССРН се пред 
вижда запознаване на членове
те на ССРН е външно-полити- 

събития, т.е. за по-дей- 
но участие на членовете на 
ССРН във всички междунаро
дни шгблеми. Организациите 
на ССРН трябва да подготвят 
жителите на комуната за учас
тието им в засилване на без
опасността и отбраната на стра

103.
конференция на

Видни журналисти и обще- 
дейци из 

най-много се
под-ствено-полнтически 

цялата страна 
„стълкновяват" по въпроса по 
кой начин и в каква форма да

на развитие, 
определен: 

на Социалистиче- •
чезките

се обезпечи още по-голямо влия 
ние на обществото върху рабо 
тата на печата, радиото и теле
визията.

Всички са съгласни, че сред
и коитоната.

В отделни раздели се говори 
за работата на младежта, же
ните. синдиката.

По решение на пленума та- 
пр-възгласява за 

общнос-

ствата за осведомяване са от- 
обществена трибуна на

коо- отговорниса се чувствували 
за работата на редакцията. 
Търси се и засилване на мате 
риалната и политическа отго
ворност на членовете на съве
та, защото, факт е, че 
ствеността не е била запозна
та дори ни с имената на чле
новете на издателските съвети 
в ония издателства, в чиито из 

печатани материали

сел- Почти единно е мнението, че 
би ще трябва да се об- 

изготвяне
крита
самоуправителите и че трябва по 
вече да се включат във всички

може
съди и въпроса за 
на единен документ за права
та на основателите към сред
ствата за осведомяване 
свои органи. Решението за от 
ношенията между 
„Борба" и Съюзната конферен
ция на ССРНЮ не би могло 
обаче да се приеме като общ 
рецепт, защото вестници могат 
да основават и трудови ко
лективи, обшествено-политиче- 
ските и професионални орга
низации и сдружения, както и 
групи граждани.

обществени и политически про 
цеси. Тъкмо затова се изтъква, 

необходимо да се разви-

зи година се 
„Година яа местните 
ти“. Във връзка с това Ще се 
проведе едно съвешание с тпзед 
седателите нч местните обшнос ват 
ти и председателите н-> местни вителното общество и 
те организации на ССРН.

На пленума се разисква 
върху актуални проблеми във 
връзка с превежда нието на сто 
ланската реформа и дейността 
на местните общности.

Голямо внимание в програма 
та се обръща на по-нататъшно 
то провеждане на обществената 
и стопанска реформа в кому
ната. Във връзка с това се из- 

организациите

като
обще-

че е вестниквръзките между самоупра- 
сред- 
и по-наисквч

ССРН по-активно да се заним- 
проблемите яа реформа

та. При това да се има пред
вид постоянната грижа на орга 

мобилизиране
на членовете на ССРН и р'"3- 
движллне на местните общности 
и тяхното сътрудничество с Об

от и ствата за осведомяване
следните да се поставят на та- 

да.даватват с дания са
с антисоциалистическо еьдър-кива начала, които 

възможност да дойдат до пъ-
силинизаииите около жанне.лен израз прогресивните 

в обществото, които да обез-
А- Р.

Б. Ник.
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ПРЕДЛАГАТ СЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКАПечалба 4,5 динара
Един младеж ни пише: „Дайте възможност младите таланти

и техният ентусиазъм да се проявят“. Друг младеж ни пише ка
кви мъки е имала една група самодейци-младежи в село Млеко- 
минци. Искали младежите да дадат свсй принос на културния 
живот в това село. Намерили се обаче някакви „б рцц против 
лечалбарствого' на младите и Хулигански искали да разтурят 
представлението А младите от това 'Представление са имали са. 
МО' 4,5 динара печалба, след като заплатиш всички разноски. Тре
ти пример: В акцията за помощ на виетнамския народ в Босн- 
леградоко най-голям отзив е бил сред младежите. Възрастните, 
даже и техните ръководства, останали далеч назад. И още много 
примери на младежки труд, акции хуманни постъпки за пример, 
за похвала може да дадем. Дали трябва?

За болшинството не трябва. Т0 вижда 
покрай училището, «ъдето работи може би

Съветът по обществен план 
и финанси при Общинската 
окупщина в Димитровград на 

подготви ' ' ' >' ' ' ’

шш.-

последната си сесия 
проекторешения, с които да се 
съгласува данъчната политика 
в общината с новите рспубли- 

разпоредбн по въпроса

>4-

каксиси
за данъчното облагане и в ония 
дейности, които о-г неотдавна се 

обхванати питоче нашата младеж 
повече от нас, които 

се оплакваме, че много сме претрупани е работа, работи в овей
те организации, в самодейни дружества, на разни трудови акции 
в овейте домове помагайки на родителите си. Тези млади хор ■ 
•които на някои се виждат „несериозни и нетрудолюбивиГзнаещи’ 
само да свирят и играят , всеки ден работят п0 10 и повече часа 
Нима един младеж ученик в гимназията; в стопанството или ос
новното училище не работи най-малко 5 часа в училището той до 
четири часа си готови уроците, помага на родителите поне един 

. — два чесан работи навсякъде, където му о- каже Ако е така 
младите не са негрудолюбиви. Това, че обичат да играят да се 
разхождат, да са буйни и несериозни когато им-ат свободно вре 
ме — това е присъщо на младите години и не трябва 
да пречи.

развиват а не са 
с една общинска наредба, ня
мат обществени задължения. 
Тези наредби трябва да финал 
спрат такава политика, която 
отваря вратата и дава пълен
размах .на ония занаятчийски 
дейности, които са от интерес 
за общината и населението от 
една. а острите мерки препоръч 
ват тези дейности, които не са 
От интерес за обществено-поли
тическата съвмеетност, от ДРУ- 
га страна.
В този смисъл съветът предло 

жил на скупщината проекторе 
шение за изменения и допълне 
ния в данъчното облагане на на 

А. Л. селението и подобно проекторе

на никого
Затова в сегашно време казваме:

Сб_к^а и изключения, са добри, работливи и хуманни. Живеят^ 
свободна страна и с нея израсте-ткато свободни личности, от които 
се нуждае нашето социалистическо бъдеще. Това трябва да се има 
предвид сега, когато се говори -и съда (често неотговорно)

модейци при гостуването ои в село Млекоминци. А хулиганските 
ваГ^преб^гТпара^ ° КаКЪВТ° И ПЛаЩ Д* 03 ™Крн™ яе

От заседанието на съвета по план и финанси
за мла-

шеиие за допълнение «ч реше
нието за размерите и равнище 
то на доггриносите и данъците 
на гражданите. Между другото 
с това допълнение се предлага 
занапред съдържателите на час 
тни гостилници по селзта и ли
ца, конто правят услуги в пре- 
поза с животинска тяга да пла* 
шат данък според годишна пау 
шална основа. Към тази кате-

възлизаха на 9,8, през настоя
щата ще бъдат — 10,4 на сто. 
Оная част, която се отстъпва 
на Федерацията се намалява с 
0,2 на сто. а бюджетът на об. 
щината се увеличава с 0,5 на 
сто, за образование, както и ми 
налата година, докато за защи
та на децата 
0,3 на сто, а минал:та година 
не е бил предвиден нито динар. 
Значи най-гелямо увеличение 
ще има в областта на защитата 
на децата.

Предложени са и значителни 
промени в размерите на уведа 
чението. От най-малкото ДО 
най-голямот оразликата е би
ла 18 до 70 на сто, а предложе
но е да бъде от 12 до,<5 на сто.

Новина е и облагането с да. 
нък на “вършене на интелекту-“ 
ални услуги, за които ще се 
плащат дажби в кращ ка годи
ната.

За занаяти, коит оса от осо
бени интерес за града и селото 
като например воденичарите, 
на село, предложени са най-е
ластични форми «а облагане — 
договаряне със занаятчиите за 
данъка. С това се цели занай- 
тчмите да се подтикнат към 
рабоа и да им се даде възмож
ност не само да разширяват 
мощностите си. но да ги модер 
нчзират. да обучават нови хо
ра, млади занаятчии.

Ако Общинската скупщина 
прием предложението собстве
ниците на сграда, които получа 
ват социална помощ ше бъдат 
освободени от ддаък върху до
хода От сградите. Доходите от 
наема ще се сблагат паушално 
в зависимост от годишните су
ми, които изземват. Предложе
но е да се облагат и дохода-е, 
осъществени ст препродажба

БОСИЛЕГРАД
се предвижда

НА ССРН В БОСИЛЕГРАДСКО ПРЕДСТОИ 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И СЕРИОЗНА РАБОТА
гория се числят шлосерите, водо 
инсталатерите лимариде «алба 
нтите, столарите, юрганджиите, 
бръснарите, дзракчиите, шива
чите, фотографите и до. Обаче 
самостоятелните гостилничарски 
обекти в града, сладкарниците, 
хлебопекарните и някои видо-

На 25 февруари в Босилеград до 7 и контролни съвети от 3 
до 5 членове.

Общинската

стап-шската и обществена ре
форма, дейността на обществе
но-политическите орг.низации. 
дружества и сдружения, социа
лно-здравни проблеми, кому- . ве столарски“ работи както и 
нални проблеми инсЬ^-мирдас 
то на членовете в ССРН, про
блеми в просветното дело и в

се състоя петата по ред сесия 
на Общинската конференция 
на Социалистическия съюз, на 
която бяха обсъдени редица ва-

конферанция 
прие и програма за раб та през 
1968 година. Според програма
та, конференцията през следва
щия период на своите заседа
ния щ? обсъжда и реш ва 
сладните въпроси от сбщесгве-

собогвениците на камиони и 
други моторни превозни средст 
ва ще плащат данък опорец дей 
стзителните лични доходи.

Според допълнението на ре
шението за размерите обла
ганията в настоящата година 
ще бъдат с 0,3 по-ниоки от ми

глата година. Сразширяването 
правата на скупщината се дава 
възможност размерът От 0,4 
на сто за детска защита, която 
мин-лата година ке е била оп
ределена, да може да се намали. 
Съветът предл~жил да се -на
малят размерите на 0,3 на сто, 
а с разликата От 0,1 на сто да се 
повишат доттриносите в бюдже-

жни въпроси от 
развитие на комун~та и бяха 
приети решения във връзка с

стопанското
по

отношениясамоуправителните 
в училищата, дейността и състо 
янието на Култури- <пр"02етн г 
та общност, проблеми из обла.

но икономическия живот на 
комуната: актуалнн обществе
ни и стопански проблеми в зе
меделието, ролята на ССРН и 
неговия метод на работа в пе
риода след Републиканския и 
Съюзният конгрес на ССРН, 
проблеми. в провеждането на

реорганизацията и ролята и за 
дачите «а общинската оргзниза 
цнч занапред.

Едн-, ст важните решения на 
конференцията е приемането 
на програм ата за реорганиз - ция 
на общинската организация 
На ССРН. Според тая програма, 
И течение, на месец март тази 
година, в петте райони на об
щината Ше бъдат уч-езени мес 
тни организации на ССРН, а до 
сегашните местни организации 
пг> селата ш,е бъзат п-е бр^зу. 
вани в поцружници. Едно тако 
ва решение се наложи след ОД-

ста на търговията, снабдяване
то и изкупуването на селскосто 
ланските произведения и про
чее.

Стоян Стапков

„Кошутняк“ заема 

на работа и строители
та.Седемдесет и пет незаети ст

роителни работници от Димит
ровград са се съгласили да о- 
тидат на работа по строежите 
на строителното предприятие 
„Кошуняк“ в Белград. В това 
предприятие те ше останат на 
работа до 30 ноември настоя
щата година. За в-еме -от оедм 
месеца личните доходи на този 
работници ше се дзижат от 689, 
за неквалифицирани и към 
1.159 н-1вм динара за висококгза 
лифицирани работници акт из
пълнят нормите. Аю произво
дителността на труда увел”чи 
ПРОИЗВОДСТВОТО И се надхвърл
ят нспомите доходите им ше бъ
дат над предвиденото равни
ще Предприятието р обезодчч- 
тз тто три оброка топла храна 
по 180 динара, квартира по 20 
нови динара на месеца докато 
клона за заемане на работници 
в Димитровград ще им плати 
превоза до Белград. Първата 
група работници ще замине до 
края на февруари, а втората 
— в началото на март.

Макар че са били оеветоме. 
ни и са Дзшли на договор в Ди 
митровград, и покрай бл-гапри- 
ятните условия, 40 работници 
«е се съгласили да заминат на 
работа. Повечето от тях са ста
ри хора, с но-големи семейства 
« затова не се реш в т да зами 
нат на работа вън от Димитров

град. Към 60 нсво&аети са лзд 
25-г;|дишна възраст.

Заемането на такъв брой ра
ботници дз голяма 
намали „разправиите“, 
ставаг в последно време к~гато 
в някое предприятие се освобо- 
Л"

Предложена е и с колко да 
се обременяват личните дохо
ди от редовната работа на пен-

ногодишен опит на общинската 
организация, при което съще
ствуваха . само местни организа 
Ции почти във всяк0 сел ->, 
дру.^оницйте. бяха ., премахна-и. 
Й дбсегфпната практика

степен ще 
които

а по сионери и доходите на лица, ра 
ботеши извънредно. В действи
телност с това се цели да се 
попречи на тенденциите в тру
довите организации да се зае
мат на работа пенсионери за- 
щото досега за тях не се пла
щаха дажби за социални оси
гуровки. С оглед на това, че та 
кпва лица бяха по-евтина ра
ботна сила, те по-лесно си нами 
раха работа от младите специ
алисти, за които се плащаха 
по-внооки «дажби когато се

нчк^е габ-тно място. От 
друга страна значителни сред. 
сгв". к ито клона е плячул ка 
то материални 
ше останат в касата му — било 

настанили

мест
ните организации имаха редица 
проблеми от матери-лен фи
нансов ,и. кадрови. характер и 
нямаха необходимата 
цомощ от .страна, нг общинско, 
то ръководство. Сега, когато те 
з'и малки местни орг низации 
стават подружницн, и с ф-рми

на нез-етилге,
на вети и недвижими имоти.

Съветът този пър е изготвил 
и проект за изменение и Доплъ

отнася

не тези хора са сз 
на работя, било че 
да приемат 
работа.

връзка и
са отказали 

предложената им
лнение на решението, 
що се към данък а-оборота вър 
ху недвижимите имем и права
та им. Изменения са предложе-

В скоро време
ви облекчения „на пазаод на 
работната силя". Очаква се дими 
тпонградскя ..Гртдня“ да з^е. 
ме към 50 60 строит=лни рабо 
тнипи. На тодч.-пг -ш-гчо щ« се 
п.питече и „Фабрат“. Докато в 
борбата

се очакват но-

рането на петте местни органи
зации по районните центрове, 
организацията' катр цяло. 

Ръководствата на досегашни-
• ■ 'Л'. ч,‘ .(\ ■Те, местни организации ще бъ

дат и занапред ръководства на 
педружницп с «е ^хо димите

ки и затова защото от 1964 го
дина, когато решението е взе
то, обората на недвижими имо
ти е е увеличил два пъти, осо
бено в града — незатроени пло 
щи жилищни сграда и 
а размерите на плащане на да
нъка са си остан°ли същите. 
Това е давало възможности за 
безправно забогатяване. Затова 
е и предложено да се увеличат 
размерите на данъка в тази об
ласт от 8 до 25 на сто.

Между другото съветът е 
готеил проектобюджета за въ- 
рвото тримесечие от настояша-

настаяяваха на редовна рабо
та. Така също извънредната ра 
бота намалява

си за съществуване от
пускаше ..излишепи“ 
тп вече става 
и по-боггре гледа 
може да настани 
работа още 24 работ-гицн. Съ- 
шо така, в клона считат, че 
кооперацията ше абсорбира ед
на част от незаетите.

Не е трудно

С“тя к-га 
на здрави крака 

в сво“то у-т—е, 
■на -постоянна

възможността 
за заемане на работа., защото пр.,
трудовите организации прикри
ваха е тях действителните въз-допълнения на мястото на ония 

членове на същите, които 
пуснали 'Длъжността или са за. 
минали във вътрешността на 
страната. Новите местни .орга
низации ще имат местни кон
ференции в -зависимост ст чи
слеността им от 25 до 29 члено
ве, изпълнителни съвети от 5

са на и можности за настаняване 
хора на работа. 

Съгласувайки

ови

размерите на 
доходи с 

закони, отна-
Ца се 3'ключи, дажбиге о-г личните 

републиканските г- 
сящи се към занаятчиите, кои
то плащат паушал но.

че в сферата 
Димитровград - пристигат 
бри днй и г 
«а стъпва дни

■на заемането в
по-до-

из-1По всичко личи. че според'
замисъла на съвета ще изглеж 
да така:

н! то-омсивгна
ст спанака дейнссг.

М. Б. та го щета,докато миналата М. Пгодина
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ПОЛЕЗНИ ИНИЦИАТИВИ У

ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ ФОТО-РАЗКАЗ

Зимни дни в Ракитана кооперативните отношения
гПървите сведения за сключ

ените договори между земедел
ската кооперация „Сточар" в 
Димитровград и частните сел
скостопански производи.ели о- 
проЕергават опасенията, 
бяха изказани, когато преди из 
вестно време акцията започна. 
Мнозина селск:стс-п„нски соб
ственици в отделни райони на 
комуната свързват 
със земеделоката

лчество

бе пр.астъпено към задълбочен 
анализ и изнамиране 
за подобрение

заем от 300 хиляди стари Ди
нара, а е сключил дог.вор чрез 
кооперацията Да реализира ггро 
изво.дство в стойност ст над е- 
дия милион стари динара.

Безспорно, чатниге собствени
като

методи 
на това сътруд. 

ннчество. След няколкомесечна 
работа в

които

ци виждат ползата, тъй
■ко;пгр-цията бяха до 

до заключения, че със 
сключеше на договори за фи
нансиране на отделни производ 
стигни задачи т.е. оклззаяе на 

като при това някои от тях вли помощ земеделската коспера-
зат е такива ко перативни от- ция може зн.члтелно да повли
ношения, които се .равняват на яе върху подобряване

чазанс
•производството в частния сек
тор. Разбира се, предварително 
се налг.гаше да се напоавят ня 
кои организационни изменения 
в самата земеделска 
ция те. да се създаде съответ
на служба, чиято длъжност Ще 
бъде .кооперативните връзки и 
отношения с частните собстве-

гаранцииполучават известни 
за цните, а ако тези цени бъ- 

когато стоките
шли

дат по-високи 
се продадат те участвуват в не 
чалбата. Така например произ 
водителите от Височко Одоров. 
ци тези дни получиха допълни 
телно още по 40 стари динара

договора
коспе.ацип

и увели 
на селскостопанскотовзаимапрсизводство. за килограм агнешко месо, ко

ето бяха дали на открита сме
тка.

Известно е, че още след XI. 
пленарно заседание на ЦК на 
СКС. .на което бе каззно повече 
за възможностите за сътрудни

Действително има мнения, че 
към тези мерки кооперацията 
е пристъпила след като й се 
явила конкуренция 
мнения се чуват във Висок. 
Там пиротската кланица започ 
на изкупуване като даде По-ви 
елка цена от кооперацията. О- 
баче щом еидя че пазарите се 

престана 
Явно: с цените,

кс.опера-

с такива

Бележка Село, чиито месечни доходи възлизат на осем милиона и чи
м-го мъже са известни печалбари и рудари. Обаче мнозина изкар
ват прехраната си и тук: богатият дървен материал е добър източник 
на приходи, без оглед дали дървото ще се използва за строеж или 
отопление.

ници.
Когото .всичко бе готово запо 

чна акцията, която к -кто каза
хме в началото, поне з сега по
казва извън-едни успехи, 
щото ако в Барйе например са 
сключени 24 общи дог-воли за 

сътрудничество,

Преобширни
сесии

закриват тя просто
да действува, 
които даде искаше само да от. 
врати земеделските производи
тели от кооперацията т.е. да 
внесе известен смут. Частични
ят й успех обаче Днес -рухва, 
защотп ако конкуренцията ра
боти на свой ущърб, то тя 
дълго съревнование не 
да издържи.

Да напомним, че такива дого 
вори се сключват за почти вси
чки селскостопански произведе 

овче мляко, вълна, кожа,

За-

ксюперативно 
а 23 за производство на слънчо 
глеД. тава показва, че едно ог
ромно болшинство на произво
дители правилно

Става дума за „дебелия“ 
дневен ред на последното за 
седание на Общинската кон
ференция на ССРН в Боси
леград.

Дневният рел имаше рав
но о-ем то-ши, между които 
м: Ролята ча ССРН и мето- 

работзта му след Ре- 
Съюзния

по-са разбрали може
инициативата на земеделската 
кооперация и са й се отклик
нали, тъй както трябва. И в 
другите села успехът е з"беле.' 
жителен: във Врабча са склю
чени 25 общи договори и 22 за 
производство нч слънчоглед, 
във Височки Одор-вци 80, в 
Изатзвци от 40 семейства — по 
ловината, и пр. Може би инте
ресен е примерът на Аопарух 
Николов от Долни Криводол, 
който е взел от кооперацията

ния:
краве мляко, фасул, агнета 
це, телета, яйци и пр. Услови
ята са твърде изгодни, така че

да па
публикхчекия и 
конгрес на ССРН — доклад, 
анализ иа 'чопанскотз разви 
тие на Бо„илеградско в про
веждане на реф°Рмата в пе 

От соедата на 1965 до

ов- Превозването тлгвно става с 
животинска тяга. Нз е много съ 
временно, но се налага, защото 
тук в стръмнините само доби
тъкът -можр да „действува“.

в случая една полезна инициа
тива 
дело.

най-сетне с претворява в
риода
края на 1967 година — док- 

анализ за работата и 
•общинската 

обшн Ст

Ст. Н.лад,
проблемите на 
култури о-просветна 
през последните две години- 
отчет, отчет за материално- 

и финансово 
на ССРН през 1967 
проекто-програма

Общинската конферен 
1968 година и за ре

БОСИЛЕГРАД ГОДИШНО
СЪБРАНИЕ НА ЛОВЦИТЕ

състоянието гх>_ина, 
за р' бота

та на 
ция през 
организиране на общинската 
организация и ггр.

П > всяка точка отчет или

■унищожават вредителите: лиси
ци, свраки, врани и 'Пр.

Бе изтъкнато, че дружество
то построи свой дом, но с това 

грижи, понеже

в Босилеград се 
годишно събрани» на 

на ловци:е„Сокол“
Неотдавна 

състоя
дружеството 
Всъщност, събранието беше де
лови дотовср на ловците, поне- 

разисквзнето върху отче-

мне- 
А ня

доклад, разисквания, 
ния предложения. си създаде и 

всички средства бяха инвенсти 
рани за прострелването му, а 
все още не се използва. Почти 
нищо не е отделно за -подобря
ване на ловния фонд, за 
жланр на расови 
кучета, хранене на дивеча през

же в
та за работа взеха участие два
надесет- души. Бе конста:ирано,
че през.миналата година бр-ят 

ловците рязко се увеличи от 
120 души на сксло 200. Ооаче, 

изтъкна, на територи- 
оощинат1 към 420 лица 

което Ще 
230 лича н» са

кои ст докладите бяха доста 
обширни и интересни. И вси 
чко това трябваше да 
чуе, обсъди и приеме реше
ние за по-малко от.пс-г ча
са. Защото точно в два ча
са след обед автобусите тръ 

към Тлъми

Докато мъжете печалят нас
трана жените отглеждат овцете
и с това и те „припечелват“.

се
отгле 

ловджийски■на

както се
зимата.

Събранието прие план и още 
някои решения, с които се осигу 

планово стопанисване, а ко

ята яа
■притежават пушки, 
рече, че около - 

__ обхванати чрез организацията, 
н» плашат членски внос и не са 

те, безспорно,

гват на линиите 
ко, Любатите и Лиейна. 
ще в началото на засед ние- 
то се чувствуваше привър
заност за да се ззвъоши «а 
време и хората от селата да 
не вървят пеша или

цял ден посече в Боси-

О-
рява
е то съдържа: отглеждане, защи. 

използване на дивеча върху 
начала. Дружество-

под контрол, а 
ловуват/

Също т-«а открито бяха из
несени няк-и слабости в. рабо
тата на дружеството: имало е 

недисциплпра нгст и

та и
съвременни 
то.на ловците положи грижи за 
квалифициране на ловците: от 
10 до 18- февруари тази година 
се държаха изпити по ловува
не. Тази голина такъв изпит

оста
ват
леград. С изминаването на 
времето нервоззта на бърза

и последните прояви на 
несъзнателност, някои ловци У.

и повече заякя, ло 
гонят зябра

Ярастешепето
точки се минаваха „през куп 
за грош“.. С други думи то
ва се отрази зле върху хо- 

’ да ча цялотр заседание.
Ка заседанието, за 

става дума. оттгдворните из 
действуваха от транспортно 

щото авт-бу- 
иззестна 

като

държаха 77 ловци.
Събранието избра нов упра-

ТДС'» Г““.”” —• -•» от
принесе зайците да намалеят, 

зима нгстрадаха три сър- 
фазаните не са създа-

биват по три 
вджийоките кучета

което рателен отбор от трима и дне- 
.комиаия от тримациплннарна

души.тази
ни, а на 
дени възможности за размножа 
ване. Същевременно, малко се

то предприя-ие 
сите да тръгнат с 
закъснен”е(!), но тъй

авобте към Лч- 
е м^жчл да отстъп- 

тарифата си. то деле-

I.

С. Евтимов
:

пощенският 
сина не

.ва от
гатите от тоя отдалечен район Димитровград—цяла 

младежка бригада
ШШ31-замошаха првтщ та 

върши заседанието. Сле-» то
ра заседанието р?б^геше нр

си
1 I///

болшинството нй~бхоти'Мо за 
взимане на решения беше 
под въпрос. Автобусът за 
Горна Любатг чакал що ча
кал и си .заминал, така че. 
делатитите след трвд трябва 
ше да преведе го селата им 
общинският шофьор .

Заключението е съвсем 
просто и ясно/По-малък дне
вен ред, по-често свихв не 
и по-солидна.. работа, Впро
чем я това е метод яз раба-. ■

акцията да внесат повече твор- 
чество в живота 
да обогатят своя опит с нови 
приключения и трудови и Дру
ги победи.

Големи е -отизът и на мла
да дежта от село.

Досега са се записали 39 души. 
Само в Сенокос — 8, в Желю- 

Скървеница по 5, в Пога

:Само от младежите в Димит- 
община, които са се и работата,разградска 

явили за тазгодишната най-гол 
яма трудова акция в страната 
може да още сега да се форми
ра комплектна младежка трудо

Рударъг — печалбар се връща да си вземе невяста в своя 
край. Сватбата струва понякога петстотин хиляди стари динара, 
но няма 'значение — един път човек се жени!

Наскоро й кумът ще излезе (между другото, неговият пода
рък ще възлезе на сто хиляди стари Динара но и той голям по
дарък пде получи). ......

И така, докато трае зимата — песен, свирни, веселби. ..

ва бригада, готова веднага 
вгражда нови кубици бетон в 
обектите на Нови Белград.

Ка1?го винаги, и този 
средношколската • млалеж е на 

: първо място. Почти 100 младе- 
гимназисти и

• Т •

път, ша и
•ново 4 и тн, а в Димитровград 
11 младежи и девойки са изра
зили желание ..да участвуват -в 
изграждането на Нови Белград.

М. Б.

': жи и. дедойки —
50 от селото и града с повече

.та. Текст и снимки:
К. ГюровСт. Станков

У решителност искат да участв а т в
1 '
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Младежите ни пишатБосилград

Млекоминската 

младеж търси помощ
За по-правилно разпредеше 

на средствата в учебното дело
паралелка или 16 хиляда дина
ра на ученик, от долнолгабат- 
ското училище 210 хиляди 
паралелка или 16 хиляди на у- 
ченик от от босилеградското .ос
новно училище, 624 хиляда ди
нара на паралелка или 1о хи
ляда динара на ученик.

Ето защо скупщината на об
разователната общност прие за 
ключение досегашния^ 
на разпределение на средстава 
да не се прилага и през настоя
щата година, но да се изработи 
нов правилник въз осноаза на 
който аа се дават средства на 
училищата. При това ще са взе 
мат предвид броя па ученици
те, материалното състояние на 
училища и пр. За 
формирана и комисия, 
съвместно с 
съвет на -сбщноста щс подготви 
проекто-гградложение за следва 
щата сесия на скупщината.

Ст. Стайков

На последната сесия на Скуп 
щнната на общинската образо
вателна общност в Босилеград 
най-мото се разискваше за по- 
правилното .разпределение на 
финансовите средства в рамки
те на общността на отделните 
потребители на тези средства, 
относно училищата. В досегаш
ната едногодишна работа на об 
щността разпределението на Фи 
нансиите е било най-делвдеат- 
ння проблем, понеже тя още 
няма изработени подходящи ме 
рила, според които да финанси 
ра своите членове относно гим 
назията и петте основни осмсго 
дашни училища за да могат 
при еднакви финансови условия 
да вършат своята образовател
на и възпитателна дейност.

Беше констатирано, че мина
логодишния начин на разпреде 
ление на средставата е превъз
могнат и няма смисъл да се 
прилага и занапред. Това раз
пределение е вършено съвсем 
механично и просго: всяко учи 
лшце е получило средства в из 
нос на средстава. които е по. 
лучило през 1966 година увели
чели с 23 на сто. По този на
чин пондобре ситунраните учи
лища са се намерили в още по- 
добро финансово състояние 
през 1967 година, за сметк 1 на 
ония училища, които през 1966 
година едвам са покрили свои
те лични и матеиални разходи. 
Затова и накрая на 1967 година 
някои училища не са имали 
средства за Л1гчнц доходи на 
служещтгге. .което е довело до 
допълнително разпределение на 
една част от получените сред
ства и това предизвикало още 
някои кеправнлности.

Тоя начин на финансиране 
на училищата е допринесъл да 
се създадат неоправдано голе
ми разлики в лични I е доходи 
•на служещите и в материално
то състояние между училища
та. Това беше илюстрирано с 
редица примери, от ктотто най- 
ярък и .интересен е примерът 
на горнзлюбатското основно 
училише гле-.ано и сткъм число 
то «а паралелките и по числото 
на учениците. Именно то е по
лучило по-малко средства от 
бистърокото генов-но училише с 
240 хиляди стари динара за па
ралелка или 16.238 динара на 
ученик, от гопанол-гсинското ос
новно училище 316 хиляда на

В Млекоминцн, Босилеград- 
ско няма пито кино, нито те
левизия. Тъй като хората имат 
нужда от развлечение и заба
ва, ние младежите решпхме да 
организираме една вечеринка 
за населението. С какво усър
дие работехме само, за да пол 
готвим вечеринката за 25 яну
ари! но ни попречи даже и то
ва, че родителите па машите 
съученички не позволиха да 
вземат участие във вечеринка
та. Облякохме неколцина мла
дежи в женски дрехи и реших 
ме тази трудност.

Кога‘го дойде денят, падойдо 
ха хора от съседните села и бе 
ше ясно, че вечеринката ще 
бъде добре посетена.

Започнахме да продаваме би 
летите (по 50 стари динара). 
Хората се тълпяха пред входа, 

а си вземат билети, бързаха те, 
ързахме и ние, да услужим 

родителите и съселяните си, 
които с уважение се отнесоха 
към нашите усилия.

Но изведнъж неколицниа на 
ши съселяни направиха сума
тоха пред входа. Викаха, псу
ваха, напираха да влязат, като 
искаха да ни махнат от входа. 
Но някои хора излязоха от са
лона и отбиха тези насилници. 
Като разбраха, че не могат да 
влязат насила, те започнаха да 
се заканват на хората, които 
си купуваха билети. Когато ве 
че дойде време за започване 
не вечеринката, нямаше какво 
да правим и ги пуснахме без 
билети. Но и тогава не се сми 
риха. Гласно псуваха нашата 
организация и вечеринката и 
пречеха на зрителите и изпъл
нителите. Някой сегро извика 
да се смирят и те замълчаха. 
Вечеринката тръгна нормално, 
танцовата след това мила съ
що добре.

Ако хората мислят, че вече
ринките правим зарад пари, 
лъжат се. От целия приход са 
пи останали само 450 стари ди 
нара, а другото отиде за пла

щане на салона, музиката ц. 
подготовките. Значи не 
парите готвим вечеринки.

Тогава за какво е вашият 
труд. Естествено, на първо 
сто зарад нашите съселяни, ко 
ито са лишени от всяка възмо 
жност за забава и развлече
ние. А друго — това е и наше
задължение на млаиежи и у- 
ченшди — да работим за кул
турното издигане на хората.

Колко ни разбират нашите 
съселяни може да се види от 
примера, който посочихме. Ня
кои ии пречат, псуват нашата 
младежка организация, не пус 
кат дъщерите си да участвуват 
в работата, като мислят, че 
младежката организация е сби 
рш.отна, на която не требва ДЕ 
се има много вяра.

Какво ни остава да правим. 
Нужна ни е помощ. На първа 
място на общинското ръковод
ство на организацията и вто- 

на организацията на 
ССРН. Родителите трябва да 
разберат, че с такива постъп
ки, които са равни на хулиган- 
щина, не ни дават възможност 
за нормална работа на органи
зацията. А тя е необходима; 

защото времето, в което живе
ем иска културни хора, добри 
стопани във всеки отрасъл на 
икономиката, а за нас на пър
во .място в земеделието.

Очакваме помощ, за да мо
жем да работим, както трябва 
и както можем.

зарадна

мя-

начин

тая цел е 
която 

изпълнителният 8
ро

Изложба на Свободан Сотиров в Зренянин

Изкуство, което се потвърждава
От 4 до 18 февруари т. г. в 

Зренянин бяха изложена аква
рели на Свободан Сотир в Ко
лонията Ст Ечка даде възмож- 
н.-ст на любителите на живопи 
стта в Зренянин да се запозна, 
ят с творчеството на нашия 
живописец С. Сотиров и по 
специално с неговите акварели, 
които са признати в рамките 
на сръбоката съвременна живо 
лис, като нещо ново в този род.

В Зренянин бяха изложени 
22 акварела. Оовен няколко 
акта тук бяха изложени аква
релите. направени в Соз-.тл 
(НР България) и картините 
„Сини дълбочини“. „От Ечка", 
„Пристанище“, „Каменни къ
щи“. „Бряг“ и др.

И тази изложба на Сотиров 
потвърди настояването му с вся 
ка нова изложба и всяка нова

Много негови картини днес се 
намира,, в частни и държавни 
колекции в Западна Германия,

вич казва, че в неговите карти 
ни се чуетвува освобождението 
от формите в природата, обаче

Славчо Тодоро* 
ученик

Белоюка

Похвала за 

младите
През декември миналата 

година и в Бссилетрадоко се 
проведе акцията Седмица на 
солидарността с народа на 
Виетнам в борбата му сре
щу американската империа
листическа агресия. Целта 
на акцията беше граждани
те по-добре да се запознаят 
с героичната борба на виет
намския наред за свобода и 
независимост и да се подтик 
нет за събиране «а матери
ална помощ. И за Виетнам. Ак 
цията трябваше да се прове 
де въз всички местни орга
низации на ССРН, .профсъю
зни пейружници, по учили
щата и в останалите трудо- 
е,и колективи.

Обаче по .резултатите, кои 
то са постигнати в събиране 
на материална и парична по
мощ се вижда че акцията 
беше лошо организирана и 
проредена в съвсем малък 
брой организации. По право 
общинските ръководства на 
ССРН и Синдиката са изпра 
тили по едно писмо до под- 
вед.м естзените организации 
на терена и на това се е за
вършило, понеже ръководст 
вагга «а останалите органмза 
ции по селата и в трудови- 
тз общности не са предприе 
ли почти нищо. Разбира се 
и тука има изключение, но 
благодарение на интернаци
оналното съзнание на .учаща 
та младежи в основното учили 
Ще в Долна Любата са събра 
ни 6 хиляда стари динара, в 
Бистър Ю, 5 хиляди и в бо. 
силегр-дската гимназия „И- 
ван Караиванов" 23 хиляди 
динара. Млекоминската -меС- 
дивара. С това младите 
показаха по.съзнателни и 
по-хуманни от възрастните, 
от бащите си.

картина да върви по възходя
ща линия, търсейки нови фор
ми ня изражение. По този на
чин Сотиров успя да се нало
жи не само в рамките на юго
славското изкуство по 
самобитност, но и в

своята
чужбина

БИБЛИОГРАФ НА СТАРОТО 

ВРАНЯ
Директорът на Историческия 

архив във Враня Ристо М. Си- 
монович, някогашен адвокат ве 
че тридесет години събира ста
тии, книги и всичко онова, ко
ето е забележено за старо и но 
во Враня. Той има няколко пе 
чатани трудове, малки по обем, 
но от огромно значение за проу 
чаване на .историята на Враня 
и околността му.

В книгата „Враня, околността 
« хората“, която излезе от пе
чат през 1964 година в издание 
на Историческия ах-рив, Ристо 
Симонозич дава библиографи че 
ски единици на статии и книги. 
В предговора на тази книги се 
казва, че благодарение на Ри
сто М. Оимонович Враня полу
чава книга „която много гра
дове са получили веднага след 
освобождението след Втората 
световна война". В тази библио 
графия са обхванати и единици 
от Вранска бдая, Владачин 
Хан, Сурдулица, Власина, Боси 
леград, Буяновац, Прешево, 
Власе и Търговище.

Враня и околността имат бо
гато историческо минало, недо
статъчно разучено. Дери нищо 
•не е записано за Враня от ос. 
юбождението от турско робство 
1878 година до днес. Много ис
торически личности тънат в 
забрава. С библиографията на 
Оимонович се дава възможност 
на историците за по-лесно изу- 
чване на този край в Сърбия. 
Библиографията на Оимонович 
намери добър прием сред кул
турната общественост.

През 1966 година другарят Ри 
сто Оимонович обнародва 
еди-н овой труд.
Историческия 
библиографията

още 
В издание на 

архив излезе
за творчес:во

та на Борисав Станковци. Кни
гата е в две части. В първата 
част са поместени печатни тру
дове На Борисав Станкович в 
различни вестници и описания, 
отделно издания и 
ръкописи р.ъв втор-тт част са 
поместени библиографичесюи е. 
■ЛИН.ИЦИ на статии, които се от
нася^ за творчеството на Бори- 
сагз Станкович.

Ристо Оимонович има 
■няколко подготвени 
Заслужава

преводи и

С. Сотировоще 
ръкописа, 

внимание, неговия 
ръкопис за видни хора ор Вра
ня. В този ръкопис е забележе 
на кратка биография за всеки 
човек в библиотрафически 
■ници на неговите трудове. Тук 
се намират -кратки бжг^аафотм 
на Благсе Ристич, Бора Станко 
вич, Вук поп Млаленовигч. Дра 
голюб Тасич, Джодрже Тасич, 
Иован Хадживигилевич. 
Йованович, Милан 
Милорад Вучкович

Америка, Венецуела, Арженти
на, Бразилия, Боливия, Канада, 
Англия и др. Мнс-го 
шата страна също имат негови 
картини.

Заслужава

пресъздадените форми са наме. 
рили своето повратно действие. 
Сюгжестията за формаепо-сил 
на от самите форми в природа
та. И в това

музеи в на
ед.и-

се оглежда специ
фичното отношение на Сотиров 
и неговото изкуство към жива
та природа. Те->и 
Митр;<вич бележи 
самобитен стил 
живопис.

обаче,
по -повод -на последната излож
ба -на Сотиров в Зренянин, да 
с.е кажат няколко думи за аква 
релите му. Известният сръбски 
живописец Милун Митрович ка 
зва следното: „На своя 
живопистта Сотиров упражня, 
ва акварел. Въпреки това, 
винаги държеше на маслените 
картини с подчертани димен- 
зии той най-добро се изрази до 
сега с акварела. Неговите 
рели се отличават с

внимание

постижения 
като негов 

в акварелнатаКоста 
Влаинич, 
Милутин 

Стоянович, Миод-оаг Стоич Пи
ста Николич. Стоядин Стамен- 
кович и Урош Стаич.

В библиографиите на Ристо 
Оимонович има много единици, 
отнасящи се за Босилеградско 
и Знеполето и затова тези кни 
жки препоръчваме на 
ученици, просветни работници 
и -ония, които -се интересутат за 
историята на своя кпяй .Да ги 
■имат като наръчна библиотека.

Б Н.

ПЪТ в И не само 
Зренянин, 
тиров на всички 
изложби в

тази изложба в 
но участието на Со.

художествени 
страната потчзържда 

ват, че изкуството на Сотиров 
се потвърждара и всеки 
•квалитет е резултат на непре
късната .работа в областта на 
живопистта и всяка негова из
ложба -донася нешо ново за о- 
ня, който следи неговия 
изкуството.

че

новаква 
прозрач

ност, неочакван ритъм, линей
ност по подобие на 
традиции, -дори и с 
графизъм“.

-всички
японските

известен
път в

Говорейки за 
Сотиров към отношението на 

природата, Митро В. Николов
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НА КУЛТУРНИ ТЕМИ

КУЛТУРНА РЕКОЛТА 

СПОРЕД СРЕДСТВАТА
Тези дни, когато в Димитров

град се отчитат резултатите на 
културното ттзлс 'През миналата 
година, по-точно, когато 
зиокза върху 
годишната дейност на кул1ур- 
но-забавния център 
ния план-предложение, 
бен случай да се

поддържа с®гашният фонд 
ги, КОЙТО достига над 6 хиляди 
екземпляра. Миналата 
бяха извършени 
честву.ването на

бяха обезпечени средства за у- 
частие на прегледа на танцови 
те състави в Загреб.

Центърът устрои 
ИЗЛОЖБИ. Най-успешни бяха ■ 
стопанската, изложбата по слу- | 
чай тридесетгодишнината от ид ; 
валето на другаря Тнто начело I 
на партията и художествената , 
изложба на младите димитрдв- I 
градски художници Златко Та- ' 
шков и Митко Георгиев.

Общо: културно-забавният Дз ' 
нтър използва до максимум сре I 
ствата, ксито км бяха дадени и

своите

кни

година 
подготовки засе ра. 

отчета за минало и няколко
седемдесетгоди 

шнината на библиотеката, а та. 
зи това чествуваие трябва да 
се проведе.

и тазгаднш
е удо- 

олрем и вър
ху някои твърде важни лробле 
ми оа културната дейност 
гоя край.

Културно-забавният

:
КИНОТО миналата година ра 

боти редовно без лрскъсзане. 
Седмично бяха прожектирани 
два филма или-четири предста 
вления. Покрай това бяха дого
ворени двадесетина иззънрздни 
филми, така че често през сед
мицата бяха представяни и три 
филма. Общо през годината бя 
ха дадени 110 филми илн 205 
кияопредставления. От тях 13 
са роднр производство или об
що 22 цоинопргдегавления. Тези 
филми са гледали към 50 хи
ляди души.

в

център
з началоно та всяка година пре 
длага на Общинската 
на план за Н. Денков СУВЕНИРИскупщи- 

едногсцишна дей 
носг и в зависимост ст разбира 
телството, което прояви 
щината т. е. от ерздетаза 
ято ще задели, 
през годината и културната де
йност. В предишните 
без изключение, 
планове са приемани полозин. 
чато. Причината е

значително активизира 
сили. «□□□□□□□□оа аааасюоаааапасшоааасюоаааосюааоиааоа □ □□□аосшаосю □аааоаасиаI■скуп-

ко~ По случай 70 години наДиблиотекатасе провежда КАК МОЖЕ ДА СЕ ПОДОБРИ 
КУЛТУРНАТА ДЕЙНОСТгодини, 

етргдлож спите ДАРИТЕЛИВеднага да кажем че няма
ме рецепт, нито пък имаме на
мерение да го търсим. Основно 
то е — с културната дейност Да 
се позанимаят "всички факто
ри — от общинските ръковод
ства и форуми До гражданина- 
посетител — за да се намери 
най-правилното решение.

В нашата действителност все 
по-ясно се надига глас, че в 
културата нещо трябва Да се 
мени. Всички са, поне засега, 
съгласни, че това на първо мя
сто е начинът на финансиране 
и начинът на действие на са
мите културни институции. 
Когато се говори за финансира
не, преди всичко, се изтъква 
нуждата да се заинтересува гра 
жданинът-консуматор на култу

там. не че
няма разбирателство, а че Об
щинската скупщина не е в съ
стояние да финансира 
набелязани акции. Ето 
години наред се предвижда от
криване .на районни библиоте
ки, срещи <с югославски писате 
ли и др. акции, а не се изпъл
нява.

Но все пак. дейността на кул 
гурно-забавння център задово
лява основните културни изис
квания и града: 
представят по два или три флл 
ма, самодейният театър годиш
но представи две-три пиеси, у- 
стройват ее тържествени събра 
«ия,
и ансамбли, редовно се издазат 
книги от библиотеката, изнасят

ПОДВИЖНОТО КИНО също 
работи редовно. Според догово
ра с Общинската скупщина 
през 1967 година е трябвало да 
бъдат представени на село 100 
кияопредставления. Планът е 
изпълнен — дадени са 103 ки- 
нопредставления или 12 фил
ми, от които оамо пп един съ
ветски, американски и българ
ски, докато останалите са род
но производство. Тях са посе
тили около 11,5 хиляди зрите-

Седемдесетгодишнината на димитров
градската библиотека ще се ознаменува и 
със събиране на книги от частни лица, 
стопански организации и учреждения и 
обществено-политически организации. Ак
цията за събиране на книги ще трае през 
цялата година. Занапред редакцията ще 
публикува имената на всички дарители. 
Подканваме гражданите масово да се от. 
зоват

Отзозайкн се на пиомото^възвание, което отборът 
за чесгвуване на седемдесетгодилшината на димитровградската 
библиотека отправи до гражданите, културните институции и 
обществено-политически организации, редакцията „БРАТСТВО" 
реши да даде следните книги: „Хронология на Димитровград
ско“ от Б. Николов — 20 екз., „Нашенец“ (стихотворения) от 
Марин Младенов — 2о екз., „Искри и стремежи" (стихове) от 
Сг. Николов и С. Янков — 21 екз.. „Гсоргий С. Раковски“ от 
Дж. Игнятовнч — 20 екз., „Разкази за Тито“ (превод) от Миле 
Николов — 20 екз., Лисица и дрозд“ от Методи Петров — 20 
екз.. „Шибил“ (стрил) от М. Петров — 20 екз., „Зъбато слънце“ 

Марин Младенов — 20 екз., „Югославски разкажи“ (превод) 
Миле Никлов — 20 екз., „За свобода и социализъм“ от Б. Ни
колов — 15 екз., „По долината на Ерма“ ог Спас Сотиров — 2 
екз., и по пет книжки на описание „Мост" 'От първа до пета 
книжка. ПОЛИТИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА: УШ конгрес на СЮК
— 5 екз., Програмата на СЮК — 5 екз , Социализмът и войната
— 5 екз., Конференцията на необвързаните страни — 5 екз. и 
Доклад на V конгрес на ССРНЮ — 5 екз.

Редакцията прие решение допълнително да вземе участие 
в акцията и с книги които ще внесе от НР България.

всички
защо

седмично се ли.
САМОДЕЙНИЯТ ТЕАТЪР бе

тече-най-дейната секция. В 
иие на годината бяха подготве
ни три премиери и дадени сеем 
представления. Най-успешно бе 
представянето на „Зона Замфи 
рова“, за която колективът на 
самодейците получи и „Септем 
грийската награда“ на Общин
ската скупщина, а която твър
де добре бе оценена в българ
ския печат когато димитровгра 

самодейци гостуваха в

госгувания на театри

рните прояви.
Трябва да отбележим обаче, 

че в Димитровград, с изключе
ние на една съвещание, досега 
културата не е заела онова мя
сто което н принадлежи, не са 
се заинтересовали всички, чи- 
ятп дължнсст е да се запнтерс 
сушат. Все още към нея се про- 
явяват известни провинциални 
отношения, а от някои дори на 
право се пренебрегва. Пък

ясно, че пко ороизвзди-

лекции и пр. и пр.
Но докато в града някак си 

върни, то селата в Димитров
градско оа предоставени на се
бе си, ако изключим десегина 
филми които подвижното кино 
пРи центъра предот-ви в отдел 
ни селища. Разбира се и пред
ставленията на младежките ак 
ткзи и учениците в онези села, 
кадета са по .числени _и. къде го 
успеят да се организират И то 
ва е всичко.

•от

дските
Сливница (НР България).

НАРОДНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ
‘ също бе на пътя да забележи 

хубави резултати, во вечерното 
политическо училище за члено- 

СК се превали, тъй ка-
съвТрябва ли да кажем, че кул

турата на село изостава далеч 
за- общественото развитие 
че не върви в крак с:>с с оп:н 
ските промени и общия култу
рен стремеж на селото. И досе
га това е изтъкван,-> повече пъ
ти, обаче решението не е в ксн 
сгатации, а в общото ангажира

ПО ПОВОД ДВЕ ГОСТУВАЛИЯвета на
и то броят на посетителите рязко

намаля. Но все пак, той успеш. но разнище' то и производство
похвали с особе-

сем е
телят не е на нужното култур-

Примери на противоположностно организира вечерно полити- 
учениците

то няма да се 
ни резултати.

В крайна сметка, да се рази- 
и обсъди дали само дога-

чеоко училище за
семинар са дена гимназията, 

квалифициране на работниците 
„Димитровград“,

сомбли зрителите казват, че са 
„печалбарски“.

Макар че от качеството на 
изпълненията на младежите от 
Ясенов дел не можем да бъдем 
особено доволни, 
ното представяне пред димит
ровградските зрители е извън
реден успех. Навярно трябвало 
е да се има огромно доверие в 
собствените сили, да 
огромен труд, за да се подготвя 
•програма, с кояго да се излезе 
пред публика, чиито изисква- 

. ния от изпълнителите са доста 
високи.

Представянето на ясеновдел- 
циге е за похвала и зарад това, 
че тп се падна в зимен ден ко
гато беснеха виелици, и вместо 
да се отложи гостуването, та из 
пълниха обещанието си.

Личи, че младите от Ясенов 
дел са намерили най-добрия 
път в самодейността и че с у- 
порита работа са си з аз окова ли 
хубави успехи. Отделно в про
грамата трябва да се изтъкне 
Лозан Миланов, 
на дудуче и устна хармоника. 
Общо: според силите и въз.чож 
ноститз самодейците от Ясенов 
Дел дадоха изнад очакванията.

димитровградските

Тези дни димитровградските 
зрители само в разстояние от 
два.три дена имаха възм^жно- 
ст да видят две представления. 
Едното бе гостуването на бел
градския ансамбъл „Белград', а 
другото — гостуване на младе
жкия актив от с. Ясенов дел, 
Звонско.

Безспорно, тези две гостува- 
представлення бяха

еква
циите са условие за културна 
дейност .или трябва нещо да се 
преустанови в тоя важен отра- 

човешкото битие.
Ст. Николов

не. от комбинат
■някои предавания, скаМиналата година от страна 

на културно-забавния център 
бяаха предприети акции, к што 
допринесоха за по-богата кул
турна жетва.

Така например в 
ТЕК АТ А бе иззършена обща 
реорганизация, така че .'Днес 
книгите са подредени според 
международната децнмалн а ква 

. лификация т. е. според области 
и съдържание, к -ето зн .чигел- 
но съкращава намирането и из 
даването на книгата за прочит. 
Броят на «оврзаписалите се 
членове е 168, което е сравните 
лно хубаво завоевание. Библио
теката реши членове .-е да за
плащат 30 пари месечно, с ко
ито средства може поне да се

както и 
зки, беседи. все пак тях-

състав при цен- съл наТанцовият
търа се разпадна след като не
□□□□□□□□оаооачиаоааоаооапоооасшопооаоосшасюаоапааааооопиааоаооаооооаБНБЛИО.

иия или 
независими едно от друго, ня
маха нищо общо. Ако сравним 
обаче качеството на представле 
иията ще забележим, че няма 
особена разлика. И докато та
кава констатация за младеж, 
кия актив от Ясенов дел може 
да бъде само чест и

белградския ансамбъл е 
огромна деградация.

Трябва да кажем, че ансам
бълът „Белград“ по онова, ко
ето представи за деветдесетина
та минути не задоволява нито 
отчасти изискванията и претен 

на реномиран ансамбъл.
на ансам-

се вложиБОСИЛЕГРАД

ПОПЪЛВАНЕ НА ГИМНАЗИ
АЛНАТА БИБЛИОТЕКА

книги е дадена в белград 
„Рад“ иНаскоро бзсилегралскзта гим 

„Иван Караиванов" ще
нови похвала,

издателстваските
„Сръбска «нижевна задруга“ м 
възлиза -на 25 хиляди нови ди 
нара. Най-вече са поръчани кни 
ги из белетристика., необходими 
за обучението по сърбохърват. 

руски език, които са пре

назия
получи значително число «сви 
кяшти за .попълване на учениче 
ската библиотека. Поръчката за

то за

ски и
двидени в учебната програма.
По този начин учениците ще и- 

радположение по Ю—20 
екземпляра от всяко литератур 
го произведение. Също така са 

най-не аб ходим ите

■
циите
Навярно членовете 
бъл познават качествата си, па 
затуй са се именували в ансам 
бъл „Белград", та поне името 
на нашата столица да привле
че зрителите. От друга страна, 
макар че бяха наявилн гостува 
не с народни песни и хора от 
Босна, Сърбия и Черна Гора, 

сам,-) народните

Ч. ГЕОРГИЕВи Представяме виа 7.1 ат на изпълнителяти
■
я В сянката на светлината поръчани и 

произведения и справочници 11 
по останалите .предмети: химия, 
биология, математика живопис, 
политехническо образование, ис 
тория, социология, философия,

■
■

а това, че
зрители не са напълно заДовол. 
ни е резултат на сравнително 
високия им вкус.

Т.рябва да отбележим накрая, 
че и културно-забазният цен
тър трябва да си вземе поука. 
Защото организирането На го
стувалия на ансамбли, какъвто 
е „Белград", ще пропъди и без 
това малкия брой посетители. 
С други думи: когато вече до
вежда прочути ансамбли, какъв 
то беше ансамбълът на Стево 
Теодосиевски защото сетне ая 
гажира слаб ансамбъл и руши 

твърде репутацията си. Зн-чи — тряб 
лише. ва да има установени псслвдоаа 

телки мерила. Тогава и броят 
на зрителите ще бъде голям и 
залата няма да бъде полупраз-

Ст. II.

■

: Светлината дойде 
н аз хвърлих сялка.
Момиче едно ми нагази крака 
н каза:
— Колко е тука приятно. 
Наведох сс да я прегърна 
и светлината й ослепи окото. 
Пожелах да съм мравка 
та сянката да ми е малка

а те изпълниха 
песни.

Отелно ще
. а и пр.

Тая доставка е направена въз 
осноза на едно решение на Об
щинската скупщина от декем
ври миналата година, 
което на гимназията са отпусна 
ти 30 хиляди нови динара за об

изтъкнем твър
де слабото кснферансие — Аца 
Веселинозич, който със застар 
ялите си хумористични 
не само не предизвика

но и огорчи зрителите, та- 
монзина използваха пау- 

напуснат прадставле- 
изпълнения

я
■ точкиспоред■:

инте.
рее,■„ ино завеждане «а ученичеоката 

учителската библиотека. Сред
ствата обаче още не са постъпи 
ли в касата на училището, та
ка че могат да възникнат усло 
жнения около изплащането на 
книгите, което в крайна сметка, 
може да се отрази върху лични 
те доходи на служещите в гим
назията.

ка че 
зата да 
ни ето.
бяха слаби, за което дрпр шесе 
и слабия усилвател и застарили 
те микрофони. Общо: 
несполучливо гостуване 
но от качества на представите
лен анембъл, за когото свобо-> 
дно може да се каже, че е под 
всяко равнище. За такива ан-

момичето беше щастливо 
п сянката на мойто страдание. 
Ссстлината й помилва косите 
и моите жили 
потънаха

Я

И другите■

Я
а

дълбоко■
■
■
*|

в земята.

Ст. Станков«I на.
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СГР. 8 Древни записи за нашите 

краища
I

^лоЗаг^еа/са!

Хора, гледайте и около себе си..
Г. Н. Златарски: Бележки върху живота, пътуванията и трудовете на А. Буе 

(Периодическо списание, 1X11. 1905, София)
А. Буц дохождал на Балкан

ския 'полуостров през 1836, го
дина пръв път, а втори път 
1837 година. През второто си 
пътуване минава от Лесковод 
през Краището към Трън оти 
оайки за София и Цариград. 
Навърщонс минал през нашето 
село Клисура «а път към Воа- 
ня. Той споменава, че пои Кли 
сура имало големи количества 
мггнетит, който примитивно се 
промива с вода, която се спуска 
от един дол в друг отвисоко, а 
след това рудата се топи. Тре
тата си . екскурзия Буе прави 
през 19Г® година. През 1850 го 
дина излезе трудът на Буе ..Ез 
рппейека Турция", пъчвата 
част. о-р който е 'Преведена на 
сръбски език от Фоеиски под 
заглавие „Геологическа скица 
на Б-лканския полуостров".

Интересно е да добавим. че 
Буе, който отлично 
нашите краища, през 1852 го
дина дава проект да се построи 
железопътна линия от Ниш за 
Солун, но не по долината на 
Морава обаче през Пирот за 
Трън, след това по долината 
на Струма.

В статията си Златарски каз
ва и следното: „Тук би трябва
ло да се спрем да газглетваме 
делата на А. Буе; обаче мисля, 
че няма да сгрешим ако дгбз.

бележките 
на Сукова, 

ГО! дини 
неговата

кович конто в 1879 година 
тили (преди Иричек, 
телно) Лук-вица.

М. Валтрович и Д. Милутино- 
вич. Извешда'*, гласник СКА, 
48, 1880, Београд.

Както е известно, пръв изсле 
довател на нашите краища е 
бил Ами Буе, виден френски 
геолог от средата на миналия 
век. Той три пъти посещавал 
Балканския полуостров и дал 
ценни сведения, между друго
то, и за нашето Краище. За де
лото на Ами Буе писал и из
вестния български учен Г. Зла
тарски; откъс От неговата ста
тия предаваме по-доле.

посе 
следова-Често пъти през свободното си време и особено по време на 

почивките — на конференциите, разискваме по различни въпроси. 
Днес вече не е така, както беше в първите години след войната — 
известни другари да бъдат задължени по някои въпроси. Не, сега 
всички отговаряме за всичко. Всички знаем и познаваме работите 
в различни области. По всичко сме „пец“.

Слушах скоро един разговор на наши другари. Седят, пият 
кафе и разговарят.

Един Другар се изказва за най-новите събития във 
етнам. Той'знае колко жители има Кхе Сан. Знае че този ден на 
неприятелските позиции са изхвърлени еди колко си артилерий
ски снаряди, че еди-колко си били мъртви и ранени.

Друг един другар знае имената на всички делегации в Бу
дапеща и със сигурност говори за Максзел Тейлор, шефа на 
Джонсъновия разузнавателен отбор, .

С каква сам0 убедителност един от присъствуващите знае за 
състоянието на фондовете и в проценти изнася положението за 
неразвитите краища.

Човек, който случайно попадне в такава компания сигурно 
ще се изчерви когато чуе, че има хора, които знаят имената на 
стотици наши футболисти, колко струва един футболист, че Ше- 
куларац имал мъки да остане в отбора на „сините". Да не говорим 
за Джаич и други неща.

В групата имаше и една другарка. Тя разказва всички фил
мови продължения на Бен Квик на телевизията и дори и пред
вижда бъдещите събития в -тези филм.

Много знаят нашите хора. От Виетнам до Близкия изток, 
от положението в международното работническо движение,- до спо
ртните събития по света и у нас. Това не е лошо, но има неща 
които не знаят.

Знаят какво се е разисквало на м еяозу народните конферен
ции, но не знаят какво разисква конференцията яа ССРН в Дол
но Дъбово.

Ето какво казват за древния, 
сега цС съществуващ, Лукаваш 
ки манастир: „Тъкмо обоатно. 
то съвсем нова форма предста
влява разрушената ч-рчвичка 
св. Никола на река Луковица в 
близост до Цариброд. Нетното 
основно разпореждане на поме
щенията напомня продългова
та сграда с полукръжна олтар
на япсида на източната стгзна. 
От запад тази черквичка при
тежава притграта върху която 
се И-1.Тига четириттр-нча к-'ла 
Спирт) която в своя връх има. 
гте малка зясредена кадалкч. 
От тази. в щй-виаоката част на 
пиога по-т-с енз капели-1, все 
отне е лоб-е запазено тристт- 
нча олт-пн- япечла на изт-чна 
та споена. Т-зи ф-г-мя ня пит, 
слъган с м=>лка капелка. по- 
сооена в него, тук за пръв 
път намигаме. Ние. дейстчтел 
н-о и дег-е-я нвм1ирахма ггиог в 
н-у-и по-излет ни е п—-о-ечч 
уо-мове. тте^-оре-Т' -т Н-'»очч.

в Сърбия СЖича. Студе- 
„ит' но о/о-.КНОВРН- СМИЯ ТТИРГ
е —ю.-схгот1 о— «да-кватъ Вълчо
МАГТ о О ТГ О» Ч ''.О ^ ^

Я-.токно, с-ояла на малка чер 
кг>ичка ля е възникнала "О-къ-
СЧО. Р не-ович ДТУа-еч ' Обпед
рттт—-л пте ря н-ме-и в Света 
г-т. Чеоквичдата и пио-а са 
о- .ятлан, малко г-даб к-чък, не 
бг-я-1-н.я и гр-сто претро-ни. е. 
динствено апсилата от капелка 
тя в пирга е сгазена с употре
бата на тухли в повече багои. 
Архитектурата, както на сама
та черквица. която е почти сра

Ви.

запознал

МАЙЧИНА ЛЮБОВ
— Вие ли спасихте детето 

ми от удавяне?
— Да, госпожо.
— Вие ли се хвърлихте 

във ведата и го извадихте?
— Да, госпожо.
— И вие лично го донесо

хте на брега и му направих
те изкуствено дишане? Така 
ли?

1|'"пО

вим към тях още 
му върху долината 
които се появиха две

Знаят колко незаети има в света, но не знаят колко има на 
тяхното бюро в общината.

Знаят колко получава Джаич, но не знаят какъв е общин 
скня фонд. по физкултура.

.Знаят колко неграмотни има на света, но не знаят колко 
такива има в тяхната община.

Значи има другари в общините, които не знаят онова около 
тях. А знаят по-далечното.

пведи омърття му ч 
86-годишна възраст!“

Именно, когато през 1879 го
дина австрийски-т ге-яог по-- 
фесср Тула съобщил резултати 
те от своите изелетвлния

Димитровград

— Но да, разбира се, аз.
— Тогава къде е баретата

В СЪДА
Двама съпрузи се съдят 

за непрекъснати скандали. 
Съдията пита един от свиде 
телите:

— Вие присъствахте ли, ко 
гато започна спорът между 
съпрузите?

— Разбира се! Нали бях 
евндател па сватбата им.

му?
за

предела между 
и Босилеград „Буе, макър и в 
т^ъ-я-р н-пте-пгала възраст, въ 
одушевено скокн-л да 3'тозет 
оше веднъж за Суковскгта до
лина. като се с-ремеше да до
каже. че извзр-майкз на Ниша 
ва всъщност е Сукова р. и че 
тази река е изгубила името си 
поради това, че кратката тече
ние на Нишава к-ето се нами
ра на пътя от София за Пирот 
и Ниш и е дало името си на ця

Заключение: За далновидите хора трябват очила с такъв ди
оптър, за да видят нещата около себе си. . .

Богдан Николов

Босилеград
нар.тена със земята, така и 

пирга, твърде бедна. Черквата, 
припрататя и капелата в пирга 
са били украсени с иконопис от 
етгн майст-р което личи от за 
пазените фрагменти. Рисунката

ДВЕ ЖЕРТВИ НА БУК И ДЪБ Синът искал да стане ху
дожник и затова често посе
щавал академията. Така по
не казвал, но..,

Веднаж баща му решил да 
го посети. Една сутрин в о- 
сем часа позвънил на врата, 
та. Отворила му хазайката.

— Тук ли живее художни
ка Роси?

— Да, внесете го вътре то- 
отговорила 

тя, без да погледне — Него
вата стая е там, вляво.

Тези дни загина при поваля- замине за Белгра-> на работа, 
не на бук 37-годишният Райчо 
Ивков от село Милевци, работ
ник в строителното предприя
тие „Трудбеник“ в Белград.
При събрянето на един бук в 
местността Река в село Милев 
ци покойния Райчо Р бчл теж
ко повреден и е издъхнал на 
път за Здравния дом в Босиле
град. След него са 
две невръстни деца. На другия 

__ ден Райчо Ивков е трябзалп Да

I ВСЕКИ ДА ПЛАЩ^Ч# V 

\ ГРЕШКАТА СИ\ ^0Ш/
От височкиге отвор-I щв в 

тш па последната сесия па пътуванеШ^^^
^^^^Шцштровград предаде

лята река; пя и според етапите 
географи не Ниерв’, а река Су 
кова постига до Морава.

По-нататъч Буе разследва из 
верите на Суковз и скалистото 
й корито по-долу. спира се при 
дълбоката планинск-- цепнати
на пои Трън. и особен-) там, де 
то Сукова влиза в провала на 
едно тясно скалисто устие. Спо 
менава също тъй и за друга по 
добна пукнатина на «изток от 
Трън, в която тече егин при
ток на Сукова (Ябланица). а 
като говори за тия тесни скали 
стн устия, Буе е твърда увере
ност се произнася, че всички 
долини не са произведения от 
водни ерозии, но че .и земетре
сенията са взели голтмр учас
тие в тяхното образуване" — 
завръшва Златарски.

понеже му изтичала годишната 
почивка. При това нещастие е 
бил и Заре Станков от същото 
село който самп е повреден.

По същия начин преда това 
в село Извор загина Харалампи 
Илиев от същото село. Илиев е 
на С9 години и е оставил две 
деца. Нещасния Илиев е нзгу- 

останали бил живота си при събаряне на 
«Дъб.

в тази живопис е хубава, обра. 
ботка грижлива, а багрите то
пли, заситени и приятни. Твър 
де е възможно, че този иконо
пис принадлежи към средата 
на 18 век, ке-ато е вероятна и 
самата черквичка повдината“.зи пияница

~\гСт. Станков
Изказвам дълбока благо

дарност на Тома Радулович 
н Пазле Попович, лекари в 
Димитровградската болница 
за проявеното внимание при 
лекуването ми през януари 
тази година.

*
Цена Яначкович-Ръжанска 
Ул. „Борис Кидрич“ №9, 
Димитровград

В един от миналите броеве 
на „Братство“ обещахме да пое 
дадем записките на сръбските 
архитекти Валтрович и Милути

Блазе си на този, който купи 
Банката...... А не едни Да грешат на ве ресия. 7
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